TANULM ÁNY A HÍRLAPOKRÓL.

Midőn a «Budapesti Könyvnyomdászok Társas
Köre» a magyarországi hírlapok kiállítását elha
tározta, két czél lebegett előtte: egyrészt eleget
tenni a kegyeletnek, melylyel múltunk egyik
legdicsőbb mozzanata iránt tartozunk; másrészt
pedig nemcsak tagjainak, hanem az összes hazai
nyomdászoknak alkalmat nyújtani, mindannak
bemutatására, a mire szakmánk e téren képes lehet.
A kiállítási bizottság megtett minden tőle tel
hetőt, hogy a kiállításnak meg legyen a kívánt
eredménye. Úgy a fővárosi mint a vidéki nyomda
tulajdonosokat több ízben is — körlevél és a lapok
útján — fölszólította, lapjaiknak két-két példány
ban a kiállítás czéljaira való beküldésére.
Lehangolólag hatott már kezdetben a bizott
ságra, hogy a lapok igen gyéren jöttek; nagy
részük csak többszöri fölszólalás és a beküldési
határidőnek két ízbeni meghosszabbítása után
érkezett be; minek folytán a bizottság a kiállí
tott lapokról még írott katalógust sem készít
hetett.
Minden igyekezet daczára, a nagyobb városok
közűi igen kevés küldte be összes lapjait; egyesek
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még mutatónak valót sem küldtek ; ilyenek, hogy.
többet ne említsek, a Magyar kir. Államnyomda,
Kalocsa, Miskolcz s több egyes lapokkal bíró kisebb
városok.
Részben a közöny, de részben a kedvezőtlen
bírálattól való alapos aggodalom tartott vissza
egyeseket a hazafias czél támogatásától, s ilyenek
nem csak vidéken, de a fővárosban is akadtak.
Ahol a szerkesztők vagy nyomdatulajdonosok
nál czélt nem ért a bizottság, az ottani szaktársak
jóakaratához fordult, de legtöbbször siker nélkül,
így történt, hogy az erdélyi lapok a leghiányosab
ban voltak képviselve, s habár a kulturális és haza
fias czélt egyik-másik ottani «buzgó» szaktársnak
ismételve figyelmébe ajánlották, azok vagy Tes
teitek, vagy nem mertek a kérésnek — bár nem
nagy fáradsággal járt volna — eleget tenni.
A kiállításra beküldött lapok száma alig haladta
meg az összesen megjelenő lapok felét; a bizottság
tehát vásárlás és magán úton szerzett meg közel
ioo hírlapot és folyóiratot, mi által 525 jelenkori
lapot állíthatott ki, mely számhoz Budapest 239,
a Dunáninneni rész 59, a Dunántúli 55, a Tiszáninneni 37, a Tiszántúli 82, Erdély 25, Horvát
ország pedig 28 hírlappal és folyóirattal járult.
Nyelvre nézve volt 391 magyar és 134 idegen
nyelvű. Hiányzott tehát 239, és pedig 145 magyar
és 94 idegen nyelvű.
A kiállítás emelése czéíjából ifj. Fáik Zsigmond
úr szíves volt az ő régi folyóiratait is átengedni.
E körülbelül 60 darabból álló gyűjteményben igen
értékes és ritka példányok voltak, mint példáúl :
«Nova Posoniensis#, «Magyar Hírmondói), «Magyar Kurír», ((Mindenes Gyűjtemény#, «Merkúr
vonUngarn#, «Márczius Tizenötödike# stb.
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Hogy mindezek daczára a kiállítás nem egé
szen sikerült, azért a bizottságot éppen nem, ha
nem azokat lehet okozni, kik őt czéljában gátolták.
Midőn a "Társas Kör» választmányától azt a
föladatot nyertem, hogy a kiállításról tanulmányt
írjak, alig fogtam föl annak valódi nehézségét és
fontosságát; erről csak is időközben győződtem
meg, mikor már a munkába belemerültem, és ek
kor éreztem, hogy nemcsak a hírlapokról, de bizo
nyos tekintetben Magyarország nyomdászati fej
lődéséről is nézetet kell vallanom; a mennyiben a
hírlapok az összes sajtótermékeknek mintegy felét
képezve, róluk a vizsgáló fogalmat alkothat ma
gának, melyik nyomda minő irányt követ: fejlő
dik-e, és e fejlődésben mennyiben hódol a haladó
iránynak. Midőn minderről véleményemet elmon
dom, s ez talán némely helyen szigorúnak látszik,
