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Valami az accidenz-szedésről.
A  mi a zenében a harmónia, az a jó ízlés az 

accidenz-szedésben. A mint nem lehet az ember jó 
zenész zene-érzék nélkül, ép úgy nem képes a szedő 
helyesen accidenz-munkát szedni, ha nincs ízlése. 
A benyomás pedig, melyet szemeinkre a helyesen 
szedett accidenz-munka gyakorol, szintén oly kelle
mesnek mondható, mint az összhangzatos zene hatása 
a fülre.

Tapasztalt szakférfiak számos helyes szabályt állí
tottak fel az accidenz-szedésre nézve, melyeknek 
alkalmazása által sok helytelenséget elkerülhetünk; 
minden eshetőségre azonban ők sem számíthattak, 
mert a hány munka előfordul, annyiféle természetű. 
De különben is régi dolog az, hogy az accidenz- 
szedést nem lehet határozott szabályokhoz kötni, 
mert itt a fődolog az Ízlés; ez pedig az embernek 
veleszületett tulajdona kell hogy legyen.

Igénytelen soraimban az accidenz-szedés némely 
főbb elveit akarom elmondani. A  gyengébbek talán 
okulhatnak belőle; az erősebbek pedig, ha valami 
jó lesz benne, azt elfogadják, a többit egyszerűen 
elvetik.

Az accidenz-szedő, mielőtt valamely mintának a 
kiszedéséhez hozzáfogna, vizsgálja meg jól a szöveget, 
hogy tisztába jöhessen annak rendeltetésével. Ezután 
a minta alapján határozza meg a szedés alakját s 
a margót, vagyis a nyomtatvány szélét.

A mi az alakot illeti, azt többnyire a megrendelő 
állapítja m eg; de ha a megrendelő nem is választott 
jó alakot a nyomtatványnak, ezt a hibát ellensúlyoz
hatja a szedő a beosztásnál egy kis tapintattal.

A margóra nézve megemlitendőnek vélem, hogy 
az gyér szövegnél legyen mindig nagyobb, mint tömött 
szövegnél, nem csupán azért, mivel igy könnyebben 
beosztható a szöveg, hanem még azért is, mert igy 
sokkal tetszetősebb a munka. Ezt szem előtt kell

tartani úgy a legelegánsabb, mint a legközönsége
sebb munkáknál. Képzeljük csak el például egy 
czímsoros szedésnél (meghívónál vagy effélénél) azt 
a visszásságot, mikor a sorok túlságosan össze van
nak zsúfolva, mig felettük és alattuk, jobbról és 
balról egy-egy jókora nagyságú üres tér marad; 
vagy nézzünk meg egy oly nyomtatványt, melyben 
a sorok között nagy hézagok vannak hagyva, a 
tetején pedig és az alján, úgyszintén a két oldalán 
is alig marad egy-egy kevés hely punján. N^tnde" 
rossz benyomást tesz ez a szemlélőre? Vegyünk 
példát a szabad természetből. Tekintsük például a 
folyókat; nemde : kis folyónak kicsiny medre, nagy 
folyónak nagy medre van ? Ilyen dolog a szedésnél 
is a margó. A  természetességet soha sem szabad szem 
elől tévesztenünk.

Általában az accidenz-szedőnek szintén oly tény
szerűen kell eljárni, mint az építésznek midőn egy 
ház felépitésére vállalkozik. Mikor a szedő “ kezébe 
veszi a szedővasat, hogy szedni kezdjen, fólig-meddig 
már tisztában kell hogy legyen a betüfajokkal, 
melyekből a sorokat tetszetős egészszé fogja össze- 
állitani.

A  betűk minemtisége a leglényegesebb dolog az 
accidenz-szedésnél. De ez sem bajos, ha a szedő 
megérti a szöveget s egy kis odaadással, türelem
mel végzi feladatát. Valamint az építész az általa 
emelendő épületnek rendeltetéséhez mért jelleget 
igyekszik adni, úgy a szedőnek is a szöveg tenden- 
tiájához kell alkalmazkodnia mindig. Ha ezt az elvet 
követi, nem fog rossz munkát végezni soha.

Kisebb nyomtatványoknál természetesen kis méretű 
betűket kell használnunk, nagyoknál pedig nagyobb 
méretüeket. Kerüljük azonban mindig a feltűnően 
kirívó czímsorokat ott, a hol ilyeneknek helye 
nincs, mert ez visszatetszést kelt; megengedhető, sőt 
helyén van ez a lármás reklámoknál, hirdetmények
nél és efféléknél. A  komolyabb irányú munkáknál
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igyekezzünk mindig a nemes egyszerűségre. Ez az 
elv uralkodik most a legelőkelőbb fővárosi nyomdák
ban, s ez is a leghelyesebb, a legszebb. Megenged
hető némi czifraság is a vigalmi nyomtatványoknál, 
hogy a munka a tartalomhoz képest egy kis vidor 
kinézést nyerjen, de tűlságokba ezeknél sem szabad 
menni soha; mert a hol túlzás van, ott már nem 
lehet szó szépségről. —  Csúf az, ha például egyes 
kiemelkedőbb sorokat initialékból szedünk. Még 
ennél is csúfabb, ha antiqua szöveg között rond 
betűket (és pláne verzáliákat) alkalmazunk kiemelés 
czéljából. Az is visszás dolog, ha az apróbb kieme
léseknél jó kövér betűket használunk, mig a főbb 
sort vagy sorokat, — habár terjedelemre nézve 
elég nagy, de különben finom, filigrán betűkből 
szedjük. Ilyen s ezekhez hasonló hibák fordulnak 
elő vidéken gyakran.

Körzetes munkáknál ügyelnünk kell arra, hogy 
a körzet soha se homályositsa el a szöveget és 
megfordítva. A  mily Ízléstelen egy képnél az arány
talanul vastag, durva, vagy aránytalanul vékony keret, 
ép oly csúnya kinézést kap a nyomtatvány, ha 
nem tartjuk meg a kellő arányt a szöveg és a körzet 
között.

Általában nagy nyomtatványoknál legyen mindig 
— a szükséghez képest —  kövérebb vagy széle
sebb a körzet, mint az apróbbaknál. Továbbá azon 
nyomtatványoknál, melyeknek szövegében túlnyomó 
a kompakt betű, használjunk ehhez képest kellően 
kompakt körzetet i s ; ellenben ha finom, vékony 
metszésű betűk alkotják a sorokat, legyen finom 
a körzet is. A  szöveg és a körzet közötti hézagnál 
is vigyáznunk kell, nehogy az vagy igen nagy, vagy 
igen kicsiny legyen; mert mindkét esetben csúf a 
nyomtatvány. Szóval a körzet alkalmazásánál sem 
szabad vétenünk soha az összhang és az arány köve
telményei ellen.

Ezen elvek szem előtt tartásával kell nézetem 
szerint megcsinálnunk magunknak a plánumot, midőn 
hozzáfogunk a szedéshez; igy aztán leküzdhetjük 
könnyűszerrel az apróbb nehézségeket is, melyek 
szedés közben igen gyakran előfordulnak.

Még csak azt kívánom különösen hangsúlyozni, 
hogy a szöveg tartalmát és szellemét sohasem 
szabad számításon kívül hagyni; mert munkánknak 
a szellemet mindig más, t. i. a megrendelő, az 
iró, adja meg, s hogy ez a szellem a munka külső
jében is némileg kifejezést, érvényt nyerjen, az tőlünk 
függ, az a mi feladatunk.

Egyéb aprólékos részletekről talán majd később.
K ézdivásárhelyi Kovács Károly.

V. FÜZET

A horgany-clichék kezeléséről.
Fölolvasta a • Budapesti Gépmesterek és Nyomók Körében*

M ü l l e r  E r n ő .

A  kimondott szó és az egyes írásjelek által 
alkotott irva-beszélés az alak, melyben az emberi 
szellem tudományának és tapasztalatainak gyümölcsét 
kifejezésre juttatja. Az emberi elme fejlődésével nőtt 
a beszéd fogalomgazdagsága, mely az irva-beszélést 
fokozatosan mai tökéletességére emelte.

A  népek müveltebbjeinek kiváltsága — mert a 
tudomány csak az uralkodó osztály hatalmában 
volt — a tudomány forrása; a nyomósajtó föl
találásával a tudósok fölhalmozott bölcsesége közös 
kincsesé tétetett és az az ókori tudósok monopó
liumától fölszabadittatott.

Azonban rövid idő múltán a tudománynak nyom
tatás utján való terjesztése is hiányosnak bizonyult, 
a mennyiben az a képzeletet nem elégítette ki, 
hanem a képletes ismertetés után vágyódott, melyet 
eleintén a fametszetű ábrák, később a réznyomású 
képek által iparkodtak kielégíteni.

A legrégibb kor által ismert fa- és érczjelek 
lehettek irányadói a fametszés művészetének. Mint 
sok egyéb dolgokban, úgy ebben is a chinaiaké 
az elsőség, mert már a keresztény korszámítás 
550-ik évében a fametszetekről való nyomtatás 
általános volt.

Európában az a nézet, hogy a fametszés a játék
kártyák gyártásával kezdődött.

A  kártyacsinálók, a mélyített és dombormetszést 
az aranyművesektől tanulták, azonban a könnyebben 
nyomathatás, valamint a könnyebb metszés szem
pontjából előnyösebbnek találták a kemény érez 
helyett a fába vésést. Ok a lemásolt képeket, a 
bélyegvésőkhöz hasonlóan, megfordítva metszették, 
és így egyszerre formametszők és levélnyomók 
voltak.

Hogy ki volt tulajdonképen a fametszés művé
szetének föltalálója, határozottan meg nem állapít
ható. Némelyek szerint Vaelbeke Lajos 1312-ben 
Brabantban, mások szerint Albercius Lajos 1280-ban 
Ravennában találta volna azt föl.

A  párisi könyvtárban 1454-ben készült olyan kép
lenyomatok is vannak, melyek szöveggel ellátvák.

A  legrégibb, képekkel ellátott könyvnek egy 
1429-ben készült biblia állittatik.

A  tulajdonképeni könyvnyomtatás föltalálójának, 
Gutenberg Jánosnak, a fametszés hű kísérője maradt.

