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Henger-baj.
«Tanult nyomdász Ön ?»
«Igen!»
Minden «tanulta nyomdász, fenti kérdéssel kezdi 

collegájával az ismerkedést. Ha «igen»-lő a válasz, 
biztos, hogy büszkén ejtetik, pedig mikor olyan 
helyzetbe jut, hogy képessége próbára tétetik és 
szüksége van a «tanult»-ságra: mennyire tapasztalja, 
hogy biz ő talán mégsem annyira tanult, mint azt 
szerénytelen önhittségében hitte s állította.

Példakép itt csak egy kisvárosi nyomdafőnök 
állapotát festhetem, ki működését nem kezdheti 
megfelelő segédszemélyzettel, hanem — mint szám
talan helyen történik — maga vagy másodmagával 
végez mindent.

Kisvárosi nyomdatulajdonosokká többnyire kis
városi nyomdában tanult ifjak lesznek (nem szólva 
azon tanárokról, ügyvédekről vagy előkelőségekről, 
kik gyakorlatukat mint a ((Sárréti Igazsága vagy 
«Küküllői Közvélemény)) stb. szerkesztői szerezvén : 
nyomdatulajdonosokká fejlődtek); s ez —  magasabb 
typ°graphiai szempontból —  annyiban rossz, hogy 
ezek semmiben sem tökéletesek, épen úgy nem, 
mint a városban tanult szedő, ki napi existentiájáért 
csakis egy-egy facultásban kénytelen magát kiképezni 
s 'gy a kisvárosi nyomdafőnöknél igényelt sokoldalú 
ismeretet egyáltalán nem képes megszerezni.

A szedő, mint szedő a betüöntödék, gépgyárosok 
s más ilyenek produktumaival pénzügyi szempontból 
sohasem foglalkozik, úgyszintén nem érdekli a nyomda 
administratiója. —  Tehát, csak mikor főnökké akar 
lenni, kérdezősködik fűnél-fánál: mit kinél vásároljon?

Következnek az egymásnak ellentmondó tanácsok.
Ha ezen eligazodott, jön a másik kérdés, hogy — 

miután legfölebb egy segédet tarthat — accidenz-, 
coinpress- vagy tabelláris munkákhoz való szedőt 
hozasson-e, avagy inkább gépmestert s maga fogjon

a szedéshez; mert noha a háromféle szedésből csak 
egyféléhez é rt : de viszont a gépkezelésből csak 
annyit, hogy azt kezelni tudni kell.

Jön a papirkereskedőkkel való vesződség. A  ki 
tanulta, meg tudná mondani: mennyibe kerül meg
tanulni, hogy például mi az ára egy rizsma 16 kilós 
V-ös concept-papirosnak, ha kilója 22 kr ?

Engedelmet, messze találtam kalandozni; nem 
lépve ugyan túl a czím eszmekörét.

Hat év előtt nyomdát nyitva, betöltöttem a szent- 
irás ezen szavait : ((Mindeneket megpróbáljatok)). 
Hanem kipróbálnom nem mindent sikerült. Többek 
között azt sem, hogy miként lehetne jó  hengerhez 

ju tn i r
Csak e becses lap egy czikke után ismert igen 

tisztelt Fuchs Zsigmond úr azt mondja, — nem szó- 
szerint, — hogy : noha minden gépmesternek sok 
kalamitása volt már hengeranyaggal, még egyikük 
sem foglalkozott vele oly behatóan, hogy a külön
féle bajok ellen medikamentumot fedezett volna fel.

Sok gépmester fog e vélemény fölött bosszankodni, 
de az igazságból az mit sem von le.

Mindenféle hengeranyaggal mindent próbálgattam 
már, ha kalamitásom volt a hengerrel; s nem voltam 
képes kifürkészni, hogy mit lehetne tenni például a 
henger —• télen hosszabb, nyáron rövidebb használata 
után — olyszerü feltörődése ellen, mely azt az ugar
földhöz teszi hasonlóvá. E  miatt, természetesen, a 
szedés hengerdarabkákkal telvén m eg: nem szán
dékolt ábrák képződnek a szöveg között; — nem 
nagy díszére a munkának.

Azon czégtől kérve tanácsot, kitől a hengeranyagot 
szoktam vásárolni, glycerinnek, szirupnak stb.-nek 
az anyag közé keverése ismert utasítással szolgáltak. 
Ez nem használván, egy alkalommal nehány elsőrendű 
budapesti nyomda gépmesterét kerestem meg szemé
lyesen ez iránti tanácsért, bemutatva nekik egy darabka 
ilyen egészséges húsú s felületén feltörődött hengert.

i.t
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Anniivá győződtem meg tapogatódzásaikból, hogy 
még azok, kik folyton ez anyaggal dolgoznak, sem 
ismerik azt tökéletesen s csak vaktában dolgoznak 
vele. Ha aztán valami baj merül fö l: még tüneteit 
sem ismerik, nemhogy a baj elhárítását biztosra 
tudnák venni.

Ha meguntam ragyaverte hengereimet újra öntö- 
getni, használom igy, megnyugvást keresve abban, 
hogy miért kelljen nekem, falusi nyomdásznak, 
segíteni azon a bajon, melyen — a különben annyira 
előhaladott nyomdai állapotok mellett — nem tudnak 
segiteni az erre hivatott nagyobb forgalmúak sem.

Kner Izidor.
* * é * * * é £ É !* é é * * * * .é * * .é é é * 4!&#&4!& é& & é*é.*

A könyvnyomtatás feltalálásáról.
Miként az köztudomású, Gutenberg előtt is tudták 

a rajzokat és kéziratot sokszorositni. Sokszorosították 
előbb kivágott lapok és ecset segélyével, később fa- 
és érczlemezekről. Utóbbi módszer szerint nemcsak 
képes könyvek és képes könyvek szöveggel, hanem 
csupán szöveget tartalmazó könyvek is — a Dona- 
tusok*— voltak elterjedve.

De ezeket nem nevezhetni nyomtatványoknak s 
nem is nevezi azoknak senki, nem is nyomtatás, hanem 
dörzsölés utján állíttattak elő.

Gutenberg találmányainak sorozatában, melyek 
összege a könyvnyomtatás mestersége név alatt 
ismeretes, először is a dörzsölési eljárástól eltérő 
módszert s ennek megvalósítására alkalmas eszközt: 
a sajtót találta fel.

Hogy ennek a sajtónak szerkezete, mely a nyom
tatáshoz szükséges rugalmas erő előállításához szük
séges, a befestékezés eszköze és módja, magának 
a festéknek czélszerü alkatrészei összeválasztása s egy 
anyaggá tevése nem röpke gondolat megtestesítése, 
hanem hosszú és fáradságos gondolkozás és kísér
letezés eredménye — nyilvánvaló.

Nyilvánvaló az is, hogy a sajtónak egész felszere
lésével elkészítése s a rajta nyomtatni tudás még 
nem a könyvnyomtatás feltalálása.

Nem is nevezi annak senki. Minden iró, a ki 
Gutenberg küzdelemteljes életét vázolja vagy a könyv- 
nyomtatás feltalálásáról ir, a könyvnyomtatás feltalá
lását attól az időponttól számítja, midőn a mester a 
mozgatható, szétszedhető és összerakható egyes betű
ket alkalmazta a falapok helyett. Ezeknek az egyes 
betűknek alkalmazása idejétől szokták mondani: ezzel 
a könyvnyomtatást feltalálta a lángeszű Gutenberg!

♦ Donatus római grammatikus nyelvtanának rövid kivonata; 
általánosan használt iskola-könyv.

A mily joggal lehet ezt igy elmondani, ép oly 
igazságtalan azonban úgy magyarázni, - helyesebben 
szólva félreérteni, a hogy sokan értelmezik. Neve
zetesen úgy, hogy az egyes betűket Gutenberg találta 
fel s ezzel egyszersmind a könyvnyomtatást. Pedig 
ezt sokan értelmezik igy pályatársaim közül.

A  szétszedhető és összerakható betűket Gutenberg- 
nek feltalálnia nem kellett, fel volt az az ő ideje 
előtt régen találva, már az ókorban.

Dr Ballagi Aladár «A magyar nyomdászat törté
nelmi fejlődései) czímü művének 17. lapján megemlék- 
szik róla, hogy a Talmud szerint a Jehova névnek 
a lemezre való leirását úgy eszközölték, hogy négy 
érczrudacska végére a Jehova névnek egy-egy betűjét 
kimetszették s akkor a főpap a négy rudacskát öt 
ujja közé fogván, azt egyszerre lenyomta. . .

Cicero egy helyen (Cicero de natura Deorum, 
lib. II. 20.) igy i r : . . .h a  hiszi, hogy ez megtör
ténhetett, miért ne hihetné azt is, hogy ha a huszon
egy betűt (aranyból vagy más anyagból) számtalan 
mennyiségben a földre szórnók, ez által Ennius 
Krónikáit állitanók elő s e mű a betűk földre szórása 
által előttünk teremne. . .

Quintilian írja : a gyermekek olvasási kedvének 
ösztönzésére nem helytelenítem azt az ism ert mód
szert sem, mely abban áll, hogy elefántcsontból való 
betűket adunk nekik játékul.

Az egyes betűket tehát Gutenbergnek feltalálnia 
nem kellett. A  mit ő feltalált, az az egyes betűknek 
a könyvnyomtatásra alkalm assá tétele s alkalm azása.

Az egyes betűknek nyomtatásra alkalmassá tétele 
az egyes betűknek úgy metszeni tudása, hogy minden 
egyes betűnek vonalai megfelelő vastagságúak, a betűk 
egyforma nagyságúak legyenek s egy vonalba álljanak; 
tökéletesítése pedig az egész betüöntés mestersége; 
alkalmazása meg a szedés mesterségének feltalálása.

A  mily kétségtelen, hogy a sajtónak egész fel
szerelésével feltalálása, hozzá adva ehhez az egész 
nyomtatási eljárást: nem a könyvnyomtatás, — ép 
oly kétségtelen az is, hogy a szétszedhető és össze
rakható betűk nyomtatásra alkalmassá tétele és 
alkalmazása a sajtó és a nyomtatási eljárás nélkül 
nem a könyvnyomtatás. Kétségtelen tehát az is, hogy 
a mozgatható betűk alkalmazása csak az ez alkal
mazáskor meglevő sajtóval együtt a könyvnyomtatás.

A mozgatható betűk alkalmazásának időpontjától 
azért számíthatják és számitják a könyvnyomtatás 
mesterségének feltalálását, m ert ez az előbbi ide 
vágó találm ányoknak befejező része, koronája.

Ne hirdessük tehát mi nyomdászok azt, hogy a 
szétszedhető betűk feltalálója Gutenberg s ezzel
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találta fel a könyvnyomtatást, ne csak azért, mert 
ez valótlan, de azért sem, mert ezzel kisebbítjük 
Gutenberg érdemét: a szétszedhető betűk feltalálása 
lehet egy röpke gondolatnak, egy eszmének megteste
sítése\ a könyvnyomtatás eszméjének megtestesítése 
pedig az eszmék, a találm ányok egész sorozatának 
lángeszű megtestesítése, nem p ed ig  egy eszméé.

Száky Endre.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A szedőgépekről.
(Első közlemény.)