az érdekeltek ne vegyék zokon, mert figyelmezte
téseim jóakarat- s az ügy iránti szeretetből szár
maznak. Vizsgálódásaimnál figyelembe vettem
a rendelkezésre álló eszközöket, és azokhoz alkal
maztam bírálatomat, tehát nem mint «fővárosi#,
hanem «általános értelemben vett nyomdász# mon
dom el nézeteimet. Lesznek mindenesetre, kik túlszigorúnak fognak tartani, persze legtöbben az
érdekeltek közűi; s lesznek megint, szaktársaim
közűi, a kik bizony nem egy helyen enyhének tart
ják kritikámat. Az érdekelteknek azt mondom,
hogy én nyomdászati szempontból fogtam föl a dol
got, a szerint fejtegettem tárgyamat. A másik rész
nek pedig szolgáljon nem annyira mentségül, mint
inkább föl világosi tásúl, hogy ezen inkább tanul
mány, mint szigorú kritika írásánál párhuzamot
vontam ez alkalommal a hazai és külföldi sajtó
között, valamint annak és emennek anyagi viszo
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nyait összehasonlítva, kulturális fejlődését sem
tévesztettem szem elől.
Ezek voltak a vezéreszmék, melyeknek behatása
alatt e tanulmányt készítettem. Ha nem olyan,
mint talán sokan előre várták, részemről ne tulaj
donítsák azt se rosszakaratnak, se pedig részre
hajlásnak.
A kik a fáradságos munka kiviteléhez az eszkö
zöket kezembe adták, fogadják ez úton hálás köszönetemet.
## #
Az első hírlap az eddigi megállapodások sze
rint Rómában Julius Caesar idejében keletkezett.
O ugyanis elrendelte, hogy a senatus jegyző
könyvei kivonatban nyilvánosságra bocsáttassa
nak. E kivonatok magukban véve még nem voltak
a mi fogalmunk szerinti hírlapok, de velük egyide
jűleg Caesar egy kibocsátványt rendelt el, melyet
az első római hivatalos napilapnak lehet tekinteni,
és valóban az is volt. Ez is politikai lépés volt
Caesar részéről, nem lévén jobb eszköz a népet
rokonszenvben és gyeplőn tartani, egy ily hiva
talos lapnál. Belviszonyokat e lap alig érintett,
a külpolitikáról hozott hírek pedig a hatalom
intencziója szerint írattak. Csatavesztések és egyéb
szerencsétlenségek kisebbíttettek; győzelmek, ha
a győző az uralkodó kegyencze volt, nagyíttattak.
Szóval, hírei úgy láttak napvilágot, a mint azt
a felsőbb hatalom óhajtotta vagy kívánta. A hiva
talos rész mellett közölt magánügyeket is, iro
dalmi eseményeket, pikáns kalandokat. E lap az
egész római birodalomban el volt terjedve, mi által
a vidék a fővárosi viszonyokkal megismerkedett,
anélkül, hogy a hatalmasok közti zavarokról tudó-
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mással bírt volna. A lap főbb fontossága ebben
rejlett, a mit azután a későbbi uralkodók is fölis
mertek s épp azért egy sem kísérletté meg annak
elnyomását.
A rómaiak hírlapja után legrégibbnek a pekingi
újságot.tartják, mely állítólag 911-ben keletkezett,
s 1351 óta jelen meg rendesen.
A nyomdászat föltalálása idején, írott hírlapok
voltak, melyeket vagy kereskedők magán czélból alapítottak, vagy pedig a nagy közönség szá
mára, a háborúk álhíreinek ellensúlyozására, szol
gáltak. Ilyenek voltak Velenczében a nyilvános
helyeken kifüggesztett «Notizie Scritte# (írott tu
dósítások), melyeknek olvasásáért egy kis pénzt
(gazeta) kellett fizetni; miből a legtöbb olasz és
franczia lap nevét kölcsönözte. Ez írott lapokat a
xv. században nyomtatott röpívek váltották föl,
melyek nevezetesebb események alkalmával, idő
höz nem kötve, jelentek meg. Némelyiket az
akkoriban divatozott vándor nyomdák is készítet
tek. Ily röpíven találkozunk a legelső kezdetleges
fametszetű czímképpel. A legrégibb e röpívek
közűi 1474-ben jelent meg Augsburgban, kis 4-edrétű tíz levélen és 200 év múlva történt után
nyomásban maradt reánk.
1609-ben Carolus János, strassburgi nyomdász