Igen sokan tettek kísérleteket oly illustratiókat 
készíteni a nyomdai sajtó számára, melyek a réz-
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nyomáshoz hasonlítsanak, és csak a dán Püll-nek  
sikerült a talányt a legeredetibb módon megfejteni, 
melyet ő azután chemitypiának nevezett. Mint 
Isermann Hamburgban írja, ezen úgy a kő-, mint 
a könyvnyomdái művelettel egybekötött eljárás 
bizonyára érdekelni fog minden könyvnyomdászt, 
hogy arról egyet-mást megtudjon:

«Egy tisztára és fényesre csiszolt horganylemezen, 
mely előbb valamely alapszínnel bevonatott, a réz
metsző által a karcztűvel kidolgoztatik, a rajz és 
a lemez a mai ató folyadékba helyeztetik, hogy 
a karczmélyedések nagyobbak legyenek. Ennek 
végezte után hét rész keneny (Bismuth), 16 rész 
czin és 13 rész ólomkeverékből álló folyadékkal 
oly módon öntetik le a lemez, hogy az a karcz- 
mélyedésekbe ülepedjék, mely után vakarókéssel a 
fölös ólom a lemezről simára levakartatik és a 
lemez újból a marató folyadékba helyeztetik, a mi 
a horganyt föloldja, de a keneny, czin és ólomból 
álló keveréket meg nem támadja és így a kikarczolt 
rajz emelkedett marad, tökéletesen hasonlóan a 
fametszethez.

Püllön kívül, ki a rézgáliczot marató folyadéknak 
használta, a párisi Gillot volt, de ez később salétrom
savval helyettesítette a rézgálicz-oldatot.

Miután a lythographiai alapon nyugvó franczia 
módszer biztos működése meglehetős hézagos volt, 
sok kísérlet után sikerült az osztrák vegyészeknek 
oly maratási eljárást létesíteni, mely biztosság, gyor
saság és a szép kivitel lehetőségében minden eddigi 
módszert fölülmúlt, mert mig a franczia módszerrel 
nyolcz óra kellett egy lemez kimaratásához, addig 
az osztrák módszerrel négy óra alatt végezhető e 
munka, és e mellett még a cliché sokkal alkalmasabb 
is a nyomáshoz.

A  legkiválóbb e nemű műintézetek Angerer & 
Göschl Bécsben és Hussnik M. Prágában, és ha \ 
szorgalmas és törekvő hazai műintézeteink, mint a 
Klösz- vagy Kalhanek-féle, nincsenek is ily magas 
fokán a czinkographiai művészetnek, miután itt a 
siker némi tekintetben szabadalommal van védve, 
nem kételkedhetünk, hogy a napról-napra gyarapodó 
czinkographia gyakorlatában előbb-utóbb sikerülniük 
fog a tökély eme fokára emelkedniük.

Alig van iparág, mely ne erezné a czinkographia 
föltalálásának hasznát. A  gyáros, a kereskedő illu- 
strált árjegyzékeket bocsát közre, a tudomány emberei 
képes magyarázatokkal díszítik könyveiket. Itt vannak 
a képes folyóiratok és mindenek fölött a napisajtó, 
mely mind megannyi tanúságot tesz a czinkographiá- 
nak az emberiségre való hasznos voltáról.

Nekünk nyomdászoknak jutott a föladat, a szellem 
vívmányait közvetíteni a néppel; saját érdekünk: 
minél jobb és szebb munkákkal hatni a közönség 
ízlésére, mely által részben a piszokversenynek is 
gát vettetik; igaz, hogy ez csupán a munkások által 
el nem érhető, de az üzlet vezetőségeivel karöltve 
sokat érhetünk el, mert kétségkivüli, hogy a jól 
nyomásra készített cliché több időt igényel, mint 
a csak sebbel-lobbal kiegyengetett cliché; általános
ságban pedig a czink-cliché nyomás alá készítése 
mindig több időt igényel, mint a galvanikus utón 
előállított.

Áttérve a tárgy nyomdász-technikai fejtegetésére, 
először is a sajtó veendő figyelembe. Igazán jó munkát 
csakis jó sajtón végezhetünk, csakhogy a hanyag 
munkás ezt a pontos munkára könnyen használhatat
lanná teheti. Fő kellék tehát, hogy a nyomóhenger 
és a forma bizonyos harmonikus összeköttetésben 
legyen egymással, a mi csak akkor lehetséges, ha 
az excenterek és csap-ágyak jól zárulnak és nem 
pötyögősek, minden alkatrész jól és rendszeresen 
kenetik, a nyomóhengerek pedig pontos betiimagas- 
ságra vannak helyezve.

Mielőtt a forma a sajtóba emeltetnék, a cliché 
betümagasságra igazítandó, és figyelembe veendő, 
hogy annak minden oldala jól odalapuljon, azaz ne 
himbálódzzék. A  cliché pontos szögben kell hogy 
álljon, mert ellen esetben az sok «Spiess»-nek lenne 
okozója. A  cliché alárakásánál szabálynak kell tekin
teni, hogy egy negyed petitnél vastagabb kartont ne 
ragaszszunk egymás fölé, mert nagyobb példány
számok nyomásánál a cliché ruganyossá válik és a 
kép tiszta lenyomatát befolyásolja; használjunk inkább 
térzőket vagy négyszögöket a clichék alárakására, 
melyek arabmézgával vagy enyves péppel könnyen 
megragadnak.

Ha nehéz ábrák vannak a formában, úgy első 
gondunk, hogy az ívfogók jól és egyenletesen működ
jenek, a forma képes oldalát pedig közel az ívfogók
hoz zárjuk és az ily nehéz ábráju formák mindig 
mint «Schöndruck» nyomandók.

Azon esetben, ha nagyon fekete ábrák volnának 
a formában, alig kerülhető el, hogy úgy a szedés, 
mint az ábra külön ne nyomassék, mert könnyen 
megeshet, hogy vagy az ábra lesz szürke, vagy a 
szöveg nagyon fekete.

A  nyomóhenger beboritására úgy az egyszerű, mint 
a kettős gyorssajtóknál véknyas, egyenletes -karton 
használandó, legfölebb négy ív közönséges papírral 
bevonva, melyek alkalmazásuk előtt figyelmesen meg- 
vizsgálandök és a rajtuk netán észlelhető csomóktól
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megtisztitandók. A rendes papírra történt első levonat 
után meggyőződünk a formátum helyességéről és 
az ábrát annyira egyengetjük, hogy a képről fino
man simított kartonra \ — 5 természethű lenyomatot 
készíthessünk, mely lenyomatok világos részeit üveg
vagy czinklapon, élesre köszörült késsel gondosan 
kivájjuk; különösen nagy gondot kell fordítanunk 
az arcz kidolgozásánál és szorosan a képhez alkal
mazkodva dolgoznunk A sötét részek, mint első 
árnyék, rézsutosan kivágatnak, és gondosan egymás

Egyelőre csak e néhány útmutatásra terjeszkedve, 
hiszszük, hogy lesz még alkalom e tárgygyal bővebben 
is foglalkozhatni; de annyi most is megjegyezhető, 
hogy tehetséges ábranyomóvá csak a gyakorlat teheti 
a gépmestert, és az összes graphikai művészetekhez 
hasonlóan bizonyos művészi érzékre van szükség, 
mert a nyomdászat szabad művészet, melyet nem 
lehet mindig a merev szabályok szerint gyakorolni.

Az első lenyomatoknál különösen ügyeljünk, hogy 
az ábrák lenyomatainak árnyalatai összhangban van-

hegyibe ragasztatnak, mindezekre pedig még egy 
gonddal kidolgozott lenyomatot helyezünk és kész 
a «Zurichtung»; ez azután pontosan a nyomó
hengerre illesztetik, a forma szövegrésze, szükség 
esetén egy kissé még az ábra is, a nyomáshoz 
kiegyenlittetik (zurichtoltatik), és mindezek fölé egy 
nedvesített ívet ragasztunk a nyomóhengerre, vagy 
oly esetben, ha valamely műből vagy lapból nagy 
példányszámot nyomunk és hozzá még nagy ábrák is 
vannak a formában, ajánlatos azt vékony «sirting»- 
vászonnal bevonni. Tehát minden körülményre figyel
nünk kell.

nak-e a kép szükségkövetelte színezésével, mert 
gyakran megesik, hogy a nyomóhengeren levő elő
készítés kissé hátra csúszik és a formát egy-két 
karton-szelettel vagy térzővel előbbre kell illesztenünk.

Hogy munkánkat siker koronázza, egyenletes és 
jól simított papírra, jó festékező hengerekre és erős,

! kipróbált illustratio-festékre van szükségünk, továbbá 
a sajtóval lassúbb menetben dolgozzunk, mint a 
közönségesebb munkáknál.

Ha rövid fejtegetéseimmel tisztelt szaktársaim figyel
mét e tárgy iránt felkölteni szerencsés lehettem, 
czélomat elértnek tekintem.



V. FÜZET M agyar Nyomdászat 7 1 ,  OLDAL

Az ív c(falzolása» a nyomásnál.
Lapunk harmadik füzetében Endrényi Lajos ur, 

szegedi nyomdatulajdonos, vetette föl e kérdést, 
melylyel a ((Budapesti Gépmesterek és Nyomók 
Köre» is foglalkozott múlt havi szakülésén. Kiváló 
szakemberek hányták-vetették itt meg a papír gyű
rődésének (Falzen) okait, mely tanácskozás főbb 
pontozatait az alábbiakban hozzuk szakközönségünk 
tudomására.

A bajon csak úgy segíthetünk, ha erre már elő
zetesen figyelemmel vagyunk és a formát a nyo
másnál óvatosan kezeljük, amennyiben egyenletes 
és gyenge nyomásra törekszünk; mert a nyomás 
egyenletes nyomárnyéka (Schattirung) folytán a levegő 
egyformán, azaz minden oldalon egyenlő mennyi
ségben távozik el, tehát lehetetlenné tétetik, hogy 
a levegő egyik oldalon nagyobb mennyiségben fog
laljon tért, mint a másikon. Mi által a papír ((gyű
rődése® (Falzen) megakadályoztatott.

A «gyürődés» fizikai törvényen alapszik, mely 
szerint két test egy és ugyanazon időben egy pon
ton el nem helyezkedhetik. E két test egyike a 
papír, másika a levegő. A levegő, mely a papir és 
forma közötti szabad tért elfoglalja, természetszerűen 
nagyobb tért igényel, mint a milyenre a nyomó
henger befolyása által szorittatik, miért is a fölös
leges levegőrésznek valamely uton-módon el kell 
távoznia. A levegőnek a nyomás közben való erő
szakos eltávolítása, mely csak visszafelé történhet, a 
papir ránczosodását idézi elő, melyet mi egysze
rűen «gyürődésnek» (Falz) szoktunk nevezni.