Minden találmány, mely a munka tökéletesitését 
és gyorsítását czélozza, a kisérletezésck töménytelen 
fázisán megy keresztül, mig odáig jut, hogy a világ 
komolyan számba vegye, vagy hogy egyáltalán csak 
tudomást is vegyen róla. Hány föltaláló őrült bele 
találmányába, mielőtt lángeszének diadalát meg
érhette volna, hányán pusztultak el keserves küz
delemben egy eszméért, mely egész életükben lidércz- 
ként csalta őket maga után, mely pedig később 
bevilágította fényével a világot, akkor, midőn az 
eszme megteremtőjének csontjai már rég porladoztak.

A  találmányok történetében a lángeszű föltalálok 
egész sorozatát találjuk, kik fáradozásuk gyümölcsét 
soha, vagy csak életük alkonyán élvezhették.

így — hogy közelfekvő példát vegyünk — maga 
a könyvnyomtatás föltalálója sem érhette meg, hogy 
világrenditő találmányának gyümölcsét élvezze. — 
Tudjuk, hogy egész élete az elkeseredett küzdelmek, 
csalódások, kétségbeesések lánczolatát képezte.

Es ugyanezt tapasztaljuk a föltalálókról minden 
téren, minden szakmánál.

De Caux-t, e lángeszű férfiút, az elsőt, ki a gőz
gépet a gyakorlati életre akarta alkalmazni, Richelieu, 
X IV . Lajos mindenható minisztere, mint őrültet, 
tébolydába záratta

Papin , a gőzhajó első készítője, csak nagy nehezen 
eszközölhette ki, hogy találmányával kísérletet tehes
sen, de hajóját a matrózok megrohanták és szétrombol
ták. Papin maga nem kapván anyagi támogatást, 
a legnagyobb nyomorban halt meg.

A rkw ight Richárd, midőn óriási küzdelmek s az 
élettel való kemény harezok után végre megteremtő 
szövőgépét, a kenyeröket féltő munkások megtá
madták s gépét összezúzták. De A. nem csüggedett 
|S egyike lett azon keveseknek, kik kitartásuknak 
jutalmát lelték: tántorithatlan erélylyel ríj gép szer
kesztéséhez fogott, s a ki ifjú korában mint borbély 
•él pennyért borotvált, halála után 5 milliónyi vagyont 
hagyott örököseinek.

Heeithcoat János, a csipkeverő gép genialis alko
tója, midőn hosszas küzdelmek, nagy nélkülözések 
árán elkészité gépét, lelkiismeretlen utánzók által 
szabadalmától megraboltatott, de ügyvédje buzgalma 
folytán visszanyerte jogait, s végre Longboroughban 
gyárat alapított, melyet azonban a ludditák (gyárrom
bolók, kik Ludd tábornokot álliták vezérüknek) elpusz
títottak s H. ismét nagy károkat szenvedett. Élte 
végén anyagi jólétbe jutott s 77 éves korában halt meg.

Fran klin  Benjám in — ki sok téren, a többi közt 
a nyomdászatnál is próbált szerencsét — a villám
hárítóról először tevén említést, kinevettetett s gúny 
tárgyát képezte.

G a llile i, a föld forgása s a szabad esés törvé
nyének megállapitója s az inga és hőmérő feltalálója, 
börtönre vettetett s kfnpadra vonatott.

A  szedőgépekkel is már nagyon sokan próbál
koztak, de még eddig a sok közül egyik sem állított 
elő tökéletes gépet. Már több mint 60 éve múlt, 
hogy ezen gépek először fölmerültek, de még min
dig a fejlődés stádiumában vannak. Minduntalan új 
meg új hír merül fel róluk, egyik találmány töké
letesebb, mint a másik, mig aztán végre is lekerül 
a napirendről, hogy ismét más variánsnak adjon 
helyet. A  világ —  különösen a nyomdászvilág — 
elolvassa a legújabb híreket, s azután nyugodtan 
napirendre tér fölötte.

És mégis, az a makacsság, melylyel több mint 
félszázad óta újra meg újra fölmerül, azt a gondolatot 
kell hogy ébreszsze a figyelőben, hogy ez a talál
mány előbb-utóbb talán mégis útat tör magának. 
Az eszme, mely oly sok lángeszű férfit serkentett 
munkára, áldozatra, végre talán mégsem marad 
meddő, s utoljára is nem ártana némi figyelemmel 
kisérnünk a mind sűrűbben feltünedező szedőgépeket. 
Az, hogyha mi nyomdászok ellenséges indulattal 
viseltetünk irántuk, késleltetni nagyon keveset, de 
megakadályozni semmiesetre sem fogja azoknak 
létrehozatalát. Az emberi elme nem nyugszik, s ki 
tudja, mily közel az idő, midőn kipattan a villamos 
szikra, s talán egy eszme, egy geniális fordulat követ
keztében, el lesznek hárítva az akadályok, mik a 
szedőgépek általánosításának eddig útját állották.

Nem olyan nagyon rég ideje még — gyermek
koromból emlékszem rá — midőn a mindenféle 
gépek fölmerülése alkalmával fejcsóválva mondták 
az emberek, hogy jól van jól; találnak föl minden
féle gépeket, de olyan gépet, a mely varrni tudjon 
bajos lenne csinálni. És ez szerencse, mert jaj lenne 
akkor minden szabónak, czipésznek; éhen veszne 
sok ezer ember és család!

' 3*
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És íme mit látunk ma ? A hihetetlen gépet nem
csak föltalálták, hanem nélkülözhetetlen házi eszköze 
lett a varrógép minden családnak, és a szabók, 
czipészek nemhogy éhen haltak volna miatta, hanem 
áldják a kitűnő találmányt, melynek segélyével mun
kájukat tizszerte gyorsabban, s egészségük kevesebb 
koczkáztatásával végzik.

De ne menjünk idegenbe példák után. A  varró
gépek föltalálásának korszakába esik a gyorssajtók 
föltalálása is, melyek a kézisajtókat annyira kiszorí
tották a nyomdákból, hogy mai napság már csak 
mutatóba látunk egyet-kettőt belőlük. A  nyomók 
haraggal és aggodalommal fogadták az új találmányt, 
féltették kenyerüket az ötszörte nagyobb munka- 
képességgel biró gépektől. És itt is mi lett a követ
kezmény ? Azon nyomók, kik el nem csüggedve 
a gépekhez állottak, gépmesterek lettek, sokkal 
könnyebb, kényelmesebb és egészségesebb munka 
mellett jobb keresethez jutottak, mint a minők a régi 
testet sanyargató és gyötrő munka nyújtott volt nekik 
a kézi sajtó mellett, s ma már, az ipar és kereskedelem 
soha nem sejtett kiterjedése, a műveltség általánosulása 
s ennélfogva a könyvekben, hírlapokban s egyéb 
nyomtatványokban folyton nagyobbodó szükséglet 
mellett a gépmesterek száma tizszerte nagyobb, mint 
hajdan a nyomóké volt.

Körülbelül hasonló rettegés teszi ma a nyomdász
világot a minduntalan kisértő szedőgépek ellenségeivé.

Pedig jobb lenne az eddigi fagyos közöny helyett 
már eleve szembe néznünk a vélt ellenséggel, nehogy 
majdan elsodorjon az áradat. Hogy melyik rendszer, 
lesz a győztes, az-e, mely a betűket gép által, billentyűk 
segélyével sorolja egymáshoz ; az-e, mely csak arra 
szorítkozik, hogy a betűket a szedő kezének közvetlen 
közelébe hozván, igy gyorsítja a szedés műveletét; 
vagy az, mely betűket nem is szed, hanem egyenesen 
matriezokba vágja azoknak alakjait, hogy a szedetet 
stereotypia utján tegye sajtóképessé — még ma 
eldöntetlen; bizonyos csak az, hogy oda is ember 
fog kelleni, még pedig első sorban tanult szedő, de 
csak olyan, ki nem zárkózik el a kor szellemétől, 
hanem megragadja az alkalmat, mely neki előhaladást, 
s igy boldogulást igér.

A jó hadvezér nem bujkál az ellenség elől, hanem 
igyekszik kifürkészni annak erejét és hozzáférhető 
részeit, harezmodorát és szándékait, s ahhoz alkalmazva 
magát, felkészülve száll szembe vele.

Nézzünk tehát mi is szembe az állítólagos ellen
séggel. Ismerjük meg, a mennyire szemlélet nélkül 
lehet, a szedőgépeket.

A szedőgépek különféle szerkezeteiről itt kimeritő \
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leírást adni nem lehet szándékom, és — megvallom — 
erre nem is volnék képes. De nem is ez az, ami 
a mi szakközönségünket érdekli. Érdekes lehet ez 
a technikusokra, mérnökökre, gépszerkesztőkre nézve, 
és én nem ezeknek irok. A  mi közönségünket az 
érdekelheti, hogy minő eredményt sikerült eddig 
a különféle szedőgépekkel elérni, mit képesek azok 
előállítani, hogyan viszonylik a gép teljesítménye 
a kézi munkához, és a mi fő : hivatva lesznek-e a 
szedőgépek a betűszedésnek az egészségre olyannyira 
hátrányos hatását megszüntetni, vagy nem. Hogy 
a sok rendszer között technikai szerkezeténél fogva 
melyik érdemel majd elsőséget, az egyelőre mellékes 
kérdés; hiszen a jó úgyis útat tör magának, és végre 
is diadalmaskodik a kevésbé jó fölött.

Nekünk tehát elég, ha a sok közül csak néhányat 
ismertetünk általánosságban és nagy vonásokban, 
a részletekre nem terjeszkedve, s azon kérdésre 
felelünk : hogyan dolgoznak és minő munkát telje
sítenek a szedőgépek?

Az eddig létrejött legtöbb szedőgép, kevés kivétellel 
—  mely kivételekre majd szintén rátérünk — úgy 
vannak szerkesztve, hogy a szedésben előforduló 
összes betűk, jelek és kizárások hosszú tartályokban 
vannak felsorolva s a gép elején alkalmazott billen
tyűkkel vannak összeköttetésben. Minden betűnek, 
jelnek vagy kizárásnak külön billentyűje van, melyet 
ha a szedő megnyom vagy megüt; a vele össze
köttetésben levő tartályból egy betű elválik és vagy 
saját súlyánál fogva, vagy más alkalmas vezetés foly
tán egy közös gyűjtőhelyre jut, a hol, miként a kézi 
szedés által, szavak és mondatok képződnek.

És ez eddig oly tökéletes munka, hogy minden
kép bir azon előny nyel, melyet a kézimunka fölött 
egy géptől, mint mechanikai munkát megkívánha
tunk. De a mi most következik, az a gépnek Achilles- 
sarka. Értjük a kizárást és tördelést.

A  gép csak szed, szed végnélküli sorokat. E  hosszú 
sorokat az előirt formátumra megtörni, a rövidebb 
sorokban a szavak közeit egyformán beosztani, egyes 
betűket a sorközök kisebbítése által a sorokba beszo
rítani : ezt a műveletet már nagyon bajos mechanikai 
úton elvégezni. Azért a szedőgépek mellé egy máso
dik egyén is kell, a ki a hosszú vonalakba szedett 
betűket a kiszabott hosszúságra megtöri és a kizárást 
az eddig ismert módon eszközli.