és könyvárús, hetenkint megjelenő, folyó számmal
ellátott, rendes «Zeitung# -ot adott ki, melynek
52 számból álló gyűjteményét ezelőtt néhány év
vel fedezték föl a heidelbergi könyvtárban. Ez
volna tehát a hírlapok ősapja, nem pedig az, a
melyre Verhoeven Abrahám nyomdája már 1605ben nyert szabadalmat: «kinyomatni fa- és érczbetűkkel mindama híreket (Allé de nieuwe Tydinghen), melyek a városban és azon kívül tör-
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téntek, de a mely lap nem is jelent meg rendesen
s legrégibb, a brüsseíi királyi könyvtárban őrzött
száma is csak az 1616-ik évből való.
Anglia sok ideig magának tulajdonította a britt
múzeumban őrzött «The English Mercure* czímű
lap 50, 51 és 54. számában a legelső hírlapokat,
míg Watts Tamás e lapok valótlanságát be nem
bizonyította. A legrégibb londoni hírlap, a «Weekly
News* 1622-től, hetenkint egyszer, jelent meg.
Francziaországban az első hírlapot Reanaudot
orvos 1631 május 30-án indította meg, «Gazette
de Francé* czím alatt; első évben hetenkint egy
szer, kis 4-edrétű nyolcz oldalon. Folyton változva
és nagyobbodva, végre 1792 tavaszán napilappá
lett. A «Moniteur», mely ma is fönnáll, már 1789ben volt franczia hivatalos lap.
Olaszországban az első hírlap Flórenczben, 1636ban* jelent meg.
A svéd hivatalos lap (Post-och InrikesTidning),
mely ma is fönnáll, Mária Krisztina királynő ide
jében, 1644-ben** keletkezett.
A «Haarlemsche Courant*, Hollandia legtekin
télyesebb lapja, 1656-ban alapíttatott, s két évszá
zadon keresztül volt a híres Enschede nevű nyom
dász-család tulajdonában.
Az Oczeánon túl Bostonban volt az első lap
1690-ben, «Public Occurences* czím alatt.
Spanyolország állítólag 1701-ről a «Gaceta de
Madrid*-bán bírja a legrégibb lapot.
Oroszországban «Gazette* czím alatt 1703-ban
jelent meg az első lap.
* F e re n c zy J . «A M ag y ar H írlapirodalom Történetén-ben
1684-re teszi.
** U . o. 1643-ról van szó.
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Napilapok közűi az első Londonban keletkezett,
1702 márczius 11-én, «Daily Courant» czímmel;
Francziaországban 1777 elején, a «Le Journal de
Paris#; nálunk 1848 elejétől a ((Budapesti Híradó#.
Legközelebbi szomszédságunkban, Ausztriában,
Fornica Mátyás bécsi nyomdász 1615-ben enge
délyt nyert az egyetemtől, hogy a beérkezett kül
földi lapokat újra lenyomathassa (értette ez alatt
valószínűleg az akkor keletkezett ((Frankfurter
Zeitung»-ot). Az első eredeti bécsi lap, a «Wiener
Bláttlo, 1671-ben jelent meg. 12 évvel később Bécsnek már három rendes hírlapja v o lt: német, latin
és olasz nyelvű. 1703 augusztus 8-án kezdte pálya
futását a «Wienerisches Diarium», kis negyedrét
ben hetenkint kétszer, egész 1779 végéig ; a midőn
a következő évben már a ((Wiener Zeitung# nevet
vette föl.
A legelső lapoknál czíműl leginkább mythologiai neveket szerettek fölhasználni. Különösen
a római istenek hírvivője, Mercur, ki egyúttal a
gyorsaságot is jelképezte, részesült e megtisztelte
tésben. Ily czímű lapja majd minden nemzetnek
volt. Aurora, Apollo, Klio stb. nevekkel mai napság is találkozunk. Újabban azonban már a meg
jelenési idő és közlekedési eszközök neveit hasz
nálják föl e czélra, pl. «Morning Post» (Reggeli
posta),«Daily Telegraph# (Napi sürgöny), ((Vasár
napi Újság#; modern czímek: ((Közvélemény#,
"Egyetértés#, «Nők Lapja# stb. Igen használatos
volt s még mai napság is az, a «Gazeta», a röpíveknél pedig a «Zeitung# elnevezés.
Változatos tartalmat legelőbb az angoloknál a
xviii . században találunk ; az ízléses kiállítást,
rendszeres beosztást és különféle rovatokat a francziáknak köszönhetjük ; a vezérczikk és tárcza a