Szükséges, hogy a papirt az ívfogók egyenlően 
fogják le, nehogy az már a nyomás előtt ránczot 
vessen, mely a «gyiirődést» csak előmozdítaná. 
Továbbá az alsó ívvezető szalagnak pontosan kell 
állani és egyenletesen működni, hogy a papir simán 
vitessék tova, nehogy az oldalra rántassék vagy 
általa pillanatnyi időközökben előre tolassák.

Kényes formáknál, hol a gyűrődés minden előre
látás daczára bekövetkezett, ajánlatos az alsó ív
vezető szalag eltávolítása. Fő kellék még, hogy a 
papir egészen lapos legyen és úgynevezett ((hullá
mosnak)) lennie nem szabad, különben minden fárad
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ságunk hiába való és a «gyürődést» semmi szin 
alatt sem akadályozhatjuk meg. Ennek bizonyságául 
szolgálhat, hogy még a kőnyomók i s , kiknek 
a lapos kövön való nyomásnál a nyomdász bajai 
ismeretlenek, a hullámos papirt képtelenek gyűrő
dés nélkül nyomtatni. Legjobb a hullámos papirt 
oly formáknál, melyeknél meg vagyunk győződve 
a «gyürődés» bekövetkezhetőségéről, félretenni és 
más kisebb formák nyomásához, melyekhez szét is 
vághatok: használni.

Végül megemlítendő még, hogy a nyomóhenger 
beboritásának a lehető legkeményebbnek és feszes
nek kell lennie. ***

A betürendszer (systema).
(Ötödik közlemény.)

Magyarország vidéki városaiban (Erdélyt a régibb 
korhoz számítjuk) újabb időben csakis Aradon volt 
betűöntődé.

Aradon történeti rendben a következő nyomdák 
voltak:

Beichel József temesvári nyomdásznak volt fiók
nyomdája, egy fasajtóval, mely később a Schwester 
tulajdonába ment. E  nyomdát Réthy Lipót (most 
Réthy Lipót és Fia) Békés-Szarvasról átköltözött 
nyomdász vette meg, és azt Szarvasról hozott nyom
dájával egyesítve, szakavatottságával oly színvonalra 
emelte, hogy az manapság a vidék egyik legkiválóbb 
nyomdái közé tartozik.

A  második nyomda Schmidt Józsefé volt, három  
fasajtóval, melyet állítólag Oraviczáról telepítettek ide. 
E  nyomdát Goldscheider Henrik tanult nyomdász, 
a későbbi «Arader Zeitung)) szerkesztője és kiadója 
vette meg. (Jelenleg Ungerleider A.-féle nyomda.)

A  harmadik nyomdát Gyulai István nyitotta meg
1 868-ban, mely nyomda jelenleg az «Arad és Vidékea 
napilap tulajdonosa, a legújabb kor szerint berendezve, 
szintén egyik dísze a vidéki nyomdáknak.

Újabb keletű nyomdák a «Román görög kel. 
Egyházmegye nyomdája)), a ((Széchenyi irodalmi 
intézet)) és Keppich Zsigmond nyomdája.

A  betüöntés csak Goldscheider Henrik nyomdájá
ban műveltetett Portschy Pál betűöntő művezetése 
alatt. A  nyomda állítólag másoknak is öntött volna, 
de csak kizárásokat és egyéb aprólékosságokat. 
Volt betűöntő gépje is, melyen az «Arader Zeitung)) 
és a nyomda egyéb betüszükségletét öntötték. Gold
scheider a nyomdai üzlettel fölhagyván, öntödéje 
a későbbi tulajdonos által eladatott, és némi részben

egyes műszereit a Fischer és Mika budapesti öntő 
czég vásárolta meg.

A régibb keletkezésű nyomdáknak meghatározható 
systemájuk az újabb átalakításokig nem volt. Tudomás 
szerint, a később újonnan berendezett Goldscheider- 
féle nyomda Haase-féle volt, és ugyancsak ennek 
betürendszerével dolgozott a betűöntődé is.

Magyarországon még a következő nyomdáknak 
vannak betűöntődéi: ((Egyetemi nyomdán, ((Állam
nyomda)), « Athenaeum», «Pesti könyvnyomda rész
vénytársasága, «Franklin-Társulat», és «Pallas iro
dalmi és nyomdai részvénytársasága. E  nyomdák 
betűöntődéi fényes berendezésük daczára megrende
lésre nem dolgozhatnak és elég, ha öntödéik csakis 
saját nyomdájuk szükségleteit fedezhetik.

Mint a Goldscheider-féle aradi öntöde systemája 
is tanúsítja, a Haase-féle betürendszer legnagyobb 
részét képezte a magyarországi nyomdáknak.

Mikép alkalmazta Haase a betürendszert a bécsi 
államnyomda nagynevű igazgatója, Auer után a bécsi 
lábhoz, az valóban genialisnak és gyakorlatilag igen 
előnyösnek nevezhető.

Haase Gottlieb prágai betűöntő a bécsi hüvelyket 
36 egységre osztotta és ez egységeket egy negyed 
petitnek nevezte, és e negyed petitekből osztotta be 
az egyes betütörzseket az alábbi kimutatás szerint.

A  Haase-rendszer alapja egy bécsi láb, mely 
316  milliméter hosszú, azaz 840,56 méterpont.

2 negyed petit — Diamant vagyis 3,90 méterpont
2‘/í « « =  Perl « 4,85 «
3 (í « =  Nonpareille « 5.8° «

37a C< « =  Kolonel « 6,80 «

4 « « =  Petit « 00 0 <(

47 a « « c= Borgis « 00 (_n ((

5 « « =  Garmond « 9,7° «
6 « « =  Cicero « 11,65
7 « « =  Mittel « 13,50 «
8 « « == Tertia « 15,60 «

10 « ' „ « — Text « 19,40 <(
12 « « =  Doppelcicero « 23,30 «

tehát egy Cicero 11,65 , egy négyszög (Concordans) 
46,60, a betű magassága pedig 63,50 méterpont.

Mind e többé vagy kevésbé valamely meghatározott 
alapon nyugvó rendszerek mellett azonban Ausztria- 
Magyarországban, nemkülönben Németországban is, 
még többféle systemák is voltak és vannak is, 
és minél inkább szaporodtak a nyomdák, annál 
kényesebb helyzetbe jutottak e sok betürendszerrel 
szemben a betüöntödék, kiknek mindeme betütörzsek 
systemáját, valamint a betűk magasságát, figyelmen 
kívül hagyni lehetetlen volt. Anyagilag érzékenyen 
sújtotta e zavaros rendszer a betűöntőket, de alapos 
systema hiányában tehetetlenek voltak.
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Nőttön-nőtt a zűrzavar egész Európa betűöntődéi
ben, midőn a harminczas években Derriey franczia 
betűöntő az ő fölülmulhatlan úgynevezett Fantaisie- 
körzeteivel lepte meg a világot. A  műizléssel biró 
szakemberek nem tagadhatták meg elismerésüket ez 
alkotástól, s a németek siettek is vagy az eredeti, 
vagy a galván-matriczokat megszerezni. E  körzeteket 
rajzai pontos összeilleszthetősége miatt nem lehetett 
téves systemára önteni, s a nyomdászok bármely 
öntödéből rendeltek legyen is ilyen körzeteket, azok 
typometriája összevágó, pontos volt, s a gyakorlat 
oda terelt mindenkit, hogy egyéb megrendeléseinél 
is csak a Derriey-féle systemára öntesse betűit.

A  német betűöntők, már ekkor a helyzet magas
latán lévén, egyéb körzetekkel akarták a Derriey- 
félét kiegészíteni; de hogy ezt tehessék, szorosan 
ennek systemájához kellett alkalmazkodniok, mely 
által lassan-lassan kiszorították a különböző német 
systemát és ugyancsak latolgatták, hogy kétféle 
systemán való öntés helyett nem volna-e jobb sok
féle systemájuknak véget vetni, és közösen a franczia 
vagyis Didot-félét Németországban meghonosítani.

Frankfurtban a Flinsch-féle betűöntődé volt az első, 
mely e rendszert adoptálta, és lassan követték őt 
a többiek is. Ennyi erőlködés után ismét válság érte 
a Didot-féle rendszert. Mikor már mindenki elismerte 
mint egyedüli helyes alapon, a Pied de roi, franczia 
lábrendszeren nyugvónak, a Pied de roi mint franczia 
országos mérték megszűnt és helyébe a métermértéket 
helyezték. Ennek folytán a franczia betűöntők ismét 
szertehúztak és eltértek az eddigi alaptól, mely el
térés a betümagasságnál volt legjelentékenyebb. 
Mig a szabály egész határozottsággal a Pied de roi 
szerint icP/2 vonal azaz 63 Didot-pontra állapította 
meg a betűk magasságát, az tényleg ekkor csak 
62,70 pont magasságú volt. (Folyt, köv.)

A czímlap-szedésről.
A  helyes czím-szedés alapját a józan fö lfo g á s  

képezi. Hogy «józan fölfogásn alatt mit kelljen j 
érteni, annak bővebb magyarázatába bocsájtkozni i 
nem tartom szükségesnek. De rövid jellemzésére 
annyit mégis fölhozok, hogy józan fölfogás alatt 
olyasvalamit értek, a mi teljesen azonosítja magát 
a benső lényeggel, összeforr vele és ezáltal minden 
tekintetben charakteristikus külsőt ad a szedő 
munkájának.

Hol a fölfogás helyes nyomon halad, ott a sikerre 
biztos kilátás van. Hogy világosabban fejezzem ki

1 magam, ha a szedő, ki valamely czímlap össze
állításával van megbízva, a kézirat alaphangulatához 
és czéljához tud alkalmazkodni és ahhoz képest tudja 
megválogatni a betüfajt (borítéknál a körzetet), vig
nettát stb., annak munkája közel áll a teljes sikerhez.

De ez csak az érem egyik oldala: a szeli érni. 
Van még egy másik, a technikai, mely a siker 
betetőzését képezi s olykor kemény próbára teszi 
emberét.

Az ügyesség- és leleményességnek tág tér nyílik 
itten és dicséretet érdemel az a szedő, a ki a 
czím-szedésnél a chablontól elütő szabad Ízlést tud 
teremteni, de annak egyszersmind határt is tud 
szabni. Mert az accidenz-szedőnek a szabad Ízléssel 
visszaélni nem szabad. A  túlhajtott ízlés öl; a meg
zabolázott ízlés azonban, melyet «józan fölfogás» 
előzött meg, mindenkor sikert és elismerést ered
ményez.