Kell továbbá egy harmadik és egy negyedik egyén 
is, kik a kinyomott szedetet elosztják a tartályokba 
felsorolják (fölszedik) és szedés közben a kiürülő 
tartályokat teltekkel fölcseréljék.
I (Folytatása következik ) Bendtncr Jó z se f
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((Liberty)) taposó sajtó.
Az úgynevezett amerikai sajtók, melyek a new- 

yorki Liberty Maciimé Works gyárból Európába 
s igy hazánkba is kerültek, minden e nemű sajtók 
között a legelterjedtebbek és legjobban kedveltek 
mindazon nyomdatulajdonosoknál, kik jobbára acci- 
denz-munkák nyomására beszerzett gépeknél külö
nös súlyt fektetnek azok egyszerű kezelésére, könnyű

nyomtatnak minden több színből álló, kisebb alakú 
accidentiát.

Hasonló szerkezetű amerikai gépek gyártói, külö
nösen hengerfestékező szerkezetüeknél, folyton ócsá
rolták, hogy a «Liberty»-féle sajtók nem eléggé 
dörzsölik szét a festéket és nyomótégelyük nem á llít
ható e l hajtás közben, hogy az esetleg rosszul bera
kott ívet a selejtezéstől megmenthessük; továbbá az 
ívfogók (Greifer) nagy zörejjel dolgoznak.

járására s úgy minőségileg, mint mennyiségileg kitűnő 
munkaképességére.

Elvitázhatlan, hogy az eredeti «Liberty» egyszerű 
tányérfestékező szerkezete daczára, kitűnő szolgálatot 
végez és a legkomplikáltabb szedéseket is a legpon
tosabban nyomtathatjuk rajta, ha ugyanoly fárad- 
sággal és gonddal dolgozunk rajta, mint akárcsak 
a hengerfestékező gépeken szoktunk.

Fényes tanúsága ennek, hogy Németországban 
már idestova húsz esztendeje «Liberty»-gépeken

Tekintve, hogy eme tényezők csakugyan számot
tevők a fejlettebb géptechnika által újabban gyártott 
ilynemű sajtóknál, a ezég tevékeny elnökét, Bryant 
Godwin mérnököt, arra indították, hogy az előbb 
nevezett kifogásoknak élét vegye és e szerkezeti 
újításokat, mint az ábránkon is látható, a «Liberty»- 
sajtókon a leggyakorlatibb módon keresztülvigye.

A  nyomótégely elállítása  most egy foggantyúval, 
mely a berakóhoz álló egyik tégelyen van alkal
mazva, egy fogással könnyen és biztosan eszközöl-
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tetik. Ez által megakadályoztatik, hogy a rosszul 
berakott ívre nyomás gyakoroltassák és igy az ív 
selejtessé tétessék, továbbá oly formák, melyek több 
festéket szükségeinek, kétszer festékeztetnek, úgy 
hogy az első nyomásnál a tégelyt a foggantyú gomb
jánál fogva elállitjuk és csak a második nyomásnál 
adjuk meg a most már kétszer festékezett formával 
a nyomást, szóval a nyomás rögtönös beszüntetése 
e készülékkel minden esetben azonnal megtörténhet, 
ha ennek szüksége beállott. E  készülék könnyen 
és gyorsan működik, a nélkül, hogy az sűrűbb alkal
mazás esetén is hátrányára lenne a gép mechanis- 
musának.

A festék kitűnő szétdörzsölése éretett el az által, 
hogy a festékező hengerek fölé vasból készült dör
zsölő hengerek alkalmaztattak. E  hengerek, melyek 
a gyár által csak kívánatra szállíttatnak és melyek
ből csak egynek alkalmazása is a legtöbb esetben 
elégségesnek bizonyult, a rendes hengerágyba helyez 
tétnek; tehát könnyen be is rakhatók. A  dörzsölő 
hengerek tengelye négyszögü csapágyba van helyezve, 
hogy ez által azok forgása megakadályoztassék.

Hogy pedig a festék oly módon dörzsöltessék 
jól cl, mint az a hengerfestékező gyorssajtóknál tör
ténik, a dörzsölő henger négyszögü tengelye csiga '  
csavarra l van ellátva, mely által a dörzsölő henger 
ép úgy forog jobbra-balra és csúszik ide-oda, mint 
a gyorssajtóknál, mely egyszerű eljárással a festék 
legelőnyösebb szétdörzsölése éretett el.

Nagy, teli alnyomatu lemezek tisztán és élesen 
nyomódnak, fekete lineák, ha függélyesen állanak 
is a hengerekhez, a mi nem kis nehézséggel jár, 
igen jól nyomódnak, mert a nyomóhengerekről elvont 
festék a vas dörzsölő henger által ismét pótoltatik. 
Röviden, azt hiszszük, hogy • ez egyszerű móddal 
tényleg kitűnő újítás alkottatott, melyet a régibb 
szerkezetű gépek tulajdonosai is hasznukra fordít
hatnak, ha e kis és könnyen eszközölhető változ
tatásnak gépeiket alávetik.

Ha sok festéket igénylő, komplikáltabb formákat 
az új rendszer szerint, ferdén záró stégek közé szorí
tunk, úgy hogy azok nem. állanak függélyesen a 
festékező hengerekhez, daczára a festékező hengerek
hez való csekély átmérőnek, mint a milyen útat a 
forma az ily tégelynyomásu sajtónál csak megtehet, 
a forma kitűnő festékezése egészen biztos.

További újítása a «Liberty»-sajtónak, hogy az 
ívfogókhoz (Greifer) ezelőtt használt sodronyrugók 
excentrikus mozgású emeltyűvel helyettesittettek, 
mely által az ívfogók zajtalanabb és nyugodtabb moz
gásnak lévén kitéve, a nagymérvű elhasználásnak

kitett rugók tartós, egyenletes működésű, töréstől 
ment mechanismussal lettek pótolva.

E  három, magában véve egyszerű, de igen fontos 
újítás lesz hivatva arra, hogy a «Liberty»-sajtó hír
nevét, mint egyszerű és mindamellett kitünően mű
ködő gépnek, a legnagyobb mérvben megalapítsa, 
és a már ezreket számláló régi ismerősein kívül még 
sokaknál hasznossá és kédveltté legyen.

Új hajtogató-készülék a körforgó 
gépeken.

A körforgó (rotáló) gépek megszűntek már olyan 
titokszerü csodaszörnyek lenni, minők nálunk még 
csak tiz évvel ezelőtt is voltak. Ha akkoriban egy 
külföldi vagy bécsi napilap került kezünkbe, áhítattal 
nézegettük annak csipkézett széleit, mint annak 
a jelét, hogy a lap körforgó gépből került ki. — 
Ma, a hírlapirodalom nagyszerű föllendülése folytán, 
Budapesten már 1 1  — 12 körforgó gép van műkö
désben, s a pályatársak legnagyobb része már saját 
szemlélet folytán is meg tudja magyarázni a csodát: 
hogyan képes az a hatalmas gép 10,000— 12,000 ívet 
mindkét oldalán megnyomva, el- vagy fölvágva, 
kétszer, háromszor is összehajtogatva, egy óra alatt 
készen kiteremteni ?

Tudjuk, hogy a végnélküli papír egy nagy tömbbé 
van föltekerve, mely a gépbe emeltetvén, első rétege 
keresztül huzatik első sorban a gőzzel telitett áztató 
szekrényen, azután a betűs és nyomó hengerek közé, 
és végre vezető szalagok segélyével a hajtogató 
készülék közé jut.

Ezen hajtogató készülékről és annak egy újabb 
Változatáról akarunk a jelen sorokban szólani.

A  körforgó gépeknek a közönséges gyorssajtók 
fölötti hasonlithatatlan előnye épen a körforgásban 
áll. A  közönséges gyorssajtó minden egyes nyomásra 
egy hosszú utat kénytelen, és pedig kétszer megtenni. 
A  nyomóhenger forgására a kocsi alája megy, s a 
henger addig állni kénytelen, mig functióját végezve, 
a kocsi ismét visszatér. A körforgó gép ellenben, 
mikor megindul, szakadatlanul előre forog, vissza 
soha sem megy, hiába egyetlen mozdulatot sem tesz, 
hanem minden mozgása eredménynyel jár. A  hajto
gató készülék azonban, úgy a mint ezt eddig ismerjük, 
nem egészen következetes a forgógép szakadatlan 
előretörekvésének elvéhez. Az oda futó ívet egy föl
ös lejáró ingó tompa kés, középen két keresztbe tett 
(90° elhajlásit) henger közé csapja, mi által az első
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hajtást nyeri; azután ugyanezen eljárás ismétlődik 
másik ingó késsel másik hengerpárnál, mely az elsővel 
áll keresztben, és igy jón létre a második hajtás.

Az ingó késnek ez a lecsapódása és fölemelkedése, 
továbbá egyik hengerpártól a másikhoz való futása 
és megfordulása, bármilyen csekély, de mégis meg
állapodást képez, mely a gép folytonos forgásának 
elvével ellentétben áll s annak sebességét korlátolja.

A //tv-féle amerikai új hajtogató készülék ezen 
ellentétet megszüntette.

A  készülék maga, egyszerűség tekintetében való
ságos Columbus-tojás. — A  mint a lap a nyomás 
műveletén keresztülment, fölfut egy a papir nagy
ságához mért magas gúlára, melynek túlsó oldalán 
egy hegyével lefelé forditott tölcsér alakú sima 
aczéllemezen ismét lefut. Futás közben vezető szalagok 
szorosan oda simítják a papirt a hegyes tölcsér 
alakhoz, úgy hogy mire az a tölcsér hegyes végéhez 
ér, már kétrét van hajtogatva. Ezt az összehajtási 
műveletet körülbelül ahhoz lehet hasonlítani, mintha 
egy kifeszitett ív papir közepét egy asztal szegletén 
lefelé húznánk.

így kétrét hajlítva (vagy fölvágott lapnál futás 
közben metszőkarikával elvágva és ‘ összehordva) a 
keresztben álló metszőhengerek közé kerül a papir, 
a hol megperforáltatik, innen tovább csúszik a második, 
természetesen felényi nagyságú tölcsérre, mely a per
forált ívet szétfejti és a második hajtással látja el. 
Innen újabb vezetőszalagok veszik át a kétszer össze
hajtott lapot s egy apró aczélnyelvekkel ellátott 
folyton forgó (rotáló) hengerhez vezetik, mely nyelvek 
a már két hajlással biró lapot épen derékon meg
törve tolják keresztül két szorosan egymás fölött futó 
hengeren, mi által a lap a harmadik hajtást nyeri.

Ezen új hajtogatási készüléket Európában eddigelé 
csak König és Bauer würzburgi gépgyára késziti 
és erre szabadalommal bir. Ezáltal hirtelen hatalmas 
versenytársául szegődött a körforgó gépekkel is az 
augsburgi gépgyárnak, mely mindeddig az ingó 
késeket alkalmazza a hajtogatásnál. Tudjuk, hogy 
mintegy másfél évtizedig ezen gyár körforgó gépei 
voltak, rendkívüli egyszerűségüknél és szilárd alka
tuknál fogva, a legkeresettebbek, ü gy halljuk azonban, 
hogy már az augsburgi gyár is a tölcsérhajtogatáshoz 
hasonló rendszert szándékozik alkalmazni, sőt hogy 
a körforgó gépek legfiatalabb készítője, a budapesti 
Wörni’r-gyár is ezen rendszer alapján szerkesztett 

készülék segélyével vezeti össze az íveket, noha a 
tulajdonképeni összehajtás szintén csak ingó késekkel 
történik. Méltán feszült kíváncsisággal várhat e téren 
minden újítást a- nyomdász-világ. —d t—

A nyomdászat története.
Vitu Ágost után írancziából.