5Ü

TANULMÁNY

A

HÍRLAPOKRÓL,

franczia szerkesztők találmánya. Nálunk a "Buda
pesti Híradó» közölt először regényt a tárczarovatban ; 1845-ben Jósika Miklós «Akarat és hajlam®
czímű regényével kezdve meg ez újítást, melylyel
Girardin Emilt, a párisi «La Presse* szerkesztőjét
utánozta, ki maga is nem sokkal előbb honosította
meg e szokást lapjánál.
A reclam, mely 1821-ben szintén Francziaországban keletkezett, később Girardin Emil által
lendületbe hozva, eleinte abból állt, hogy a hirde
tésekért soronkint három frankot fizettettek, s
ebben az azokra vonatkozó magasztaló soroknak
a társadalmi részben való közléséért a díj már
benfoglaltatott.
Kétséget nem szenved, hogy a pósta-intézmény,
valamint a közlekedési eszközök a hírlap-intéz
ményt nagyban fejlesztették; az előbbi nélkül
azt képzelni sem lehetne. A politikai lapok tör
ténetében nagy jelentősége van a táviratoknak is ;
ezek nélkül valamire való napilap már meg sem
lehet. A távírást a közforgalom átadása után kez
detben csak a kereskedők és magánemberek hasz
nálták ; később azután, ezelőtt néhány évtizeddel,
már a hírlapok is hoztak távirati közleményeket.
Az első távirati ügynökséget Reuter Gyula Pál
alapította Londonban, mely «Reuter-ügynökség»
neve alatt ma is fennáll.
A harcztéri tudósítók intézménye se igen régi.
Mind a mellett a második magyar lapnak, a Pesten
megjelenő «Magyar Merkúr®-nak, már 1784-ben
volt harcztéri tudósítója Laukovics kapitány sze
mélyében ; ki tényleg részt is vett a törökök elleni
háborúban, s Belgrád visszavételét az említett lap
ban versben is megénekelte.
Hogy mily hatalmat képviselt már ezelőtt is
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némely lap, bizonyítja a «Morning Post» esete,
melynek 1858-ban III. Napóleon titokban rendel
kezésére bocsátotta az angol külügyminiszterjelentéseit s így előidézve a Derby-miniszterium buká
sát, előkészítette az útat a háborúra.
Hírlapi furcsaságokat nemcsak a mai amerikai
hírlapirodalom, de már a múlt század eleje is tud
fölmutatni. Egy angol kiadó, hogy az 1713-ban
behozott hírlapbélyegtől megmenekedjék, lapját
vászonra nyomatta s «Politikai Zsebkendő» czím
alatt bocsátotta forgalomba.
Az 1683 körűi megkezdődött magyar-török há
ború egyes döntő eseményeiről nálunk is adtak
ki röpíveket. A Rákóczi-fölkelés hajnalán a ma
gyar közönség még mindig csupán külföldi, külö
nösen német és lengyel lapokból volt kénytelen
tudvágyát kielégíteni. Franczia és angol hírlapok
csak Rákóczi udvarába jutottak. Hazánkban igen
el volt terjedve a «Wienerisches Diarium», mely
hivatalos voltánál fogva a magyar szabadsághősö
ket «lázadók »-nak nevezte ; róluk a legképtele
nebb híreket terjeszté és a császáriakról soha meg
nem történt diadalokat kürtőit világgá. A kül
földi újságok csak e lap útján értesültek a magyarországi eseményekről és éppen ennek koholmányai
és ellenünk szórt rágalmai adták meg az első lö
kést a magyar szabadságharcz vezérférfiainak egy
saját, hazafias irányú közlöny, az első magyarországi rendes hírlap megindítására. Belátták, hogy
az idegen udvarokhoz küldött diplomácziai tudó
sítások nem elégségesek s tekintettel kell lenniök
a tágabb értelemben vett közvéleményre is ; a
magyar ügygyei rokonszenvező külállamok (Hol
landia, Lengyel-, Orosz-, Svéd-, Franczia-és Angol-
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ország) közvéleményére kell hatni, nehogy ez a
bécsi forrásból merítő németbirodalmi sajtó irányzatos közleményei által félrevezettessék. E czél
elérésére az akkoriban még jóformán nemzetközi
latin nyelv kínálkozék legalkalmasabbnak ; s e
körülmény magyarázza meg azt, hogy Rákóczi, ki
különben mindennemű katonai szabályokat, nyílt
parancsokat és rendeleteket magyar nyelven bo
csátott ki, a «Mercurius Veridicus ex Hungária*-t
latin nyelven adatta ki.
A legelső magyarországi hírlap keletkezése 1705
ápril i-ső felére esik. Az első szám s a május—június
haviak Kassán, július végétől fogva 1709 őszéig
Lőcsén, az ezutániak 1710 áprilig Bártfán s azon
túl ismét Kassán nyomattak 1711 tavaszáig; a
mikor a szabadságharczczal e nemzeti szellemű
irodalmi vállalat is örökre megszűnt. A lap meg
indításának dicsősége az önzetlen hazafiságú gróf
Eszterházy Antalt, Rákóczi egyik vitéz tábor
nagyát, illeti.
A «Mercurius Veridicus* fölfedezett példányai
nincsenek folyószámmal ellátva, miért is annak
rendes időközönként való megjelenését Szinnyei
József, fáradhatatlan történetbúvárunk, kétségbe
vonja.*
Hogy első hírlapjaink nem a testvér fővárosok
egyikében, Pesten vagy Budán jelentek meg, ama
körülménynek tulajdonítható, hogy e két város
ez időtájt a háborúk viszontagságai folytán elpusz
tulva és elnéptelenedve v o lt ; s a bevándorolt,
jobbára németajkú kereskedő és iparos lakosság
anyagi küzdelme háttérbe szorított minden közművelődési tényezőt. Pozsony7lévén akkor a tény
* «Vasárnapi Ú jság» 1880. évfolyam.