A czímlap-szedés technikája, a szoros stylszerűség 
figyelembevétele mellett, a sorok elrendezése, elhelye
zése és beosztásában áll.

Fő súly a sorok elrendezésénél arra fektetendő, 
hogy a fő-czímsorok, melyek egy fogalom alá tar
toznak és a könyv, folyóirat, füzet stb. tulajdon- 
képeni nevét mutatják, legfölül (3—4 ciceróval lejebb, 
mint a teljes formátum) aránylag közel helyeztessenek 
egymáshoz. A szerző neve a középnél valamivel 
följebb, a nyomdászé vagy kiadóé pedig legalól 
álljon ; e kettő közötti hézagot odaillő vignettának 
kell, a tér közepére zárva, természetszerűen kitölteni.

így elrendezve a szedés, körülbelül azt a benyomást 
fogja tenni a szemlélőre, és tegye is, mint az arányos 
emberi test, melynek van feje, dereka és lába.

Ilyen testet kell a czímnek öltenie, ha tetszetőssé 
akar válni. Persze hogy e mellett bő alkalma van a 
szedőnek fantáziája érvényre emelésére. A gondolkozó 
szedő nem fog mindig a merev hagyományhoz 
ragaszkodni. A  sorokat nem kell okvetlen mind 
vízszintesen elhelyezni, lehet egyeseket (különösen 
fősorokat) sarokba zárt, rézsut futó vagy hajlított 
alakban alkalmazni, szem előtt tartva persze minden
kor a form atökélyt.

Kényesebb czím- vagy boritéklapoknál legjobb, 
ha a szedő előbb vázlatot készít s azután lát csak 
hozzá a kivitelhez. Ha maga a rajz megfelel az Ízlés 
és a forma követelményeinek, a szedésnél mutatkozó 
technikai nehézségek könnyen lesznek legyőzhetők 
és a levonat alkalmából a netáni szépészeti hibák 
kiigazíthatók.

Szabályt fölállítani a czímlap-szedésnél alig lehet, 
mert ez a szabad fölfogás és értelem kínpadra
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feszítése volna. Gyakorlati útmutatást azonban lehet 
adni és ezt nagyban és egészben követni is kell.

A  czím-szedéssel megbízott szedőnek mindenek
előtt a kézirat szellemével kell megbarátkoznia; 
alkalmazkodnia kell ahhoz, akár önálló az a czím, 
akár tartozik valamely műhöz, mely utóbbi esetben 
még a mű általános jellegével is számolnia kell. 
Azaz a czímben kell visszatükröződnie a benső karak
ternek. Ha például Elzevir-irásból van szedve a mű, 
ugyanoly karakterűnek kell lenni a czímnek, ha 
Antiquából, úgy antiqua-jellegűnek stb. Ez a styl- 
szerűség alfája.

A stylszerűség különben nem puszta frázis és arra 
a czím- és boríték-szedésnél kétszeresen szükség van.

De mi is hát tulajdonképen az a «stylszerűség» ? 
Nézetem szerint nem egyéb az, mint az összhangra 
és egyöntetűségre törekvő purifikált Ízlés. A  modern 
kor iránya és vívmánya, mely mint általánosan 
elfogadott szépészeti törvény nyert szentesítést a 
nyomdászatban is.

Nem is oly nehéz ezt elérni s az a szedő, a ki 
nem a pillanatnyi impressió behatása alatt, hanem 
öntudatosan dolgozik, könnyen czélhoz jut.

De azért a minden áron való stylszerűségtől 
óvakodni kell. Az erőltetett egyöntetűség igen 
könnyen túlzásokba ragad. Mert nem csupán az 
a czímlap mondható egészen stylszerűnek, mely 
A-tól Z-ig egy és ugyanazon irásfajból van szedve; 
nem kell okvetetlen minden sornak úgy hasonlítania 
egymáshoz, mint egyik tojásnak a másikhoz. A  
«stylszerű» elnevezésre teljes igényt formálhat az 
olyan czímlap is, mely hasonló karakterű írások 
gondos összeválogatása folytán válik egyöntetűvé és 
tetszetőssé.

Szabadjon e pontnál egy kis kritikai eltérést ten
nem, melyre éppen e lapok boritéklapja szolgáltat 
alkalmat és melyet hiszem, hogy a t. szerkesztő úr 
és a boríték t. szedője, mint szakemberek, rossz 
néven nem veendnek.

A «Magyar Nyomdászat)) boritéklapja kétségkívül 
szép és a stylszerűség minden kellékével föl lévén 
ruházva, e tekintetben valóban kifogástalan. De mit 
kell éppen ennél a czímnél tapasztalnom? Azt, hogy 
szedője ugyancsak az imént szellőztetett túlzás hibá
jába esett. A stylszerűség illúzióját teljesen lerontja 
a túlterheltség, melyben e czímlap szenved s mely
nek nyomása alatt szinte leroskad.

Már a körzet maga igen széles és nehéz s ezért 
nagyon helyes lett volna a külső csipkeszegélyt 
vagy egészen elhagyni, vagy legalább is vékonyabbal 
helyettesíteni.

A  főkörzet, az úgynevezett «Olasz körzet» pedig 
nincs egészen korrektül alkalmazva.

A Poppelbaum bécsi betüöntő-czég «Typograph. 
Neuigkeiten» ez. első füzetében tüzetesen le van 
írva minden egyes darab alkalmazási módja és pél
dákkal is illusztrálva. Ha tehát a szedő némi időt 
szentelt volna e leírás tanulmányozására, nem alkal
mazta volna ily hibásan ezt a körzetet. Leghelyesebb 
különben mezőkre osztva alkalmazni, mint említett 
füzet boritéklapján látható, vagy úgy, mint a hogy 
azt ugyané füzet próbalapja mutatja. Persze hogy 
alapnyomás e körzethez fölöttébb kívánatos.

De úgy véve a körzetet, a mint az a «M. Ny.» 
boritéklapján alkalmazva van, rá kell mutatnom az 
észlelt hibákra.

A  jobboldali oszlopban ugyanis két figura van 
és mindakettő rosszul alkalmazva. Mig az egyik, 
melynek körülbelül középen lett volna a helye, 
nagyon fönt van, addig a másik (melyet különben 
jobb lett volna egészen mellőzni) nagyon is lent 
van és a direkt hozzátartozó darabok s igy kellő 
támasz nélkül mintegy a levegőben lóg.

A  másik hiba az alsó oszlopban van. A  «M. Ny.» 
első füzeténél ugyanis a középfigura (valószínűleg 
elnézésből) oldalt került s ezen a szedő a második 
füzetnél úgy vélt segíteni, hogy midőn középre tolta 
a figurát, két oldalt toldalékokat alkalmazott, mely 
darabok, bár a körzethez tartoznak, mégis igy alkal
mazva szakadozottá teszik az oszlopot.

Belátom, hogy ez nagyon kényelmes módja a 
körzettel való elbánásnak, de meg nem engedhető. 
Az ilyféle körzetnek szakadatlan lánczolatot kell 
képeznie s ennél a toldás-foldásnak nincs helye. De ha 
mégis segiteni akart magán a szedő, a két rossz közül 
a kevésbé rosszat kellett volna választania és a tolda
lékokat a középfigura jobb- és baloldalán elhelyeznie.

A széles körzetből folyólag aránylag kis ráma 
maradt a szedés elhelyezésére, úgy hogy azt nem 
lehetett kellőkép beosztani; nyomott és szorított 
ennélfogva az egész belső kép, a mely visszásság 
tetézve van a túlnagy betűk alkalmazása által. Egy 
fokkal kisebb betű a fősoroknál (a szerkesztő és 
nyomda nevét is beleértve) lendületesebbé tette 
volna a szedést, azaz a helyes arány a szigorúan 
keresztülvitt stylt kedvezően befolyásolta és tete
mesen emelte volna . .  .

Folytatva elmélkedésemet, ismételten kifejezést kell 
adnom azon véleményemnek, hogy a czímlap-szedésnél 
észszerű egyöntetűségre kell a szedőnek törekednie, 
figyelemmel az elkészítendő czím természete és ren
deltetésére.
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De tudva ezt, azért mégis mintegy kérdőjel gyanánt 
fekszik a szedő előtt a kézirat. Az írott sorokat 
részekre kell bonczolnia és pedig úgy, hogy a lényeg 
szembetűnően kidomborodjék, a többi pedig, a mi 
kevésbé lényeges, mellékes, kellő staffage-ul szolgáljon.

Minél több sorból áll valamely czím, annál nehe
zebb a szedő föladata. De azért visszariadnia nem 
szabad. Átolvasván a kéziratot, először is ki kell abból 
a teli sorokra alkalmas főbb fogalmakat szemelnie, 
mert a jóizlés szempontjából typographiai szabály 
a minél több teli sor alkalmazása, a mi határozottan 
szebb a jobbra-balra tátongó ürességnél, melyet 
a sok kisebb és nagyobb sor hagy maga után. A 
melléksorok aztán már kevesebb gondot fognak adni, 
de óvatosságra intik a szedőt a teli sorokkal szem
ben. Megesik gyakran, hogy valamely rövidre ter
vezett sor nagyobb fontossággal bír, mint egy teli 
sor ; ez esetben amazt föltünőbb írásból is kell 
venni. E  közben vigyázni kell, nehogy lépcsőfokokká 
alakuljanak a sorok, mert minden ilyen fok egy-egy 
merénylet a jóizlés ellen.

A  czímlap beosztásáról előbb már futólag meg
emlékeztem. Nem lesz azonban fölösleges erről még 
egyetmást elmondani.

A  fősorok közötti távolság mindig egyforma legyen; 
a külön sort képező összekötő szócskák, egészen 
mellékesek lévén, úgyszólván nem létezőknek és olybá 
tekintendők, mint a beosztás maga. Kivételt képez
nek a közbevetett lényegesebb sorok, melyeknek 
valamivel szabadabban kell állni. Mert a szoritott 
beosztás a túltömöttség képét fogja nyújtani, a mi 
egy czímlapnál nemcsak szabályellenes, de rút is.