ív.
Cos tér Já n o s  fJlr io c z .

E személyre vonatkozó föltevések hűen a követ
kezőkben vonhatók össze.

Coster János Lőrincz állítólag 13 70 körül Haarlem
ben született. E  város királyi palotájában fölügyelő 
vagy kulcsár lehetett. Egyéb nevetséges elbeszélések 
közt dicsőítői azt is erősiték, hogy Coster a Brédérode 
fejedelmi házból származik, a mi ránk nézve a maga 
nemében közönyös dolog lenne.

Beszélték, hogy Coster Lőrincz, a Haarlem melletti 
erdőségekben sétálgatva, bükkfából kezdett egymástól 
elkülönzött betűket faragni, melyekből aztán kis 
gyermekei oktatására a szentirásból vett mondásokat 
és alapelveket nyomott. Vívmányainak lassan-lassan 
való tökéletesítése czéljából nyomdát nyitott, és ott 
több könyvet és a többek közt a «Speculum humanae 
salvationis»-t is nyomtatta ; nem sokkal ez után a 
betűöntő mintát (Matritz) és a betüöntést is föltalálta. 
Azonban 1441 Szylveszter-éjjelén, mig Coster és egész 
családja az éjféli misén időztek, egyik munkása, 
Füst János, összes bélyegző- (Stempel-) és betűöntő- 
minta készletét magához véve, kereket oldott és 
Mainzba szökve, üzletet nyitott, hol is Gutenberg 
és Schöffer nyomdászokkal társult. Állítják, hogy 
ez új nyomda első terméke a «Doctrinae Alexandri 
Galli, Mainz, 1442a volt. Röviddel ez után Coster 
meghalt és fiai: András, Péter és Tamás folytatták 
apjuk művészetét és nagyobbitották az üzletet, mely 
az újabban előfordult rablás daczára virágzásnak 
indult. Valami Corselles Frigyes nevű munkás Füst 
János példáját követve, Angolországba szökött és 
ott 1459 körül Coster vívmányaival kezdte a nyom
dászat ismertetését.

A föntebbi sorokban közölt néhány adatban bemu
tattuk az utóbbi évszázadbeli különböző holland írók 
naiv önhittségből eredő mesebeszédeit, melyek min
den szava, minden fölhozott ténye és minden dátum 
a valótlanság föltűnő példányképe.

Füst János sohasem volt munkás, hanem igenis 
gazdag mainzi aranyműves; hiteles adatok bizonyít
ják, hogy 1437-től állandóan szülővárosában tartóz
kodott. A  haarlemi nyomdának sem bélyegzőit, sem 
betűöntő-mintáit nem sajátíthatta el, mert a betű
öntő minták találmánya elvitathatlanul kizárólag az 
övé ; a mi pedig a bélyegzőket illeti, az, mint később 
látni fogjuk, vejének, Schöffer Péternek műve s talál
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mánya nem is lehetett az 1452-nél korábbi keletű. 
Nincs alkotás, mely Coster Lőrincz vagy fiai nevét 
viselné. Az elsőség igazság szerint Gutenberget illeti, 
ki bár ismertetésül egyetlen műemlékéhez sem fűzte 
nevét (különben e jelenségre alkalmas helyen még 
visszatérünk), de legalább a mainzi nemes emberre 
kedvező olyan elvitathatatlan kortársi és jelenkori 
hagyományok fűződnek nevéhez, melyek hitelességét 
polgári és hatósági okmányok is támogatják.

Coster Lőrincz története azonban nem egyéb, 
mint a holland írók dicsszomjuk kielégítésére kigondolt 
egész közönséges, divatos költeménye.

Bizonytalan vitatkozásokat hiteles és kielégítő 
forrásokká tettek; állításaikat hamis és közbecsem
pészett, vagy a mi még nagyobb hiba, phantastikus 
fejjel kigondolt forrásokból merítették; befolyásolták 
a nyilvános véleményt is, hogy Costernek holland  
Cadmus izgalmas czímmel ékesített szobrot emel
hessenek. És ha most kifogásoljuk állításaikat, nyílt 
szívvel válaszolnak a jó hollandok: «Hogy Coster 
Lőrincz fedezte föl a nyomdászatot, bizonyítja az, 
hogy szobrot emeltünk neki».

Elhiszszük, hogy Coster Lőrincz és fiai intézete 
sok szerencsétlenségnek volt kitéve. De sem Erasmus, 
sem más kortárs nem ismerte ez intézetet és így 
nem is írhatott ró la; a mily hiú volt Erasmus hazája 
hírnevére, bajosan hagyott volna ki oly dicsteljes 
tényeket, mint a nyomdászat föltalálásának érdeme, 
s minden fölülbirálás nélkül is elvállalta volna a dicső
ség leirását. Be kell látni, hogy e mellőzés végez 
Coster dicsőségével. Erre a hollandok bizonyosan 
azt mondják, hogy e mellőzés egygyel több szeren
csétlensége annak az érdekes családnak, melyet 
méltatlan munkások ismételten oly gyalázatos módon 
megloptak és tönkre tettek.

Nyilatkoznunk kell az imént említett második rab
lásról, melyet a szerencsétlen Coster-család prókátorai 
oly fennen hangoztatnak. Nem elég, hogy Corselles 
Frigyes nagy igazságtalanságot követett el, midőn 
az egész Európában elterjedt titkot Costeréktől 
elsajátította, hanem Adrién Junius és a tudós Born- 
honius szerfölött téves adattal voltak kénytelenek 
a küzdporondra lépni, kimutatandó, hogy Corselles 
Frigyes az 1459-ik évben vitte a nyomdászatot Angol
országba. Hogy viselhet mégis az Angolországban 
készült legelső könyv M CCCCLXXXXI (1491) év
számot ? Kétféle eshetőség van : vagy csak 1490 körül 
rabolták meg a Coster-testvéreket, a mikor pedig a J 
nyomdászat már négy-ötszáz városban volt ismeretes J 
és így a kár valami nagy nem lehetett, vagy pedig j 
az 1459-es évszám helyes és csak a Coster-féle titkok I

nem voltak olyanszerüek, hogy világraszólók és igy 
ellopásra méltók lettek volna.

A Coster-nyomdából kikerültnek hiresztelt köny
vekről csak egyet kívánunk megjegyezni; azt tudni
illik, hogy azokat, minden kétséget kizárólag, Kctcker 
Miklós és Leemt Gellért sajtói nyomták, kiknek 
üzlete 1473-tól 1492-ig Utrechtben virágzottak.

A holland föltevés egy sarkköve, a «Speculum 
humanae salvationis», vár még magyarázatra. A  párisi 
nemzeti könyvtár IX. szekrényében levő példány 
hatvanhárom anopistographikus (hátlapnélküli) lapból 
á ll; az elején az összes ábrák és húsz szöveglap 
dörzsölő és szürke festék segélyével van nyomva, 
mig a többi szétszedhető betűk és fekete nyomó
festék segélyével, valószínűleg 1471-ben, tehát jóval 
Gutenberg találmánya után.

A  Coster Lőrincznek tulajdonított nyomtatványokat 
apránként igazi alkotóiknak adták vissza. Kérdés, 
hogy: a hírneves Coster egyáltalán létezett-e? Bizonyí
tásra most már nem is maradt egyéb, mint sokak 
ebbeli kételyének megczáfolása.

Malenkrot dékán egy szép napon örömmel tudatta, 
hogy Coster első kísérleteit, a szentírás alapelveit 
megtalálta ; kis, egymással fehér papírra pontosan 
összeragasztott, pergament-szalagok voltak ezek; 
nemsokára azonban a tiszteletreméltó tanár rájött, 
hogy hiszékeny tudománya lépre került, mert e 
sajátságos gyűjteményt eléggé ügyes nyomdász-kor- 
társak csalási szándékból készítették.

(Folytatása következik.) K alm ár L. LttjoS.

Könyvnyomdászati mesterszók.
I. A BETŰSZEDÉS MESTERSZÓI.

Eckstücke =  Sarkok — Coins cCentourage. Kereteknél 
vagy keretlineáknál az egymsst különben metsző darabok 
összekötésére szolgáló sarokdarabok.

Egyptienne — Egyptomias — Egyptienne. Betüfaj. Hogy 
neve honnan származik, homályos. Némelyek franczia ere
detűnek tartják és Firmin Didót volna, ki legelőször használta.

Einbringen Behozni =  Gagncr. A hírlapoknál hosszabb 
czikkek 15—20 soronként szétvágatván, azoknak, kikre nem 
jutott kimenetsoros kézirat, tele sorral kell végezni, azaz az 
utolsó 4—5 sornál a szavakat összébb huzni, vagy tágabbra 
ereszteni, a mint azt a tele sorral való végzés kívánja.

Einfassung =  Körzet - Entourage. A szedés egy vastag 
és vékony vonalból álló lineával vagy ornamentikával való 
körülkerítése.

Einfassungslinie — Körzetvonal =  Réglettes d' entourage. 
Vastag és vékony vonásu vonal.

Einlegen =  Berakni — Eresser unt casse. A betűöntők 
által fölszedett darabokban megérkezett betűk szekrényekbe 
való berakása.
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Einleitung =  Bevezetés — Introduction.
Einschalttm g =  Beszúrás =  Kenvoi. Kéziratban vagy 

korrektúrában egy vagy több mondat beszúrása.
Einschlagen =  Becsomagolni =  Emelő]*per. Nyomdákban 

az óldalokká összeállított soroknak papírba való begöngyö- 
lése és valamely szekrénybe helyezése, hogy szükség esetén 
minden sérülés nélkül újra használatba vétethessenek. — 
A csomagra egyszersmind reá iratik a betüfaj ne\e.

Einteilung — Beosztás -= Déeoupttre. Táblázatok szedé
sénél a rovatok szélességének aránylagos beosztása.

Einzug ■=* Kikezdés — Enfongure, Alitiea. Lásd Absatz.
E lzev ir — Elzevir =  Ehévtrien. Betüfaj, mely csak nagy 

(Versal) betűkből áll. A betű metszése hasonló a régi Elzevir 
nyomdász-család által nyomtatott művek betűihez, azonban 
a jelenlegi betüvésők azt többféle variadéban vésik, a mely 
ugyan nem csuda, ha tekintetbe veszszük az Elzevireknek 
több fajú, de egystylü betűkből eszközölt nyomtatását.

Englische Schreibschrift — / ngol irásbetü =  Lettres 
fíatard anglaisc. írott latin betűk ólomból öntve, melyek 
szépségök és kerekdedségök miatt igen kedveltek a nyom
dászatban. Az irásbetük legnagyobb része Angolországból 
származván, innen ered nevök is.

Etienne =  Étien — Étienne. Nagy (Versal) betűk, melyek 
ily nevű hires nyomdász-családtól erednek.

Exem plar =  Példány =  Exemplaire. A nyomtatvány egyes 
darabja.

Extended. Antiqua czímbetü. «Sovány» vagy «kövér» 
metszésű széles betűk. Mint egyéb betüfajok, úgy ezek is 
több néven ismeretesek, nálunk széles «sovány», vagy széles 
«félkövérn antiquanak neveztetnek.