TANULMÁNY

A

HÍRLAPOKRÓL.

59

leges főváros, ott is indította meg 1721-ben Bél
Mátyás «Nova Posoniensis* czímmel a második
hazai lapot, mely kis 4-edrétű fél íven jelent meg
hetenkint egyszer Royer János Pál nyomdájában ;
azonban alig két évi fönnállás után e második hazai
hírlap is részvétbiány folytán megszűnt.
Az 1724-ben Landerer János által alapított s
később Nottenstein kezébe átment budai nyom
dában keletkezett az első magyarországi német
lap, a «Wochentlicb zweimal neuankommender
Mercurius* , mely hetenkint kétszer egy-egy
negyedrétű íven, körülbelül egy évtizedig jelent
meg. A meglévő legrégibb számok 1731-ből valók.
E lap megszűnése után hosszabb ideig nem volt
hírlap Magyarországon, mígnem Windisch Ká
roly Theofil. kinek nevéhez több egykorú német
hírlap fűződik, 1764-ben megindította a még ma
is fönnálló «Pressburger Zeitung*-ot, mely Lan
derer Mihály nyomdász kiadásában, Pozsony város
mint tulajdonosnak költségén jelent meg, heten
kint kétszer (szerdán és vasárnap) fél íven, szükség
esetén egy-két lap melléklettel.
Végre elérkezett az első magyar nyelvű hírlap
ideje is. Paczkó Ferencz Ágoston, pozsonyi nyom
datulajdonos, 1779 július i-én bocsátotta ki az
előfizetési felhívást, «Előre való tudakozódás* czím
ala tt: «ha váljon találkoznának-e elegendő szám
mal Hazájokat és Nemzetöket igazán szerető ma
gyar Hazafiak, a kik magyar nyelven íratandó új
Hírekre vagy is Hírmondó Levelekre szert tenni
kívánnának*; s 1780 újév napján Ráth Mátyás
szerkesztése mellett megindult a lap 318 előfizető
vel; közülük öt Francziaországban és három Spa
nyolországban. Néhány év múlva Szacsvay Sándor
vette át a szerkesztést, mikor az előfizetők száma
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megháromszorozódott. Szacsvay az 1786. évi 36.
szám után Paczkóval való összekoczczanása miatt
abba hagyta a szerkesztést, s Tállyai Dániellel tár
sulva, «Magyar Kurír# czímmel új lapot szándé
kozott kiadni. Azonban nem lévén még engedélye,
Paczkó és Landerer beadványa folytán Pozsony
város tanácsa lefoglalta a postán érkező előfizetési
pénzeit, s a Helytartótanács is az engedélyt nem
véleményezvén, lapját kénytelen volt Bécsben
megindítani, s annak első száma 1787 január 3-án
csakugyan meg is jelent. 1793-ban az udvari kanczellária Szacsvayt a szerkesztéstől elmozdította,
melyet Pánczél vett át, ki a lap czímét «Bécsi
Magyar Mercurius»-ra változtatta.
A magyar hírlapok úttörője, a «Magyar Hír
mondó#, melynek rövid ideig Révai Miklós is volt