Az már túlhaladott álláspont, hogy czímlapoknál 
a sorok rendesen Versalisokból szedetnek. És ezt 
aesthetikai szempontból csak helyeselni lehet. A 
Versal-sorok ugyanis a betűk képének egyforma
ságánál fogva is zavartalanabbá teszik a hatást, 
mig a Current-soroknál éppen ellenkezőleg áll a 
dolog, a mennyiben a természetűknél fogva majd le-, 
majd fölnyúló betűk a nyugtalanság képét mutatják. 
Aztán meg a Versalisokkal sokkal jobban lehet el
bánni, mint a Current-betükkel. Egy ritkított Current- 
czímsor például igen rosszul venné ki magát egy 
czímlapon, mig a Versalis, mely a ritkítást megtűri, 
sőt legtöbb esetben meg is kívánja, ez által még 
csinosabbá válik. Ponyvairodalmi munkáknál nem 
muszáj éppen e typographiai szabálynak érvényre 
jutni, sőt az ettől való eltérés tanácsos, mert a köz
nép az «öregbetüt» jobban el tudja olvasni.

A  Fraktur-irásos czímeknél Versalisról szó sem 
lehet. A német Versalis-sorok mig egyrészt nevet

ségesek és rútak, másrészt teljesen olvashatatlanok. 
Némely nyomdában a góth betűkkel mégis tesznek 
ilyen erőszakos kísérleteket, a mi bizony mindig csak 
a jó ízlés rovására megy. Kivételt lehet e tekintet
ben tenni a «Bastard»-irásokkal, melyeknek rajza és 
alakja igen közel állván az Antiqua-irásokéihoz, egy- 
egy czímsor beszúrására alkalmasak, sőt egész bátran 
az Antiqua-sorok közé is vegyithetők.

Egészben véve azonban a két ellentétes betüfajt, 
a németet és a latint, összevegyiteni nem szabad.

Mint előbb már emlitém, az Antiqua - czímek 
rendszerint Versalisból szedendők. De ezt aztán 
szigorúan keresztül is kell vinni. Kivételt e szabály 
alól képez a czímben netán előforduló jelige vagy 
idézet, a mi rendesen több sorból is állván, Versalis
ból szedve az olvasásnál a szemet kissé fárasztja.

A  czímlap-szedésnél arra is kell ügyelni, hogy 
az egyes sorok magukban véve ne szorítottak, sőt 
lehetőleg spationirozva legyenek. Már annálfogva is 
szükséges ez, mert az egyformában betüközök a sorok 
egyenitését (egalizálás) mindenesetre megkövetelik. 
Ezt pedig figyelmen kívül hagyni soha nem szabad.

Az ne okozzon főfájást a szedőnek, ha a spatio- 
nirozás által talán két-három egyforma sor támad 
a czímben. Ez nem hiba és nem csökkenti a szedés 
csinosságát, különösen ha az egyébként ízléssel van 
elrendezve és nem képez garádicsot vagy pyramist.

Röviden összefoglalva az elmondottakat, a czímlap- 
szedés technikáját a következőkben lehet jellemezni:

Ha a figyelmes beosztás, a sorok ízléses elrende
zése és azok egymástól való finom megkülönböz
tetése, a teli és rövid sorok értelmes alkalmazása s az 
irásokbani lehető egyöntetűség egymást kiegészítik 
és támogatják, e teljes harmónia a minden tekintet
ben sikerült czímlap tökéletes egészét fogja mutatni.

Sokat lehetne még mondani a műszedés ezen 
lényeges ágáról, de bár mennyit toldanék is az 
eddigiekhez hozzá, nem tehetném le nyugodtan a 
tollat abban a hiedelemben, hogy: no ebből csak 
megtanulhatja mindenki a czím-szedést! Nem, olyan 
önhitt nem lehetnék, mert jól tudom, hogy nemcsak 
egy rövid czikkből, de még egy egész könyvből sem 
lehet azt alaposan megtanulni. Theoretikus útmutatás 
marad az, mely szerény segítőtársul szegődik a
gyakorlathoz. Kleinm ann Frigyes.

* * *

Nagyon örvendünk, hogy czikkiró ur lapunk 
boriték-czímét figyelmére méltatta és fejtegetései 
illustrálására, szemléleti tárgyul ezt választotta; de 
azon állításával, mintha a boriték-czím nem volna 
korrektül alkalmazva, egyet nem érthetünk. Igaz, hogy
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az «01asz-körzet»-et mezőkre osztva is lehet alkal
mazni, de ez esetben, a mint maga is mondja, 
alapnyomásra volna szükség, a mit pedig mi egészen 
mellőzni óhajtván, a körzetet ha nem is ((kényelmes 
módon», de minden esetre kísérletekkel és gonddal 
állítottuk össze. Részünkről nem tartjuk a betűöntő 
által chablonszerűen összeállított próbalenyomatokat 
kötelezőknek, hanem inkább szabadon óhajtunk az 
accidenz-szedés terén sáfárkodni. S ha az egyes figurák 
összeállításánál nem is a betűöntő által nyomatott 
mintákat utánoztuk és a czikkiró ur egyéni véle
ménye szerint nem szabályszerűen alkalmaztuk, abban 
leli magyarázatát, hogy mi nagyobb szükségét láttuk 
a figurák proportionális elhelyezésének, melyet csakis 
a czím ilyetén alkalmazásával érhettünk el. Czikkiró 
ur azt mondja továbbá, hogy a széles körzethez kis 
ráma maradt a szedés elhelyezésére és a tűlnagy 
betűk helyett egy fokkal kisebb betűket kellett volna 
alkalmazni. Igazán nehezünkre esik, hogy a tisztelt 
czikkiró ur annyira gondatlanoknak hisz bennünket, 
hogy ezt legalább meg ne kísérlettül-: volna. Meg 
lehet győződve, hogy nagyon is próbálkoztunk a 
«hogy» és «miként»-tel, és ha czikkiró urnák a 
kisebb fokú betűkkel szedett czímet bemutatnánk, 
a szakügyekben rendszerint igen helyes ítélete mégis 
csak nekünk adna igazat. Különben a fődolog, mint 
czikkiró ur is mondja, hogy a «boriték kétségkívül 
szép és kifogástalan», és e kijelentése eléggé igazolja, 
hogy a szedő elérte azt a czélt, melynél többre töre
kedni nem szükséges. Szerk.

u u n u n n n n n m m n m n m

A nyomdászat története.
Vitu Ágost után francziából.

II.
A fölfedezés problémája.

Ha a X V . századbeli kísérletek történelmi egy
másutánját taglaljuk, arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy maga a könyvnyomtatás eszméje és a vele 
járó részletek sohasem váltak volna nevezetesekké, 
ha az egyidejűleg alkotott segédeszközök nem tették 
volna azokká. Nem szabad tehát az első meglehetős 
kísérletek megfigyelésénél azt hinni, hogy a segéd
eszközök kezdetlegesen tökéletlenek, hanem azt, hogy 
a czélnak megfelelően elég tökéletesek voltak.

Az aprólékos részletekig menő megfigyeléseket 
és újításokat mellőzve, bátran kimondhatjuk, hogy 
Gutenberg, Füst és Schöffer óta a nyomdászat sem
mit sem haladt. Gutenberg negyvenkét soros bibliá
jához és Amerbach «Cicero beszédei»-bez aránylag

V. FÜZET

épen annyi leleménynyel és szellemmel kellett elő
állítási anyagot teremteni, mint ma akár az igen 
díszes illusztratiónyomáshoz; sőt mitöbb, nincs ma 
olyan találmányunk, melyet az első nyomtatvány 
készítői már akkor ne ismertek volna.

És ezzel nem túlozunk. A szétszedhető betű már 
megvolt s bár többé-kevésbé hiányos szerkezettel, 
de mégis munkaképes állapotban. Ha szétszedhető 
betű nem lett volna, nem alkothattak volna könnyű 
szerrel egyenletes oldalakat, hogy e nagy horderejű 
találmány az utókornak fönmaradjon. Vannak, kik 
nem is képzelik el, mily nehéz munka volt a szellemi 
munka terjesztésének eddigi lassúságát megtörni és 
minő lángész kellett a szétszedhető betű teremtéséhez; 
de hát ez ma, a természetes tökéletesítési vívmányok 
közepette nem is csodálható.

Lett volna-e képes bármely mély gondolkozásu 
nyomdász vagy szellemes vegyész az elsők találmánya 
nélkül «tökéletesitési» munkára, ha az első segéd
eszközöket nem ismerték és jobbakkal pótolni nem 
törekedtek volna?

Vagy ki találta föl a nyomófestéket?
Minél több ily kérdést okolunk meg, mindannyiszor 

rájövünk, hogy a szellemi erő, mely a csodálatra
méltó találmányok egész sokaságát egyesítette a 
nyomdászat szolgálatára, nem nyilvánulhatott egy
szerre.

Évszázadról évszázadra mindig átalakuláson ment 
és mennek keresztül a tökéletesitési törekvések újabb 
termékei. Valamely eszme csírájától kezdve erősödik, 
kikéi, terjed, erős gyökereket ver és nő, miként 
a mezei virág, melyet senki sem ültet és mégis 
bizonyos fejlődési, gyarapodási proczedurán menve 
keresztül, virágot hajt és kinyílik, úgy hogy azt 
képzelnek, hogy az a virág csupán egy éjjelen ment 
át mindé változáson.

James Watt előtt húszszor ismerték föl a gőzt, 
és mégis joggal övé a dicsőség, hogy a gőzgépet 
fölfedezte, mert a gőz hatalmának érvényesítésére 
csupán ő, a huszonegyedik, volt képes.

Épen így Gutenberg s mások is korábbi kísér
letekből merítve eszméket, ezek fölkarolása és meg- 
érlelése révén szereztek nevöknek örök dicsőséget.

Ezzel nem vonunk el a legcsekélyebbet is érde
mükből. Találmány alatt nem a gyümölcsözetlenül 
hagyott halhatatlan eszmét, hanem az ilyennek csirá
jától nevelését, fejlesztését és üdvössé, gyümölcsözővé 
tételét értjük.

A  nagy költőknél is így van. Dante Alighieri 
költészetében húsz természetfölötti «komédiát)) szí 
magába, hogy mintegy ugyanannyi száraz tojást tér-
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méketlen homoksivatagra téve, azokban költészete, 
szelleme hevével kiterjesztett szárnyakkal kikelő saso
kat érleljen. Hőmére «Iliász»-át sok más korábbi 
iliádákból teremtette.

A  levegő telve van gyümölcsöző eszmékkel, melye
ket mindenki magába szí. Mig az emberiség nagy 
része vagy nem ismeri föl, vagy kevésre becsüli ez 
eszméket, sőt ösztönszerüleg figyelmen kivül hagyja 
a nélkül, hogy belőle csak egy szemernyit is okulna, 
addig egy-kettő megérti és érvényre juttatja azokat; 
és ilyen körülmények közt az eszme, melyet érvényre 
juttattak, teljes joggal az övék; teljes joggal a talál
mány nevezetnél fogva.