Fach — Rekesz —. Cassetin. A szedő-szekrénynek osz
tályokra osztott része.

Facsim ile — Aláírás = . Autotype. Valamely aláirás hű 
utánzata, például fényképek útján horganylemezre maratva. 
Fametszés útján is alkalmazható.

Factor =  Művezető vagy nyomdavezető =  Prote. Nyom
dában a munkát fölvállaló és a segédeket munkával ellátó 
egyén, ki egyszersmind meghatározza a nyomtatvány leendő 
kiállítását.

Fahne — Hasáblevonat — Colonne d’épreuve. Mindazon 
kefelenyomatok, melyeket hasábszedésről vonnak le.

Feh ler =  Hiba =  Faute d’impression. A szedésben elő
forduló szókihagyások, fordított betűk vagy nyelvtani hibák.

Fette Schriften. Lásd Compact.
Feuerzeug — Zugnyomda =  Imprimerie clandestine. Oly 

nyomda, mely vagy régi anyagja, vagy a kellő betümennyi- 
ség hiánya miatt nagyobb munkák előállítására képtelen.

Fliegenköpfe. Lásd Blockade.
Folio =  Ivrét —- In-folio. A nyomdászatban a 2 lap vagy 

4 oldalból álló alakzat megnevezése. Az egymás mellett álló 
oldalak számai összeadva mindig ötöt tesznek.

Folioschiff =  Ivréthajó — Gálié pottr le form ai d’in-folio 
Onlap vas- vagy fakerettel szegélyezve, melyen egy kiszedet 
ivrét-oldal elfér.

Fönn =■= Alak, téteg —- Eorme. Több helyen tétegnek 
nevezik. A nyomdászatban ez elnevezés az egyes betűkből 
összeállított és nyomás alá készített szedést, vagy a töm- 
öntés utján előállított lemezformát értik.

Form át Türet, alakzat =  Formát. Az oldal (columna) 
vagy szedés hosszúsági és szélességi mérete, melynek typo- 
metrikus alapja a ciceró vastagság. A papirnagyság elneve

zésénél az ivrét, negyedrét, nyolezadrét, tizenhatodrét stb.-vel 
egy arányban áll.

Fragezeichen =  Kérdőjel =  Point d'interrogation.
F rak tu r =  Német betű =  Caracteres allemandes. A néme

teknek szögletes, a nyomtatáshoz ma is nagyrészben hasz
nált betűi.

Freisprechung =  Fölszabadulás =  Decharge. A nyom- 
dász-tanoneznak segéddé avatása vagy fölszabaditása.

Günsefüsschen — Macskaköröm —- Guillemenis. Lásd 
Anführungszeichen. Sokan, a németből való szolgai fordítás 
révén <dudláb»-nak is nevezik.

Garmond =  Garmond — Petit romain. A petit és ciceró 
közötti betüfaj.

G asse =  Utcza =  Pang. A szedő-állványok között levő 
tér; hely két-két átellenes szedő-szekrény között.

Gedankenstrich -= Gondolatjel = Barre (Tiret'). A kéz
írásban épugy mint a betűszedésben azonos.

Gespahn — Szomszéd — Compagnon. A szedőhöz arczczal, 
háttal vagy oldalt álló szaktárs.

G eviert =  Négyzet =“ Cadratin. A négyszögnek */4 része, 
vagyis l/i zárka.

Gew isses Geld -- Szabott fizetés =  Eb conscience vagy 
du bon fő i. Az ezer betű szerint nem számitható nyomda- 
termékeket végző szedők szabad egyezkedésben meghatá
rozott állandó heti bére. — «Bizonyos pénzo az általános 
elnevezés.

Gothisch — Gót betű =  Gothique. Ugyanaz, a mely a 
barát-betű (Mönchsschrift) néven is ismeretes.

Griff — poignée. Lásd Ablegegriff.
Groteslc =  Odorjas (Ballagi szerint) — Grotesque. Betüfaj.
H aarspatium  =  Hajszál zárka =  Espace du corps un. 

A legvékonyabb zárka, mely a szavak ritkítására, vagy azok 
közé a sorok kizárásánál osztatik be.

Halbfetter Buchstabe =  Félkövér betű —- Caracteres 
demi-gras. Ez elnevezés alatt a nyomdász oly betüfajt ért, 
mely a sovány és kompact között áll. Minden betüfajnak 
van közönséges, félkövér és kövér betűje.

H albgeviert — Félnégyzet =  Demi-cadratin. A négyszög
nek egy nyolezada, a négyzetnek fele, vagyis '/a-ed zárka.

Haupttitel =  Főczím =  Gr and titre. A könyvnek tükre, 
képe, melyet a boríték takar el.

Hochzeit =  Lakodalom — Doublon. Ha a szedő nem 
I egyes szót, hanem többet, vagy egész sorokat szed kétsze

resen.
Holzschnitt =  Fametszet =  Bloc, Gravure en bois. A szö

veg mellé illesztett képek.
Hurenkind — Fattyúsor — Fosse-ligne. Ha az oldal egy 

kimenet-sorral kezdődik, mely az új kikezdéshez nem tar
tozik. Tipográfiái hiba és az előző oldalról mindig csak egy 
teli sor kíséretében tördelhető át.

Imprimatur. Latin szó, magyarul vNyom hat&n. Régi szokás, 
mely most is fennáll, s a szerző vagy corrector által iratik 
az utolsó korrektúrára, jelezvén, hogy a nyomásnak mi sem 
áll útjában.

Inhalt =  Tartalom — Talde des matieres. A könyv tar
talmát az oldalszámok szerint mutatja.

Initialen =  Díszes kezdőbetű — Initialcs. A nyomdászat
ban a szöveg díszesebb vagy nagyobb, első betűje, és úgy 
illesztetik be, hogy a betükép felső vonala a sorral vonalban 
álljon.

Ionisch — Joniai =  Ionique. Betüfaj.

4
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Inserat =. Hirdetés — Annonce. A hírlapokban, naptá
rakban stb. előforduló kereskedelmi és egyéb hirdetések.

Interpnnction =  írásjel =  Punctuation. A szövegben a 
kommá, pont, pontosvessző stb. nyugpontok.

Italic — Dűlt =  Italú/ue. E  néven ismerik az angolok 
a nálunk cursivnak nevezett betűket.

Kalendersatz =  Naptárszedés — Compositíon calendrier.
Kanon — Kanon Deux points de gros-romain. A négy 

ciceros (48 pont) betű neve. A régieknél mint ukleine Kanon» 
(16 negyedpetit) és «grobe Kanon» (24 negyedpetit) volt 
ismeretes.

K asten  =  Betüszekrény =  Casse. Rekeszekre osztott szek
rény, melyben a betűk vannak elhelyezve.

K astenregal — Szekrénydllvány - -  Pang. A betüszek- 
rények helyeztetnek reá, nagyobb része fiókokkal lévén 
ellátva, azokba is szekrények tolatnak.

K egel =  Betütörzs =  Corps de types. A nyomdászatban 
előforduló különféle nagyságú betűk teste.

Klam m er — Zárjel =  Parenthese. A szókat vagy monda
tokat bezáró jegy, alakja félhold alakú.

Klam m er (eckige) ~  Kampós zárjel =  Crochets. Ha a 
már zárjel közé foglalt mondatokban még egy szó vagy 
mondat foglaltatik zárjel közé, az ilyen [ ] jellel történik.

Klam m er (Accolad) =  Kapocsbarcza — Accolade, Több 
sor összefoglaltatása, ha valamely táblázatos kimutatásban 
vagy egyéb nyomdaterméknél szükséges, alakja ilyen ■

Kólón =  Kettőspont =  Double-point.
Kommá =  Kommá, Vessző =  Virgule.
K op f =  Fej =  Tété; liánt de page. Például táblázat-fej.
Kopflinie =  Homlokvonal — Fiiét ti hant de page. Mint 

'szótáraknál a vezérszókat a szövegtől elválasztó vonal. Ha 
más egyéb nyomdaterméknél ornamentikái díszítések vannak, 
úgy ez cHomlok-díszn (Kopfleisten)-nek neveztetik.

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

Mellékleteink kiállítása.
Ezúttal első mellékletünkön levélfejet és számlát mutatunk 

be olvasóinknak. A levélfej fősora ojodbad Lipik, Slavonier.», 
a Ludwig & Mayer betűöntő ezég által legújabban kiadott 
«Médiáéval Rund» betűjéből szedetett, melynek kaligraficze 
kifogástalan és tiszta metszése méltán kiérdemelte a szak
emberek elismerését. — Ugyanezen melléklet második tárgya 
német nyelven szerkesztett és a ezégnek a külföldi üzlet
barátok részére készíttetett számlája. A ezég nevét «Herrman 
A. P'rommer, Budapesti) képező sor Schelter & Giesecke 
Kenaissance gotique jellegű betűiből szedve egészen pótolja a 
számláknál eddig szokásos különféle vonásos díszítmények
kel elérni kívánt hatást, mert már magában a betüfaj egy
szerű, de szembeszökő jellege elég, hogy a számlán a ezég" 
nevet az első pillanatra fölismerjük. A számla rovatos része 
már az űjabb pénzügyi szabályok szerint készült, úgy hogy 
a bélyeg a kitüntetett helynél lejebb vagy följebb ne ragasz- 
tassék, miután az oly bélyegek, melyek nem alsó részükön 
iratnak keresztül és pedig úgy, hogy a tulajdonképeni belső 
bélyegbe írásnak jutni nem szabad, — könnyen megleletez- 
tetnek. A melléklet geránium vörös és hronzkék festékkel 
nyomatott.

Második mellékletünk a legújabban Budapesten alakult 
franczia ipar- és kereskedelmi egyesület levélfeje. A fősor j

szintén Renaissance gotique, mig a többi sorok általánosan 
elterjedt betüfajokból szedettek. Tekintve a levélfej széles, 
tömör voltát, annak egész aljára átfutó vonallal kinyújtott 
zárdísz alkalmazása vált szükségessé, mely által a levél önálló 
egészszé tétessék. — Az alatta látható üzletkártya « Gál Imre, 
Budapest» összes betűi a wMadiaeval Rund»-ból szedettek és 
a nyomás a lineaszegélylyel határolt nagyságú fénytelen 
sikárolt (lack) papírra történt. A sorok alatti vonalak külön 
szedést és nyomást képeztek, mely által a laikus csakugyan 
zavarba jut, hogy ugyan nem-e kőnyomattal van dolga. 
A ezégkártya erős, finom fekete festékkel nyomva, eredetiben 
szemlélve, sikerült nyomdai terméknek mondható.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
,'l szom szédokra nézre kellem etlen, rázkódtatás és 

zakato lás  csökkentésére a ((Deutsche Industriezeitunga jól 
elkészített asphaltot ajánl, mint mely a gépépitkezéseknél a 
kőrészek összekötésére lenne alkalmazandó, úgy hogy az 
megkeményedés után elegendő szilárdságot és kötőerőt fejt 
ki s rugalmasságát nem veszíti el. Ez azonban a lecsöpögő 
olajtól czementbevonattal megoltalmazandó, nehogy az olaj 
az asphaltot föloldja vagy megpuhitsa.