szerkesztője, már 1788 október 8-án megszűnt,
míg a «Kurir» 48. évi fönnállás után, 1834-ben
végezte pályafutását. Sokan (köztük Bajza József
is) fáradoztak azon, hogy e lapot itthon újra föléleszszék, a Helytartótanács pályázatot is hirdetett
a szerkesztői állásra, de az udvari kanczellária a
lap megindítására nem adta meg az engedélyt.
A pozsonyi ((Hírmondó# megszűnése napján
jelent meg az első pesti magyar újság «Magyar
Merkurius# czímen, melyet 1789-ben «Magyar
Kurír»-ra változtatott; de nem bírván a bécsi
<(Kurír »-ral versenyezni, pártolás hiányában még
az év végén megszűnt.
E lapok többnyire hazai és külföldi hírlapokból
átvett egyszerű hírekkel voltak megtöltve ; vala
mennyinek külön szépirodalmi melléklete volt, s
ez utóbbi körülményre czéloznak Vitkovics szavai,
hogy: «minden újság majdnem szobalánynyal sé
tál az olvasó publicum között». Legtartalmasabb és
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legváltozatosabb volt közöttük Szacsvay «Kurir»jának «Magyar Musája», melybe Kazinczy, Baróti
Szabó Dávid, Szentjóbi, Péczeli és Földi dolgoztak.
Az első magyar füzetes vállalat, a «Magyar
Museum», a «Kassai Magyar Társaságinak (Bacsányi, Baróti Szabó Dávid és Kazinczy Ferencz)
köszöni keletkezését. 1788 közepén indúlt meg,
Pesten Trattner Mátyásnál, s később Kassán Ellingernél nyomatott. Toldy ezt tartja az első magyar
aesthetikai folyóiratnak.
A (Museumi megindulása után Kazinczy ki
lépett a társaságból és gróf Rádayval «Orpheus»
(Mindenes Gyűjtemény) czímen kiadta a második
magyar füzetes vállalatot, mely «a józan gondolko
zást, a nyelv tökéletesítését és a magyar tör
ténetek művelését# czélozta; azonban 1792-ben,
valószínűleg pártolás hiánya miatt, megszűnt. Az
első fűzet Kassán, a többi Pesten, Landerernél
készült.
Az «Orpheus» után jelent meg az első szépiro
dalmi folyóirat hölgyek számára, «Urania» czí
men. Szerkesztő-kiadói voltak: Kármán József
és Pajor Gáspár. Az érdekes, ízléses összeállítású
vállalat már a harmadik füzettel megszűnt.
Humorisztikus folyóiratunk már a jelen század
elején (1803-ban) volt a következő, meglehetősen
elnyújtott, czímmel : «A Tudós Palócz, avagy
Furkács Tamásnak Mónosbélbe Sógor-Urához írt
Levelei". Budán nyomtatva, három íves havi fűze
tekben adta ki Hartleben.
Ismeretterjesztő folyóiratot indított meg Kul
csár István 1806 július 2-án, «Hazai s Külföldi
Tudósítások" czímen, mely 4-ed, később ívrét alak
ban jelent meg, szerdán és szombaton, Trattner
Károlyi betűivel, és sok évig fennállott.

62

TANULMÁNY

A

HÍRLAPOKRÓL.