Okvetlenül szükséges, hogy mielőtt a dolgok lénye
gének ismertetésébe bocsátkoznánk, a nyomdászat 
alkotmányának alapját jól megérthetővé tegyük és 
Gutenberg, Füst és Schöffer találmányai előtti sorom
pókat kellő világításba helyezzük.

(Folytatása következik.) I\(X li7 lá í' A . ÍM JO S.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Könyvnyomdászati mesterszók.
Néhány év előtt részben nyilvánosságra hozatott a 

nyomdászati mesterszók anyaga, mely forrásul szol
gáljon a majdan megjelenő «Magyar iparos szótárá
nak. Leküzdhetetlen akadályok s az ilyes tárgygyal 
összefüggő tanulmányok kibővítése nem engedték 
meg azt végleg befejezhetni, és így, ha az idő múlt 
is, az akarat nem múlt ezek kidolgozásában. Ez idő- 
szerint, midőn a nyomdászati mesterszók úgy a betű
szedés-,nyom tatás-s betüöntcsnél használt szerszámok, 
mesterfogások és gépezett alkatrészek tárgyára nézve 
bővebb tapasztalatok nyomán összeírva vannak, meg
kezdjük ezek tetemesen bővített közlését ama remény
ben, hogy azok teljes egészet képezhetőségéhez 
szaktársaink becses helyreigazításaikkal és netáni 
toldásaikkal szívesen hozzájárulnak.

* * *
I. A BETŰSZEDÉS MESTERSZÓI.

Abbreviatur =  Rövidítés =  Abréviation. Egyes szavak
nak rövidítése, mint magy., kir., frt, kr.

Abheben =  Leemelni =  Oter, Enlever. Hasábszedésnek 
a végéről leemelni 10—20 sort és más hasábra emelni.

Ahkürzung. Lásd Abbreviatur.
A blegen  =  Osztani =  Distrilnier. Osztás alatt értjük azon 

egymás mellé rakott betűk szétszedését, melyek a szekrény 
egyes rekeszeibe visszahelyeztetnek, hogy ismét szedhessünk.

Ablegeform  =  Osztani való szedés =  Forme a distrilnier. 
Azon szedés formája, mely kinyomatván, szét- vagy elosztandó.

A blegegriff =  Fogás =  Poignée. Bizonyos számú sorok, 
melyeket a szedő elosztás végett balkezének ujjai között egy 
lineán tart.

A blegesatz =  Osztani való szedés =  Lettres ii distribuer. 
Lásd Ablegeform.

Ablegespahn =  Osztólinea (Ballaginál osztólécz) =  A is a 
distribuer. Melyen a szedő balkezének ujjain nyugvó «fogás» 
fekszik.

A bsatz —- Kikezdés vagy Bekezdés =  Alinea; Enfongure. 
Úgy az írásnál, mint szedésnél minden kimenetsor után bel
jebb kezdődő sorok.

A bsetzen =  Kiszedni =  Achever. A  kéziratból megszedni 
valamit.

Abschnitt =  Fejezet =  Chapitre.
Abschnittlinie. Lásd «Spitzlinie».
Abstand =  Betüköz; Hús =  Entrelignc; Espace. A betű 

felső és alsó részén a tulajdonképeni betűvel járó vak rész. 
Általában «hús»-nak nevezzük.

Accentuirte Buchstaben =  Ékezetes betűk =  Lettres 
accentés.

Accidenz =  Gondosabban kiállított munka (Ballaginál 
esetleg, esetleges) =  Travaux de vilié; Travaux en conscience. 
Századokkal előbb, mikor csupán vallásos vagy tudományos 
müvek kiállításával foglalkozott egy-egy nyomdász, minden 
egyéb fogadott munkát igy neveztek; jelenleg azonban a 
fönnebbi értelemben (kereskedelmi és egyéb apróbb nyom
tatványok megnevezésére, kivált ha ezek több gonddal van
nak kiállítva) használ tátik. — Eddig mi is «Accidentiának» 
nevezzük. Más iparágaknál «váltó munkának» nevezik.

Accidenzarbeit =  Accidenz-munka (Ballaginál esedékes 
munka) --= Bilboquet; Casuel; Ouvrage de vilié.

Accidenz-Satz =  Accidenz-szedés =  Composition casuelle. 
Mindennemű szedés a könyv- és hirlapszedésen kivül.

Accidenz-Setzer =  Accidenz-szedő (Ballaginál mellékmű- 
szedő) =  Compositeur en conscience. Ki a nyomdászat ez ágá
ban különösen szakavatott.

Achtelpetit =  Nyolczadpetit =  Un point; Corps un. 
A  Cicerónak 12-ed része. Typometriai számítás a nyomdá
szatnál.

Achtundvierziger =  Negyvennyolczadrét =  Formát de 
quarante hűit. Negyvennyolcz lapból vagy 96 oldalból álló ív.

Additionszeichen =  Összeadás jegye =  Marque de l’ad- 
dition. Ólomból öntött számtani jegy.

A hle =  Árr =  Főink. Melylyel a szedő a szedésből a betü- 
hibákat kiemeli és lapos fokával a helyes betűt visszanyomja.

Aldine — Aldin =  .4I.de. Betüfaj neve, mely először Angliá
ban vésetett, hol is Aldus Manutius hires olasz nyomdász 
nevét nyerte.

Anfangsbuchstabe =  Kezdőbetű =  Premiere lettre. Lásd 
Initiale.

Anfangscolum ne == Kezdő oldal =  Premiere colonne. 
Minden kiszedett vagy kiszedendő ívnek első oldala.

Anfeuchten — Megáztatni =  Trempe. A z osztás előtt a 
szedésnek a szivacscsal való megáztatása.

Anführegespahn =  Mester =  Mailre. A nyomdász-tanon- 
ezok segédekhez osztatnak be, hogy azok tanítsák. Eddig 
az ily tanitó-szedőket német után csak «Spán»-nak hívtuk.

Anfíihrungszeichen =  Macska-köröm (idéző jegy) — 
Guillement; Onglet. A magyarok a macskaköröm elnevezést 
már régebben használják a nyomdákban.

A nhang =  Függelék — Appendice.
Anm erkung =  Jegyzet =  Note.
Anschlagzeile =  Alsó támaszsor =  fías-ligne; Dessus la 

page. Az oldal alján levő vak sor, mely óvintézkedésül van
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nehogy a fölbontásnál az utolsó sor eldüljön, vagy a nyomás
hoz való keret bezárásakor az utolsó sor meg ne sérüljön és 
hogy a többi sorokat összeszoritsa.

Anschlagzettel =  Falragasz =  A ffiche; Piacard. Nagy 
betűkből szedett hirdetések, melyek az utczasarkokra ragasztva 
feltűnést keltsenek.

Ansetzen =  Rászedni =  Rattraper. A darabokra szelt 
hirlap-kéziratoknál az i számmal jelöltet a főszedő oly utasí
tással adja át, hogy «teli sorral végződik)), mig a 2, 3, 4-iknek 
orászedni», azaz teli sorral kell kezdeni és teli sorral végezni.

Antiké — Ódon — Antique. Betüfaj. A századok előtti 
betűk utánzatai.

Antiqua =  Latin betű =  Caract'eres romáim. Közönséges 
betűink, melyeket mi is csak «Antiquá»-nak nevezünk.

Assurélinien - Nyomlinea =  /Ágnes Assurées. Assurer =  
biztosítani; biztositólinea. Sűrűn egymás alatt harántosan futó 
vonalak az érték vagy számok beleirására részvényeknél, 
váltóknál, kötvényeknél.

Aufráum en =  Föltakaritani (Ballaginál eltenni, eltakarí
tani) =  D épartir; Ranger. Táblázatos vagy a sűrű szedésen 
kívül minden nyomdai szedésnek a kinyomás után való «föl- 
takaritása», azaz a szedési anyagoknak szétbontása és rendes 
helyükre való tevése.

A ufsetzen =  Fölszedni =  Dépatísser. Összedült szedést 
vagy betűket a halomból fölszedni.

Ausbinden =  Kikötni =  Lier. A szedés szétomlása zsinór 
körülkötése, azaz «kikötés» által akadályoztatik meg.

A usgang =  Kimenetsor =  Fin  d'un alinea. Magyarul így 
használják a kikezdések vagy bekezdések végsorait.

Ausgangscolum ne. Lásd Spitzcolumne.
Ausheben — Kiemelni =  Mettre sur la galée; Enlever. 

Midőn a szedő vas 7—8 sorral megtelt, abból a sorok egy 
hajóra kiemeltetnek.

Aushelfen =  Kisegíteni =  Aider. A nappali szedőnek 
éjjel a lapnál kisegíteni. Egyáltalán valamely sürgős munka 
elkészítéséhez a rendesnél nagyobb munkaerő segítsége.

Auslassung. Lásd Leiche.
Auslesen =  Kiválogatni =  Triage des ordures. Lehullott 

betűket az összesöpört szemétből, vagy halomra dűlt szedés
ből a kisebb-nagyobb betűket kiválogatni.

Ausm essen =  Kimérni =  Mesurer. Táblázatot rovatokra 
osztani vagyis typometriai szabály szerint «kimérni». Hír
lapoknál zsinórral kimérni a hasábszedést.

Ausraffen — Kimarkolni =  Enlever. A szekrény egyik 
vagy másik rekeszéből a betűket más szekrény megtöltése 
végett kimarkolni.

Aussetzen . Lásd Absetzen.
Ausschiessen == Kilőni =  Imposer. Általános fogalma a 

szedést a hajóról valamely más helyre áttolni, péld. a szedő
deszkára. Ha a szedés vagy columna nem nagy terjedelmű, 
úgy hogy körületét az ember kezeivel összefoghatja, ez eset
ben a szedés szabad kézzel emeltetik le a hajóról és úgy 
tétetik a megfelelő helyre; azonban ha a szedés nagyobb 
terjedelmű, akkor az a balkézzel felső részén megtámaszta- 
tik, a hajót pedig alóla a jobb kézzel kirántjuk. A kilövés 
más értelmezése még az, ha a columnák úgy helyeztetnek 
el a sajtóban vagy deszkára, hogy azok számai a folio, ne
gyed- vagy nyolczadrétre tűrt papíron sorrendben követ
kezzenek.