H a jsz á lk iz á rá so k  rézből. Tudjuk, hogy a nyolczad- 
petit vastagságú kizárásokat, hogy a könnyen töréstől meg
óvják, rézből is készítik. Újabb időben e kizárások nagy elter
jedésnek örvendenek. Erre mutat az a körülmény, hogy 
Nümbergben a Johann Konr. Beck ezég mint különleges
séget gyártja. Ára (nonpareille, petit, borgeois, korpus, ciceró 
egész doppelmittel nagyságban) kilonkint 4 frt 50 krtól 5 frt 
60 krig. Minél kisebb, annál drágább.

Szellőztetési czélo k ra  Párisban az Appert Testvérek ezég 
igen sok és igen apró lyukacskákkal ellátott ablaktáblákat 
készít, melyek minden eddigi szellőztetési szerkezetet fölül
múlnak. Ez ablakok, ha kell, lég- és fényáteresztő elválasztó 
falul is használhatók. Ha a nyílások jó kicsinyek, azok köze
lében légvonat nem is érezhető s a szellőztetés mégis sikerrel 
megtörténik. Kívánt esetben a szellőztetés megszüntethető, 
ha e likacsos ablaktáblákat párosával használjuk és pedig 
akként, hogy az egyiket fogó segélyével ide-oda tolhassuk 
és így elzárásul akként toljuk, hogy egyik a másiknak likacsait 
elfödje és így a légáramlatot megakadályozza. Ily módon 
az is szabályozható, hogy a szellőztetés nagyszabású vagy 
csak részleges legyen. Az ily ablakok tetszetősségüknél fogva 
még díszítési czélokra is használhatók.

V illam os nyom da. Az ősz elején történt, hogy Mainzban, 
Wallau Károly nyomdája két száraz napon teljesen villamossá 
lett. Az üzlet minden géprészletéből, akár valamely villamos 
gép konduktora segélyével, pár centiméter távolságban tartott 
ujjal szikrát lehetett csalni. A szikrák néha oly erősek voltak, 
hogy a gépleányok már nem akartak tovább dolgozni, mert 
minden mozdulatra villamszikra ugrott rájok. A villamfejlödés 
legjobban a lithographiai gyorssajtókon mutatkozott. Épen 
erős, celluloseből készített papírra nyomtattak, midőn a berakó 
leányok a cylinder viaszkos vásznára erősített papíriven halk 
sustorgást neszeitek, mely később gyönyörűen fénylő 10—15 
cm. hosszú szikrával kisért pattogássá fajult. Minél gyorsab
ban húzták el a villamos papírt, annál fokozottabb mérvben 
mutatkozott a látvány. Egy kis körfűrészből, mely egy vas
oszloptól 10 12 cm. távolságra volt, a gép járásakor húsz-
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harmincz másodpercznyi időközökben erős Csattanással kisért 
szikra ugrott a vasoszlopra. E látványt órákig elnézték, de 
két nap múlva a nyomda ismét villammcntcssé lett. 
Bathrick L. E. Brooklynban minden sajtón könnyen alkal
mazható oly szerkezetet készített, melynek segélyével a villám- 
képződés által keletkezett hátrányoknak elejét lehet venni. 
Ennek költsége naponkint alig 4 cent, vagyis 12 krajezár.

P a p ír  n yers f'íib n l. Brooklvban Seylcr Adolf papír
gyáros szabadalmat nyert nyers fűből előállítandó papír 
készítésére. A füvet virítás előtt vágják s hengernyomás 
segélyével a nedv nagy részétől megfosztják. Ezután az anya
got jól megtisztítják és alkaliák és savak segélyével addig 
kezelik, míg az anyag a kívánt fehérséget és finomságot eléri.
Az így fűből készített papír finom iró- és rajzpapír előállí
tására fölötte alkalmas.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
M agyar Nyomdászok Évkönyve. 1889-iki negyedik 

évfolyam. Midőn szaktársainknak szives köszönetét mondunk 
a bizalomért, melylyel vállalatunkat eddig is oly elismerésre 
méltóan támogatták, előfizetést hirdetünk annak 1889-iki IV. év
folyamára, hangsúlyozva, hogy a Társas-Kör nem anyagi 
haszonért, hanem szakmánk fejlesztése czéljából tartja fenn 
azt. Hogy az Évkönyv a magyar nyomdász-szakirodalomnak 
valóban hézagpótló vállalata, legjobban az bizonyítja, hogy 
immár negyedik évfolyamába lépve, állandó közönséget 
tudott magának teremteni, mely a vállalat nemes fölkaro
lásával bizonyságát adja intelligencziájának és lehetővé teszi, 
hogy az mindjobban megizmosodva, czéljának minél inkább 
megfelelni képes legyen és előbb-utóbb minden nyomdászra 
nélkülözhetetlenné váljék. Az Évkönyv deczember hó közepén 
fog megjelenni. Hogy tartalom tekintetében vetekedni fog 
az eddigiekkel, arra elegendő biztosíték Ács Mihály úr hivatott 
szerkesztése és a mindinkább mutatkozó szellemi támogatás. 
Terjedelme tíz sűrűén nyomatott ív lesz, tartalmazva szak- 
közleményeket, útmutató technikai és statisztikai czikkeket 
és apró közleményeket, nyomdászattörténelmi és életrajzi 
czikkeket, műmcllékletül a pályanyertes naptárt és végül 
hirdetéseket. Technikai kiállításáról a Franklin-Társulat gon
doskodik. Ára vászonkötésben.: a Társaskör tagjainak 70 kr, 
nemtagoknak egy forint, tanonezoknak csak 70 kr ; mely 
összegek a fővárosban a Kör bizalmi férfiainál, a vidéken 
pedig valamely erre vállalkozónál 10 krajezáros részletekben 
fizethetők, úgy hogy az előfizetési pénzek legkésőbb október 
hó végéig a Kör titkáránál (Láng József Lipót, Pallas-nyomda) 
legyenek. — Az előfizetési pénzeket kérjük előlegeden, posta- 
utalvány útján, beküldeni, mely után az előfizetőknek az 
Évkönyv díjmentesen küldetik meg. Utánvétek megrendelések 
nem fogadtatnak el. Gyűjtőknek, kik kilencz példánynál 
többet rendelnek, egy tisztcletpéldánynyal szolgálunk. Midőn 
tehát Magyarország nyomdászait az Évkönyv pártolására föl
kérjük, e kérésünkkel a nyomdász-testület minden egyeséhez 
is fordulunk, hogy az Évkönyvnek szánt dolgozattal vagy I 
jó eszmével, ha mindjárt csak vázlatban is, a vállalatot 
támogatni szíveskedjék. A kéziratokat kérjük szeptember 
hó végéig Ács Mihály úrhoz (a Franklin-nyomdába) küldeni. 
Végül kérjük a Kör t. bizalmi férfiak, vagy a hol ilyen nincs, | 
valamely erre vállalkozó t. szaktársat, hogy ez ügyben lehető j 
buzgóságot szíveskedjenek kifejteni, hogy az előfizetők szór- !

gos gyűjtése által minél nagyobb sikert biztosítsanak az 
Évkönyvnek. Ez évi és tavalyi pár példánynyal még rendel
kezvén, e körülményt a vállalat iránt érdeklődő t. szaktársak 
becses figyelmébe ajánljuk. Budapest, 1888 augusztus hóban. 
A ('Budapesti könyvnyomdászok társasköre» szakbizottsága : 
Ács Mihály. Firtinger K. Kleinmann Frigyes. L á n g J.L . Szabó Dezső.

Posner Károly Lajos és F ia  könyvnyomdájából kikerült 
valóban ízléses, nagy csínnal készített nyomtatványt láttunk. 
Ez a Hüttl Tivadar porczellánkereskedő imént készült árjegy
zéke. A könyv hat szövegíve tengerzöld alnyomaton vörös 
keret-szegélylyel, pontos szedés mellett harmonikusan van 
kivive. De a mi az egész árjegyzéken a legcsinosabb, az a 
czímlap és az ajánlás. Ezeken már maga a szedés is gya
korlott, ügyes, finomult ízlésű precis munkájú szedőre vall, 
de a nyomás még ezen is túltesz. Chamois, barna, szürke, 
sötétkék, vörös és sötétzöld oly olvadékonyan egyesülnek 
a lebilincselő kép kiegészítésére, hogy e munkáért a nyom
dának elismeréssel kell adóznunk.

A  « J/u  a g a  r ia »- nyom  da  lakást cserél. Saját palotába 
költözik. Bródy urak, a nyomda tulajdonosai ugyanis a Váezi- 
körút és Sétatér-utcza sarkán impozáns palotát építtetvén, 
a földszinti és pincze-helyiségeket teljesen nyomdájok szá
mára rendeztették be, mi által épúgy egészséges, mint világos 
helyiségükkel nagyobb nyomdáink sorába léptek.

F rc y  ,(■  .Sening lipcsei festékgyára a napokban küldötte 
szét legújabb ezégkártyáját, melyen színes festékeinek java
részét a legszemkápráztatóbban és legeredetibb modorban 
mutatja be. A rajz tervezete japáni modorra vall; a rajta 
levő lepkék a legnagyobb színpombában nyomva, gyönyörű 
bizonyítékát adják a chromoxylographia fejlettségének.

E szm erokon ságn ál fo g v a  közöljük a Kempe által kiadott 
«Stereotypeur» czírnü szaklap után korunk egyik legneve 
zetesebb emberének, a lángeszű Edison-nak nyilatkozatát a 
gépeiéről, mely csodálatosan egybehangzik a mai számunkban 
megkezdett« A szcdőgépekről» szóló czikkben kifejtett elvekkel. 
Egy hirlaptudósitó azon kérdésére, hogy vájjon mi lesz 
a munkásból, ha majd a hajtóerő négyszerte olcsóbb lesz, 
mint a minő most, Edison így felelt: «Meg fog gazdagodni 
a munkás; a gép rabszolgája lesz neki. Nézzük csak, mennyire 
megsokszorosodtak a gépek az utóbbi 50 év alatt. Közvetlen 
folyománya ennek az, hogy a munkások kétszer annyi bért 
kapnak, mint akkor, az életszükségletek pedig felénvibe 
kerülnek. Más szóval, egy kézi munkás tízórai munka árán 
ma négyszerannyit vásárolhat, mint apja 50 év előtt. A világ- 
történelemben első eset most, hogy egy tanult kézműves 
egyetlen egy napi munkája árán egy egész hordó lisztet tud 
vásárolni. Az Egyesült-Államok gépezetei 1000 millió ember 
munkaerejét képviselik, vagyis ötvenszer annyi munkát, mint 
a mennyit az ország összes férfiai teljesíteni bírnának. Majd 
ha a hajtóerő olcsóbb lesz — talán már a jövő nemzedéknél 
— akkor nézetem szerint a tanulatlanabb munkás is, ha 
szorgalmas és józan, saját házzal, járművel, könyvtárral és 
zongorával fog bírni. Borzasztó ostobaság az, hogy némely munkás 
ellenségének tekinti a gépet. Holott épen a gép az, mely a mun
kásnak függetlenséget, sőt szabadságot teremt. Ha gépek 
nem volnának, akkor az emberiség ismét rabszolgaságba 
sülyedne. A gépek szaporítása pedig minden munkásra nézve 
több táplálékot, jobb lakást, kevesebb munkát jelent. Azt 
hiszem, hogy a gépek korlátlan szaporodása lesz megoldója 
a munkás-kérdésnek, a mennyiben e megoldás alatt a mun
kásnak a nyereségből való nagyobb haszonélvezete értendő".
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.V yom dászreklám  1 í 77-ben. Basel városában nyomott 
könyvek egyik legelsejéről van szó. A «Corpus juris cano- 
nici» egy része volt ez «Liber Sextus Decretalium Domini 
Bonifacii VIII.» czímen. A könyv Wenszler Mihály nyomdájá
ban 1477-ben készült. A nyomda tulajdonosa Richel Bernáttal 
együtt nyomtatta a könyveket és pedig nem öntött, hanem 
— mint az egyenlőtlen formájú s nyomású előállitásból sejt
hető — faragott betűkkel. Sajátságosak és párját ritkitók 
a nyomdásznak az utolsó folioíven vörös betűkkel latin 
nyelven közzétett következő értelmű ajánló disztichonja: 
«Neked, kegyes olvasó, gyakran kerül nyomott könyv a sze
meid elé s ugy-e azok gyönyörrel töltenek el, ha tiszta, 
takaros és jól illő betűkkel vannak nyomva és a tartalmuk' 
is hasznos? A halállal legyek egyértelmű, ha mind ezeket 
a tulajdonságokat mind azokban a könyvekben föl nem 
leled, melyeket Wenszler ügyes keze készít; mert az egész 
könyvben nyomtatott minden betű a legnagyobb gonddal 
lön kiválogatva)). A régi időkből származó ehhez hasonló 
reklámnak még Schöpflin I. D. tudós és ritkasággyüjtő sem 
jutott birtokába.