Ausschliessung =  Kizárás, sorpótlék, vakbetü — Espaces 
cadrats. Gyűjtőneve mindazon betűnél alacsonyabb anyagok

nak, melyek a szavak, sorok és táblázatos nyomtatványoknál 
a vonalak között levő üres tér kitöltésére szolgálnak.

Aussetzen  =  Kiszedni =  Achever la feuilh. A kéziratot 
vagy ívet kiszedni.

Aussperrung =  Beosztás =  Ecarquillement. Czímeknél 
a sorok közötti beosztás. A sorok közötti űr tágítása vagy 
összébb vonása.

Ausstossen  =  A térzőket kiszedni =  Pousser déhors. 
A sorok közé osztott térzőknek szükség esetén a már ki
nyomtatott formákból való kiszedése.

Austreiben — Kiverni =  Chasser. Hogy a hasáb vagy 
egyéb szedés jól végződjék, vagy ha a kiszedett szöveg 
sokkal kevesebb lett, semhogy a papirt kitöltené, ekkor a 
sorok és czímek közé kizárást rakva: a szedést «kiverjük».

Auszeichnung =  Bejegyzés =  Ratirapage. Beszúrások, 
bejegyzések a kéziratban. — Más értelemben: «Kijegyzés» =  
Marquer. Correctura olvasásánál a hibák megjelölése.

Auszeichnungsschriften. Lásd Titelschriften.
(Folytatása következik.)

Mellékleteink és mintáink.
Ezúttal lapunk negyedik és ötödik oldalán, a szöveg közé 

illesztett, két oly kisebb, egyszerű accidenziát mutatunk be, 
melyek a mindennapi életben a leggyakrabban fordulnak 
elő. Az egyik egy «Értesités» szövege, a másik czéggel 
ellátott «Számla», melyek rendszerint haránt nyolczadrét 
alakú papírra nyomatnak egy oldalon. Az elsőt rövidebb 
értesítésekre használja az üzletvilág, oly esetben, midőn 
kisebb ügyleteiben óhajt eljárni, a másikat apróbb mun
kákról szóló számlákra használjuk, a midőn egy-két tételért 
túlságosnak találnók a nagyobb, negyedrét alakú számla
nyomtatványnyal izetlenkedni. Sokszor megesik, hogy egyik
másik megrendelő nem tudja hamarjában megmagyarázni, 
hogy milyen kivitelben óhajtaná e nemű nyomtatványát 
kiállíttatni, mely esetre jelen mintáinkkal vélünk szolgálatot 
tehetni.

Első mellékletünk: műsorral és tánczrenddel egybekötött 
belépő jegy, melynek külső köizete a Weissert Ottó-féle 
újabb «Schildereinfassung». A körzet összes figurái ezúttal 
nem szerepeltethetők, miután azok terjedelmességüknél fogva 
nagyobb conceptióju accidenziákhoz valók és alkalomadtán 
be fogjuk azt mutatni olvasóinknak. A belső körzetek, vala
mint a betüfajok már ismertetve lévén általunk, azok magya
rázatát ismételni fölösleges volna. A belépő jegy három 
czélnak felelvén meg egyszerre, adandó alkalommal hasz
nálható mintául szolgálhat.

Második mellékletünk, melyet Küstermann & Comp. berlini 
gépgyáros küldött be, egy legújabb complet betuóntögép rajzát 
és leirását ismerteti. Eddig a betűk öntése után külön 
munkát képezett a betűk alján levő öntési csapok letördelése, 
a betűk csiszolása, faléczekre fölszedése és betümagasságra 
gyalulása. E  négy műveletet e gép egyszerre végzi. Önti, 
csiszolja, magasságra gyalulja és reniiszeresen hosszú sorokká 
szedve szolgáltatja a betűket, úgy hogy azokat minden 
további munka nélkül egyenesen a szekrénybe rakhatjuk. 
A gép által nyújtott előnyök, hogy a betűk élesebb kinyo- 
matuak és magasságuk minden kétséget kizáróan pontos, 
a mi pedig a legfőbb, hogy általa sok kéz munkája takarit- 
tatván meg, a betűk árát tetemesen olcsóbbá teszi.
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HASZNOS TUDNIVALÓK.
.'/ nyom dafesték g y o rs  sz á ra d á sá ra  pulverisált mag- 

nesiát szoktak törésnél a festék közé keverni. Igaz, hogy 
a festék színét egy cseppet sem befolyásolja e keverék, ha 
mindjárt kissé többet használtunk is, de figyelmeztetünk reá, 
hogy a festékkel tört magnesia a festék eredeti fényét el
homályosítja, mig ha azt nyomás után használjuk és vele 
a nyomtatványt lágyan, gyapottal végigsimitjuk, nemcsak 
annak fénye válik teljesebbé, de a friss nyomás azonnal föl
szikkad és a festék nem «huzódik» le. — A festék gyorsabb 
száradását más utón érhetjük el, ha ugyanis szárító kenczét 
(Siccativfirniss) keverünk közé, mely manapság minden ily
nemű kereskedésben kapható. Persze ezzel sem szabad 
nagyon bőségesen élni, különben a festék még nyomás köz
ben a hengerekre szárad.

Gőz m in t f'orm am osó szer. Mindama nyomdák, melyek 
gőzgéppel hajtatják sajtóikat, lassan-lassan gőz-formamosó 
készülékkel tisztítják formáikat a festéktől. A gőz már úgyis 
meglővén, nem kerül semmibe és sokkal gyökeresebben 
tisztítja meg a formát, mint a hidegen mosás. A forma 
lúggal bekenetik s erre alkalmas szabályozható gőzszekrénybe 
helyeztetik, néhány másodperc z múlva hideg vízzel leöblit- 
tetik és tükör tisztán továbbszállitható.

G épszalagok enyrezése. A rotatiós gépek szalagjai a 
nyomdákban rendesen összevarratnsk. Münchenben, mint 
a «Stereotypeur» írja, a gépszalagoknak enyvvel való össze- 
ragasztása czélszerünek bizonyult. A kettős szalagok két 
végükön io cm. hosszaságban fölfejtetnek és az egyik vég
nek fölső, a másiknak pedig alsó fél része levágatik, azután

a szalag kőt fél vége kölni enyvvel összeragasztatik; oly 
munka ez, melyet néhány perez alatt elvégezhetünk. Hogy 
pedig a szalag kellő feszességü legyen, ép oly nyújtó, két 
végén fogóval ellátott szerszám van hozzá, mint a minővel 
a kifeszitett távirda-sodronyokat összekötik. A mint a sza
lagot a gépen keresztül huztuk, annak végeit a nyújtó fogóba 
illesztjük és azt a szerszám közepén levő csavarral a kívánt 
feszességre huzva, a két véget összeenyvezzük s száradás 
után a fogót leveszszük. A közönséges gyorssajtókhoz hasz
nált vékony szalagokat is ily módon ragaszthatjuk össze a 
varrás helyett.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
A  n ap tár-szedés p á ly á z a t  eredményét a « Társasköre 

szakbizottsága a junius 29-iki fölolvasó ülésen jelentette ki, 
melynek alapján az első díjat (3 arany) Schweiger Nándor 
"Gyakorlati dolgot teremteni legyen főbb törekvésünk)) jel
igéjű műve kapta, a másodikat pedig (1 arany) Spttz Adolf 
«Ember küzdj és bízva bízzál!» jeligéjű munkája. Mindanégy 
pályamű legközelebb közszemlére fog kitétetni. — A «lársas- 
kör» ugyancsak junius 29-én hatodik rendes évi közgyűlését 
is megtartotta, mely alkalomból az előterjesztett jelentések 
tudomásul vétele után megválasztattak : elnökké h irtinger 
Károly, alelnökké Kleinmann Frigyes, titkárra Láng J. L., 
m.-titkárrá Durmits Imre, pénztárnokká Szabó Dezső, ellen
őrré Gelberger Mihály.

H erg er  <£• V irtlt  lipcsei festékgyára, mely fáradhatatlanul 
igyekszik gyártmányait az érdeklődőknek minden alakban 
bemutatni, egy tableaux-t nyomatott, melyen mindama hír

lapok, képes folyóiratok és művek láthatók, kicsinyített 
alakban, melyek a ezég festékével nyomatnak. A föltüntetett 
hírlapok száma megközelíti a százat és hozzátéve m ég: 
ezek mind rotatiós gépeken nyomatnak. A tableaux üveg 
alatt, szép keretben küldetett szét és igen érdekes, mert az 
azon kitüntetett lapok czímei a ezégnek egész Európában 
való összeköttetéseiről tesznek tanúságot.

A  lon don i nyom dászsegédek egylete nagy többséggel 
leszavazta az inditványozott nyolez órai munkaidő, valamint 
a szombatnak, mint egész ünnepnek behozatalát. Meg
maradtak a kilencz órai munkaidő és a szombatnak mint 
fél ünnepnek megtartásánál. Londonban a vallásosság oly 
nagy, hogy már a szombat délután ünnepszámba megy, 
és vasárnap minden üzlet és bolt zárva van. Emlitésre méltó, 
hogy az egylet múlt évi 17 halottja között kettő 80 éven 
fölüli, hat 70—80 és öt 60—70 év közötti kort élt meg, 
és csak három halt meg az aggkor éveinél előbb. Itt, úgy 
látszik, nem ismerik a nálunk oly nagyon elterjedt onyomdász- 
betegséget».

A  Jr a n c z ia  m in iszterrá tság  legtöbb hasznot a hírlap
kiadóknak hajt. A v Parisn czímű lap a legutóbbi miniszter
válság alkalmából szombaton délután 150,000 és pár órával 
később második kiadásul 130,000, összesen 2-0,000 példányt 
adott el mílegiben. A «Le Maiin a, melyet rendesen 42,000 
példányban nyomnak, 62,000-re emelkedett, a vLa Lan temen 
220,000-re, mig a "Petit Journal» a rég óhajtott millióra tett 
szert. Persze a válságok után e nagy számtételek csappan
tak ugyan, de sok új előfizető maradt állandóul.

A  je le n k o r  p a p ír ja . A charlottenburgi porosz királyi 
mechanikai kísérleti állomás igazgatója, Martens A. által 
közrebocsátott tanulmány, behatóan foglalkozik azzal a kér
déssel, vájjon mostani papírjaink ötven év múlva nem-e 
fognak teljesen elenyészni ? A felelet e kérdésre nagyon is 
lehangoló, a porosz kereskedelmi miniszter egy rendelete 
folytán, mely szigorúan meghagyja a hatóságoknak, hogy 
okmányokhoz, melyek az utókor számára megőrzendők, 
kizárólag oly papír használtassék, mely vagy csupán rongy
ból készült, vagy oly anyagoktól, kiválóiig pedig fától, 
melyek a papír hamaros szétmállását okozzák: tökéletesen 
mentesek. Az okmányok sorába azonban sokféle más nyom
tatványok is tartoznak, és nagyfontosságú, hogy mindama 
papírok, melyekre ezek nyomatnak, a fentebb említett köve
telményeknek megfelelnek-e ? Sajnos azonban, hogy a Martens 
által nyújtott fölvilágositások ezt tagadásba helyezik. Az általa 
megvizsgált 97 folyóirat közül csak hármat talált, melyek 
pótmentes anyagú papírra nyomattak. További harminczegy 
folyóirat papírja annyi fa- és szalmacellulose, valamint egyéb 
ásványi alkatrészeket tartalmazott, hogy azoknak hosszabb 
idei tartósságot nem jósolhat, mig a többi megvizsgált folyó
iratoknál a nagymennyiségű faanyag-keverék folytán azok 
mielőbbi elenyészését helyezte kilátásba. Politikai napilapok 
papírjait Martens nem tette vizsgálata tárgyává. E  nemű 
vizsgálata bizonyára nagyon is elszomorító eredményre veze
tett volna, már azért is, mert a hírlapok a jövő történet
íróinak a legbecsesebb anyagot szolgáltathatnák.

A  vM a g y a r „Nyom dászok É rkö n yven  ez évi és tavalyi 
folyamából pár példány még készletben lévén, az azokat 
beszerezni kívánó szaktársaknak becses figyelmükbe ajánljuk 
Ára vászonkötésben 1 frt (tanonezoknak 70 kr). Kapható 
a Társas-Kör titkáránál: Láng J. L.-nál (Budapest, Pallas- 
nyomda, Kecskeméti-utcza 6. sz.).
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TARTA LO M : Valami az accidenz-szedésről. V ásárhelyi Kovács K á ro ly 
iól. — A horgany-clichék kezeléséről. M iille r  Ernőtől. — Az ív *falzolása > 
a nyomásnál. — A betiirendszer (systema) (Ötödik közlemény.) — A czím- 
lap-szedésről. Kleinm ann Frigyestől. -  A nyomdászat története. II. K alm á r  
L . La jostó l. — Könyvnyomdászati mesterszók. (Első közlemény.) — Mellék
leteink és mintáink. — Hasznos tudnivalók. — Vegyes közlemények. — 
Hirdetések.

A borítékon levő «olasz körzot» és a füzet médiaival szöveg- 
betűi Popi'elbaum cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

Lapunk képviselője Németország részére: G. Hedeler, az 
«Export Journal,-, kiadója, Leifzig, Grimmaischer Steinweg 3. 
Az előfizetési ár pedig külföldre a «Világposta-Egyesület» 
révén, egész évre 7 márka.

«l» •!•«<> «t»

P A I.LA S RÉ SZ V É N Y T Á R SA SÁ G  NYO M DÁJA BU D A PESTEN .

Egy a fővárosban évek óta foglalkozásban 
álló nyomdavezető, ki szakmáját úgy kereskedelmileg, mint 
technikailag tökéletesen érti és a helyi nyomdapiaczon kellő 
jártassága van: ismereteinek megfelelő állást keres valamely 
budapesti vagy nagyobb vidéki nyomdában. Szives megkere
sések F. F. alatt e lap kiadóhivatalához kéretnek.

Egy javakorú, családos nyomdász, ki több
elsőrendű erdélyi és magyarországi nyomda vezetője volt, 
a betűszedést, javítást, kézi- és gyorssajtók alapos kezelését, 
valamint a könyvkötészetet tökéletesen érti, és jelenleg is 
mint nyomdavezető működik, képességeinek megfelelő állást 
keres valamely egészséges vidéki városban. Megkeresések 
F. S. L. alatt e lap kiadóhivatalához intézendők.
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Könyunyomda-festék.
a) Gyorssajtóknak. 

C ili Hirlapfesték __
CII . ........
Cl . ........
B ili Könyvfesték _

BI Accidenzfesték — 
A lii Illusztráczió festék 
Ali
AI «

AO D ísznyom áshoz_
AOO t
AOOO

b) K ézi sajtóknak. 
CCII Könyvfesték... 
CCI
BBIII Accidenzfesték...
BBII
BBI
AAIII Illusztráczióknak 
AAII Finom *
AAI Dísznyomáshoz 
AAO Glacépapir-nyom.

100 ko l
f r t k r

5 2 -
6 0 - l
6 8 -

7 6

8 4 — !
9 0 —\

1 2 0 -
I 7 0 -
2 5 0 — !

i  k o  |

4 —
8 =

■ -
I 20 
1160
2M
3 -
+—6[—I

Másolófestékek.
lila, kék, fekete 

• vörös _ _

Könyomda-festék.
K ézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték II...............

■ I............
Tolifesték II...............

« I ...........
Krétafesték I I I . _...

. II.... ...
I. ........

Atnyomó festék..........
Ercznyomó festék I I ...

« * I . . .

Kenezék.
Könyv-, kő- és ércztiyomás- 

hoz.
Gyönge ............... .
Középerős ..................
Erős .............................. .
Aranyfüst-kencze ... 
Ercznyomáshoz ..........

1 ko .1
Irtjkrj

ó — 

1 
1 5°
2 —i

1  41—I
7 :

120
150

1,20
140

Színes festék
kő- és könyvnyom dáknak.

Kárminlakk i._................
« 2    
• 3........ —

Geraniumlakk o____
• 1 __ __
« 2_ __
• 3 ........

Florentini lakk i _
• « 2  

Rózsaszínű krapplak i
<r * 2

Kárminczinóber3 árnyal. 
Czinóber-utánzat •
Antikármin ..................
Lila, kékes v. vörhenyes i

■ , j
Chromsarga, vegy. tiszta, 

4 árnyalat, süvegekben... 
Citromsárga, vegy. tiszta, 

4 árnyalat, darabokban 
Cadiniumsárga, 2 árnyal. 
Ockersárga, 4  árnyalat...

1 ko | 
frt kr;

48—1 36—| 
24 Ia+H2° —
IÓ —

3-16-

8r24-

Selyemzöld, süvegben,
1 4 árnyalat... .. . .. . —
| Selyemzöld, poralakban,

4 árnyalat... —................
I Chromoxyd-zöld, legfin.

* “ valódi olivzöld
Ultramarinkéki süv.-ben 

« 2 »
1 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
Párisi kék__.....................
Milori kék,világos és sötét
Sepiabarna ..................
Terra di Sienna... ...
Mahagonibarna ..........
Kremsi fehér ...........
Hófehér .........................
Finom  színes festék ek ken
ézében törve, körülbelü l 

25n/{)-k a l olcsóbbak.

— Bécsi hengeFanyag.
' 3. sz. Igen szilárd... _

2. « Szilárd ... _
1 . * Créme, átöntéshez

1 ko 
fit_|kr 

3|

t

ip
5| -
4 —

i o o Tco

1 5 0 ; —
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A ra k  'Bécsben fizeten dők 3  h ó ra  va g y  készpénzben 2 °lo sconto. H ordók in gyen , dobozok eredeti á ra k o n .
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FEUERBACH-STUTTGART
"Részletes árjegyzéket és nyomásmintákat fekete és 
színes festékekről ingyen és bér ment re küldünk. ' |
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s i^ tlk & lm a s ünnepi a ján d é k
könyv- vagy kenyemdai címerekkel

— • » . —

Egyleti je lvén yek  (gyűléseknél igen
alkalmas)................ _. ... ... ... i f r t 5o k r

K ézelő  gom bok párja ... ... 2 « «
M elltűk ...  . . .  . . .  .. 1 « _  „

« .  l e g s i E c e r i i l t e b b  k i v i t e l b e n .

K iz á ró la g o s e lá ru sító  :

JOHANNES WEYSZ,

arsai
esten A la p itta to tt 187  í-b e itA lap ittato tt Í 8 7 í-b en

Illustraczió-festék. Accidenz- és m űfesték. H irlapfesték. Színes festék, törve  
vag y  szárazon. K enczék megfelelően gyártott lenolajból készítve. 

Kétféle minőségű hengeranyag.
0 0

Összes gyártmányaink hazai ipar. -A
Képes árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek o
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B U D A P E S T
VI. kerület, Király-utcza 83.

BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖMÖNTÖDE.

(Stjáné'ja n a j i j  véifaszfé/cu és fo /íjfcn cs fi'ész- 
/c/fien fatfo// / e j l t j a  f i  &

könyv- és czímirásait

szel fi cs fiefiei fietüfiefi, /ccizefcfief és ficéz- 

iiúso/cafi, éováfifiií m jenufiai szcic/vénjc/cci, 

fiefiüsze/ciénije/eef, áfi/ványc/caf, é e jjijo isa fi-  
fián és fiejjofifi rn ín cséjfien  fiiéififii/va.

Elvállal igen jutányos áron egész nyomdai beren
dezéseket.

Ő;0 □  O e j O m  O EZ3 O Ö  (
O"
□
o

í ,#;0|

JTlcipiffaíolf lS23-bai^ 1

f é r g e i / & T 0 Í  r í  f)

könyv* és ksnyemdai 
színes és fekete festékek gyára

— >• L i p c s é b e n  —

KENCZEFÖZÉS — • — KOROMÉGETÉS

f y i f é k  n)ii)<éséqp>cr)

VICTO RIA-HEN GE HANYAG
bármely gép számára (körforgóhoz is>, fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más szinti festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

fé é p v is e fö : T o  kiesek f .  fd écs
IV., Apfelgasse 6.

lakt--__________________
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M
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3
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\ W
"KönyV- és kpnyomdcii

fekete és színes festék-gyár
j|c jfi j|e

FREY k SENING

KÜLÖNFÉLE KENCZÉK. HENGERANYAC

Copiroyj) festékek íöSSféke sfűken
* * *

Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek.

+:<-
Vezérképviselőség és ra k tá r az osztrák-m agyar 

birodalom  részire

»  j o p m t E s  r ie y s z  «
| ! ^  BÉCS, III., Uchatiusgasse 3. /

ls É h ------------------- ---------------------- ^ 5

r

2.Ecni|^c«cfiC!;(mRrafiljai-
-  -A yvtüINTÉZET

0 p/jprsr

Budapest, VI., Szondy-utcza i 1.
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