Intézkedések az erkölcsrontó h ír la p i h irdetések  ellen  
'/'O roszországban. A porosz rendőri hatóságok legújabban 
megbüntetik mindazokat a lapkiadókat, kik titkos orvosi 
szereket, vagy a kéjelgést elősegítő eszközöket hirdetnek. 
Legközelebb pedig azért ítélt el egy lapkiadót, mert oly 
hirdetést nyomatott ki, melyben egy férfi egy nőt keres, kit 
kejutazásokon kisérne. — Nálunk szintén nagyon el vannak 
terjedve az erkölcsrontó hirdetések s az úgynevezett «kis 
hirdetések)) rovata valóságos oszerelmi levelező)), hol az 
asszonyoknak a férj, a serdülő leánykáknak a mama szemei 
előtt lehet viszonyt kezdeni és folytatni egy-egy merészebb 
aszfalt-gavallérral.

E g y  a m e rik a i szedőnő a z t m ondja :  «A leányok hátra
maradnak, nem ugyan, mert kevéssé volnának betanulva, 
hanem mert az erejök kevés. Magam is sokat köhögök és 
mellfájdalmaim vannak, a mi fokozódik, ha ráhúzok)).

Egyj>tóm  A rs in o é  városában 2700  esztendős okm á
n yo k ra  ta lá lta k . Ezek Kr. születése előtt a XIV. század
tól a Kr. sz. utáni XVI. századig keltezve vannak össze
gyűjtve. Wiesner és Karabucek tanárok ez okmányokat 
mikroskopikus vizsgálat alá véve, kiderítették, hogy az arabok 
már 751 óta Kr. sz. után vászonból készítették papírjaikat 
és kezelésmódjuk is körülbelül a mostanihoz volt hasonló. 
Huszonhét nyomtaton okmányt találtak, melyek a nyomdászat 
Európában való föltalálása előtt 500 évvel nyomattak. Nevezett 
két tanár összehasonlította ezeket Gutenberg első termékei
vel, és arra a fölfedezésre jöttek, hogy ez egyptomi okmá
nyok szétszedhető betűkkel nyomattak s az európai öt századdal 
későbbi találmányéihoz sok tekintetben hasonló termékek. 
Említett szaktudósok, földerítéseikkel bizonyára nagy föl tűnést 
keltenek, mert a papír és nyomdászat történelmére vonat
kozólag új adalékokat szolgáltattak.

M egszo ru lt paj>. Kansasban történt, hogy egy lelki atya 
kézirathiány miatt lapjának egyik számába az utolsó pillanat
ban következő kifakadást írta: ('Mindenki azt hiszi, hogy 
Isten a világot semmiből teremtette és hogy rajta kivül azt 
más nem tehette volna. Hiszi-e valaki, hogy képes lenne ma 
valamely kis városkában négy hasáb helyi érdekű újdonságot 
írni? Segítsen ki a sárból bennünket, szegény férgeket, kik 
azt megkíséreltük ! Testvérek, foglaljatok bennünket imád
ságaitokba !»

/titk a  o lvasási Im zgósága van Wimpfen Arnold budai 
háziúrnak. 1884 októberében fejezte I e a 1 0,000-dik könyv 
olvasását. A szenvedélyes olvasó 31 év alatt jutott ennyire 
s .a  tizedik ezer utolsó könyvének végig olvasása után meg- 
áldomásozta a türelmét. Vájjon e pár sort nem őrá alkalmazták?

Szavamra, nem mese, bátran elhigyjétek :
Londonban nem rég egy vén lordot temettek,
K i míg élt, arról volt csodás, nevezetes:
Könyv nem kellett neki, csak úgy, ha kétszeres 
Föltette: könyveket két példányban vészén,
Ha olvas : az élvezet kétszeres legyen. —
Ily esztelenséget magyar el nem követ,
Olva són is bár el húszszor egy-egy könyvet ;
A kölcsönkönyvtárból húszszor majd kiveszi,
Irodalombaráttól így is megteszi.

/ Ritkaságok a  'fíritish-M azeu m ban. Nevezett muzeum 
által legújabban bejegyzett könyvek közt a következő ritka
ságok érdemelnek említést. Egy folio alakú georgiani nyelven 
írt és Moszkvában 1743-ban Bakar herczegnek, Bachtang 
király fiának költségén nyomtatott biblia. Ez a könyv egyike 
a legnagyobb ritkaságoknak, mert az 1812-iki moszkvai tűz
vész alkalmával majdnem az összes példányok odaégtek. 
A mennyire tudva van, ebből csak 10 példány létezik. Egy 
másik ritka példány az egyetlen örmény nyelvű biblia, mely 
negyedrét alakú, számos fametszettel van illusztrálva, és 
1666-ban Amsterdamban nyomatott, továbbá egy örmény 
zsoltáros könyv, mely 1565-ben Velenczében nyomatott. 
Ezekhez méltán sorakozik Parker érsek «De Antiquitate 
Ecclesiae Britannicaea czímű műve, melyet 1572-ben a Lam- 
beth palotában nyomtak. Azt hiszik, hogy ebből a műből 
is csak 25 példány létezik. Végül említésre méltó a sevillai 
egyházkerület egy misekönyve, mely 1507-ben Sevillában 
Gromberger Jakab nyomdájából került ki. Ebből a műből 
ezenkívül csak egy példány van, és pedig a római Cassanati- 
könyvtárban.

/ ’á r is  nyom dászsága n agyszerű  sz a k isk o lá va l gaz
dagabb. Ez év husvétján nyitották meg ünnepélyesén a párisi 
tudós- és nyomdász-családról elnevezett «Henri-Etienne- 
Iskolá»-t. Az iskola 3900 négyszögméter területre van építve 
és 300 tanonezot képes befogadni. — A berlini szakiskolát 
áz ottani iskolaszék öt osztálylyal tandíjmentesen szolgáltatja 
a nyomdásztanonezoknak. Ez iskolát az elmúlt évben 203 
tanoncz látogatta. A szakiskolába 83 berlini nyomda járatja 
tanítványait. 1887-ben 98 fölszabadulandó tanoncz közül 
16 elégtelen bizonyítványt kapott. — Becsben is meglehetős 
érdeklődésnek örvendő szakiskolát tartanak fönn, melyben 
a tanonezokat alapos elméleti oktatásban részesítik, A tavasz- 
szal császárjuk negyvenéves uralkodása emlékezetére rende
zett s még most is látható «Jubiláris kiállitás»-on a szak
iskola tanonczai szép jelét adták az iskola üdvös voltának. 
— Budapest szakiskolája mély álmát aluszsza. Az egyszer- 
másszor alapítása czéljából föl-föllobbanó tevékenység közöny 
áldozata szokott lenni.

Szobrot em eltek Pá' fisb a n  az 1 546-ban máglyán kivég
zett Dolet István könyvnyomdásznak. A Maubert-téren emelt 
szobrot folyó évi julius 14-én, a franczia köztársaság nem
zeti ünnepén, akarták leleplezni, de akkorra ez el nem 
készülvén, leleplezése későbbre maradt. A szobor talapzata 
Páris várost a Szabad Gondolatot emelve, a két mellék alak 
pedig Dolet István Lyonban való elfogatását és a párisi Mau
bert-téren való kivégeztetését ábrázolja. A szobor fő részletét, 
a kötött kezekkel kivégeztetése pillanatát nyugodtan váró 
Dolet István alakja képezi.
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A  lyo n i v á ro si tanács elhatározta, hogy a városi nyom
tatványokat ezután csak oly nyomdatulajdonosoknak adja, 
kik valamely szakcgylethcz tartozó munkásokat alkalmaznak. 
Ez ellen a reakezionárius sajtó nagyon kikelt, és pedig azért, 
mert a támadás különösen azon nyomdatulajdonosok ellen 
irányult, kik női szedőket alkalmaznak, hogy ez által nekik 
potom fizetést adva, hallatlan olcsó árakon dolgozhassanak. 
A lyoni tanács egyelőre azon véleményben van, hogy ha 
a férfi-szedők keresete nem lesz annyira Ínséges, képesek 
lesznek a szennykonkurrencziát elősegitő és a határozat által 
ily módon munkanélkülivé tett női szedőket eltartani.

A z  a m e rik a i E g y esü lt-Á lla m o k b a n  fönnálló 1066 
papírgyár körülbelül 8,380,880 font papírt szállít naponként. 
Irópapírt 407,000-et, nyomópapirt 2.132,900-at, manilla-papírt 
953.52o-at, csomagolópapírt 106,150, szalmapapírt 812,006-et, 
különféle csomagoló papirt 485,550-et, szalmakartont 881,050, 
faanyagot 960,600 és más papírgyártmányt 1.642,100 fontot.

H á n y ném et könyvkereskedés van  a  v ilá g o n ?  Jelenleg 
1 575 helységben 7154 német könyvkereskedés áll fönn. Ezek 
közül a német birodalomban 1 1 1 2 helységben 54° 5> Luxem
burgban, Ausztriában és más európai államokban 412 hely
ségben 1605, Amerikában 38 helységben 122, Afrikában 
3 helységben 9, Ázsiában 6 helységben 9, Ausztráliában 4 hely
ségben 4 német könyvkereskedés van.

A z  a u g sb n rg i k ir á ly i törvényszék  egyik árverési hir
detésében következő mély lélekzetvételt követelő szót alkal
mazta : Warenabzahlungsgescháftsinhabersehelaute, magyarul: 
árúleszámitolóüzlettulajdonosházastársak. .

M egh a lta k  ■ Limkáy Antal a «Hünyady Mátyási) nyomdai 
intéz t tulajdonosa és a «Magyar Állam# klerikális napilap 
szerkesztője, élte 56. évében, augusztus 29-én, Balaton-Füreden. 
— Paulovits Péter betűszedő, augusztus 7-én, 31 éves korá
ban, Budapesten, — Strohmayer Ferencz betűszedő, augusztus 
8-án, élte 41. évében, Budapesten. — Borsovay Géza betű
szedő, augusztus 10-én, 30 éves korában, Győrött. — Tan fe l 
Ernő betűszedő, augusztus 10-én, 18. éves korában. Buda
pesten. — Strammér Ferencz betűszedő, 46 éves korában, 
augusztus 30-án, Budapesten. — jDauer Lajos betűszedő, 
szeptember 13-án, élte 27. évében, Budapesten.

TA R T A LO M : Henger-baj. Kner Izidortól. — A könyvnyomtatás feltalá- 
1 isáról. Szdky Endrétől. — A szedó'gépekrfíl. (Első közlemény) Bendtner 
Józseftől. — "Liberty, taposó sajtó.—  Uj hajtogató-késznlék a körforgó gépe
ken. —dt—töl. — A nyomdászat története (IV.) Coster János Lőrincz. 
Kalm ár L . Lajostól. — Könyvnyomdászáé mesterszók. (Harmadik közlemény.) 
D, F, G, H, I, K-betük. — Mellékleteink kiállítása. -— Hasznos tudnivalók. 
Vegyes közlemények. — Hirdetések.

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

A borítékon levő «olasz körzet# és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi Poppelbaum cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.
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szerkesztése m elle it

u o w c

o v I-ö iu /é W

1889
IY. évfolyam

1 8 8 9

« ÓEf/y p é ld á n y  á r a  /  f r
T a g o k n a k  7 0  k r ,  tanon exoknak 7 0  k i 

Elitfiz th etn i L A JT G  J .  Z . ú rn á ly V il lá s -k ö n y v  nyom  da

fX» I n  n  Itt •••; v.-:Vk V. v. m n  IfXfXXH ffCfíCtXtRKWQgKWf ;

Magyarország egyik legnagyobb és legnépe
sebb városában, kitünően fölszerelt

könyvnyomda
egy politikai napilap tulajdonjogával szabad 
kézből eladó. A  nyomda értéke a lappal együtt 
meghaladja a 35,000 frtot és esetleg részvény - 
társaság alakítására kiválóan alkalmas.

Bővebb értesítés a kiadóhivatalban.

Györgyjakab M árton könyvnyom dá

jában Csik-S2eredán egy Jó

ACCIDENZ-SZEDÖ

k i egyúttal a gépkezelésben is töké

letes Jártassággá? bir, azonnal a lk a l

m azást talál.

Egy új, alig néhány hóig használatban ’■ 
volt, kézzel való hajtásra berendezett

FRANKENTHALI GYORSSAJTÓ
64/100 centiméter nyomás-terjedelemmel, ! 
azonnal olcsón eladó.

Bővebbet Pusztait Zsigmondnál, Budapest, 
Akadémia-utcza 6. szám. J

'S’í _ ____________
s.-.v\j,4DV.rí.v/ft.-jrSM 31
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POTEMKIN A-
vésnök, betű* és fametsző, plakát--fabetü vágó
Budapest, V III. kér., Békés-utcza 5. szám

József-körút sarkán.
A já n lk o z ik  m indenn em ű e sz a k b a  r á g ó  m u n k a  elké- 
s  t ű  sére  bárm ely  k i r á n t  m odorban , igen  olcsó á r o n . 
különösen  a já n lk o z ik  kényesebb d r á g a  betiiA' k i já r j-  
l  át sátra, m elyekkel a  jt ív ít á i  u tán  ép ú gy  /eket in o /n u i. 

m in th a  ú j r a  v o ln á n a k  öntve.

‘T" ‘T f 'l'.s.s-'i MjW "i’ijr-1

««rmi
^ Z U N E A - C y ^

1 /  1i\örvy\?- és kőrvyomdai

fekete és színes festék-gyár

FREY & SENING

KÜLÖNFÉLE KENCZEK. HENGERANYAG

C opiro^ó festék ek  íö k ffé íe  sminken
** *

M in tan yo m tatván yo k  és  á r je g y z é k e k  ingyen 
és  bérm entve küldetnek.

+Ü4
VezérképviselSség és ra k tá r az osztrák-m agyar 

birodalom  részére

»  gOIpIffiES ŰIEYSZ <-
^  BECS, IIL, Uehatiusgasse 3 . £  j
S í i _______________________________ sM

V X+X Xtjf xtx X fje  xtx xtx xfx xfx xfx xfx xfx. xtxt ,xtxt xtxi xjxt xtx. xtx 
□  O EZJ'O EH O EH O EH O EH O EH O EH O eh  o eh  ó  eh  O □-. ~ - •-_:__;___-------------------- :--- - ' ' - ̂  —--- i*

m
m
;□o
p
o
□
o
n
o
D
O
fio
n
O
□
o
ü
;o
□
o
R
O
ű
o
fii;o
□

jH la p i í í a í o f f  1823-fíítip

í f í e i T ^ e i u T t l i r f f
kSnyv* és kénysmdai 

színes és fekete festékek gyára
Lipcsében

KENCZEFÖZÉS — • —  KOROMÉGETÉS

Iji efféle rrji rjeséejbcr)

VICTORIA-HENGERANYAG
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.

fQ p v is e fű : T o íacsek  f f .  Cfdécs
IV., Apfelgasse 6 .

*■  U Ö EH O EH O EH O EH O EH O EH O EH O EH O EH O EH O
*♦> *♦>

O
U; _*

iBcíüönföde és gcpműlíely

^ c£ w ű 6  J f e r d l n a t i í f

ĉ eló'íí J í.. ©ufenBerg § Go.

VI.,Iiiniengasso 40 ]sU»}(?)S VI.,Linifngassc 40

A legdivatosabb könyv-, czím- és dísz- 
betiikbol nagy raktárt tart, mely bétákét 
m agyar, román, szerb, tót, cseh, lengyel, 
Intlgár és orosz ékezetekkel is szállítja.

fft in ife ijije k , kö rietek , ré iíin eá k .

Nyom dai szerelvények, m int állványok, 
szekrények, szédövasak és deszkák, hajók, 

véts stégek s egyéb tárgyak.

Teljes  nyomdai berendezések
elvátlattatnak és a legmesszebb terjedő 
fizetési föltételek nynjtatnak. Jutányos 

árak.
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4 0
4 0
40
4 0
40
40
4 0
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

^ (ik a lm a s ünnepi ajándék
könyv* vagy ksnyemdai címerekkel

— —

Egyleti je lvén yek  (gyűléseknél igen
alkalmas)

Kézelő gombok, párja 
Melltük

1 frt 5o kr
2  « — «

_1 « — «
— li l o g a i K o r f i l t c b t )  k i v i t e l b e n . .  * • - -

Atzáróluffus elárusító :
JOHANNES W EYSZ, S r Z Í

cici*
OS-
OS*
Cici-
Oi*
CI
CI-
Ci-
Öl
ei-
CI
CI-
OS-
CS
ŐI-
Cl*

t
Gj

Í2 5 2 SH SH 5 E5 2 5 HS2 5 H5 H5 E 5 H5 H5 HSH5 H5

Netáni szükséglet esetén a nyomdatulajdonos urak rOfigyelmébe ajánlom S
f|] r í z u h b ^ g y A r a h a t

bn] és egyéb

pl NYOMDÁSZAT! ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLCÁLÓ

H] MŰHELYEIMET

$ ~  H. BERTHOLD —
pl

!
BERLIN SW., Belle-Alliance-Strasse 88.

ÍÜ5 H5 HSH5 HSH5 a S a 5 H5 HSH5 H5 H5 H5 HSH5 EH;ö

m

1

1
IfÖI|YY-

ES

Í 2 Ő I ] Y 0 1 W 1  F E S T É K E I? , 

P I $ Z É I £  G Y t % jl

m
1
m•3?



I I 4 -  OLDAL VII. FÜZETM agyar N yom dászat

-r

r 11 s
*  í^OIJYY- ES ^OIJYORQD^I E E g T E ip ^  «

7i\>lACTd/i: 7ÍJÍCS, I ,  Á'O L  O If'PA  77?/.V G  9. ,

Könyunyomda-fcsték.
a) Gyorssajtóknak.

C ili H irlapfesték _..........
CII « ... ...
Cl « ._.
B ili K önyvfesték __

BI A ccidenzfesték... 
A lii Illusztráczió festék 
AII 
AI

AO Dísznyom áshoz _
AOO
AOOO «

b) Kézi sajtóknak,
CCII K ö n y v fe s té k .„_
CCI
BBIII A cciden zfesték ...
BBII
BBI
A AIII Illusztráczióknak j 
A A li Finom  *
AAI D ísznyoináshcz 
AAO Glacépapir-nyom .

TiookoT
irt ikrj M ásolófestékek

lila, kék, fekete 
vörös _ __

Kőnyomda-festék,
Kézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték II. ..........

-I ■ I.........
— Tollfestek II. ____

i 7 0 I—1 • I.........
2 5 0 I— Krétafesték III...............
1 ko \ '  I I—  —- 7C . ■ I. ........

2 _  j Atnyomó festék— ...
a

— 90

Eroznyom ó feste'k I I ... 
'  __  • I —

Kenczék.
i 2o K önyv, kJ- és ércznyomás- 
ijőo; hoz.

gxó,?ge ...............  -o_| Kozeperos ...
4 _  Erős _.. .. . ..................
6 — A ranyfüst-kencze ...
8 —j Ercznyom áshoz ...........

Színes festék
| k J- és kójiyvnyomdáknak. 

i K árm inlakk i__. _____

*  3 —  —  -
1 Geranium lakk o _ _ ._

Florentin i lakk i _
» * 2___

R ózsaszínű krapplak i
* » 2

Kárminczinóber3árnyal. 
Czinóber-utanzat «
Antikárm in _____ ____

I Lila, kékes v. vürhenyes i

! Citrom sárga, vegy. tiszta, 
4 4 árnyalat, süvegekben...
0 Chrom sárga, vegy. tiszta,
°  4 árnyalat, darabokban

Cadm ium sárga, 2 árnyal. 
O ckersárga, 4 árnyalat.... j

ko
Irt Ikrj Selyem zöld, süvegben,

4 árnyalat... __ . . . _
Selyem zöld, poralakban,
4 árnyalat_ __ __ _

Chrom oxyd-zöld, legfin

_|

valódi olivzöld 
Ultram arinkék 1 süv'.-ben

c 2 •
• 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
P árisi k ék ... _ _ __
M ilori kék,világos és sötét
Sepiabarna — ____
T erra di Sienna... „a
M a h a g o n ih a rn a____
K rem si f e h é r _____
Hófehér ______ ... ___

Finom színes festékek ken
ézében törve, körülbelül 

25^/,,-kai olcsóbbak.

Béesi hengeranyag.
—J 3* sz. Igen sz ilá rd ..........

Szilárd

tooko

2|— | Créme, átöntéshez

A rak  Pécsben fizetendők 3  h óraraffy  készpé))z/)r» 2 ’íoxcojifo. H ordók ingyen, dobozok eredeti árak o n .

•N

s Á  papír a* „Dálss magyar papíripar, részvénytársaság4 gyártmánya, IBudapest, 0^orona*utc2a 5 .