Erdélyben az első hírlap a «Siebenbürger Zei
tung# volt, melynek eszméjét II. József császár
egyik erdélyi útja alkalmával pendítette meg.
1784 január 2-án jelent meg először Hochmeister
Márton, nagyszebeni nyomdász kiadásában, s kü
lönböző czímek alatt megérte századik évfordulóját.
A második erdélyi lap már magyar nyelvű volt,
s «Erdélyi Magyar Hírvivő# czímmel 1791-ben
indúlt meg, előbb hetenkint egyszer, később pedig
kétszer jelenve meg. Eleinte Szebenben, később
Kolozsvárit nyomták. Példányai igen ritkák s jel
lemző, hogy a szerkesztő neve nincsen kitéve.
A jelen század két első tizedében életbe lépett
jelentéktelenebb lapokat hallgatással mellőzve,
mint kiválót a «Jelenkor»-t említem föl, melyre
Kisfaludy K. halála előtt engedélyt nyert, s melyet
végrendeletileg Helmeczy Miháíyra ruházott á t ;
ki e politikai és társadalmi lapot melléklapjával
együtt 1832 elején Pesten meg is indította. He
tenkint kétszer jelent meg, negyedrétű félív tarta
lommal, Trattner Károlyi betűivel. 1837-ben közel
5000 példányban nyomatott, s még 1840-ben is
a hazai lapok közűi a legtöbb előfizetővel bírt.
Politikai jelentőségre ugyan nem vergődhetett,
de a későbbi magyar journalistikának megegyengeté útját. Gróf Széchenyi István e lapot válasz
totta orgánumául s tartotta annak mindvégig.
Hírlapjaink kiállítás tekintetében igen lassan
fejlődtek. A «Nova Posoniensis# és a majdnem egy
századdal később megjelenő «Ephemerides» kö
zött alig van különbség, sőt még az 1837-ben megindúlt «Hírnök» is — 116 évvel később!— az
előbbinek mintájára készült.
A lapoknál a papír minősége a múlt század
végén részint vastag zöldes vagy sötétszürke író
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papír, mint a «Kurir» és «Hírmondó»-nál, a
németeknél pedig durva sötét-szürke nyomtató
papír volt. Kiállításuk általában hiányos, nyomá
suk éppen nem tiszta.
A jelen században azután lassanként papír és
egyéb tekintetben is haladás észlelhető, úgy hogy
a harmadik évtizedben már simított papírra is
akadunk. Legnagyobb haladást mutat az «Erdélyi
Híradón és «Muzárion». Velin papír még mint
ritkaság tűnik föl, úgy hogy különös kívánatra
a «Tudományos Gyűjtemény* néhány példányát
nyomtatták csak velinre; hanem ekkor az előfize
tők névsorában a megrendelő neve után megje
gyeztetett : velin papíros.
1801 és 1830 közt a lapok általában már hetenkint kétszer jelentek meg, és alakjok is, mely a
múlt században a magyar lapoknál többnyire
8-adrét volt, a politikaiaknál kis 4-edrétre válto
zott át.
1801-ben volt négy magyar, három német, egy
latin, összesen nyolcz; 1830-ban már tíz magyar,
kilencz német, három szláv, egy latin, összesen
23 lapunk.
E három évtized érdeme, hogy hazánkban a
hírlapirodalom meghonosult s a közönség szük
ségévé vált.
A negyvenes években a politikai lapok már több
hasábos oldalokon jelentek meg, s a «Jelenkor»-t
1841-től kezdve már angol gyorssajtón nyomták.*
Míg a múlt század végén s e század elején meg
jelent hírlapok és folyóiratok, az akkori körülmé
nyekhez képest, meglehetős technikai beosztással
bírnak, addig ■— eléggé csodálatos ■— a 40-es évek
* Id. Szinnyei József: «Vasárnapi Újság»1880. évfolyam.
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egyes nagyobb alakú politikai lapjai e tekintetben
a lehető legprimitívebbek. Ilyen a többek között
a Landerer és Heckenast nyomdájában hetenkint
négyszer megjelent «Pester Zeitung# (kettős finom
hasáblíniákkal!), melyhez képest a «Magyar Hír
mondó# remek munka volt.
1841-ben január 2-án indította meg Landerer
Lajos Kossuth szerkesztése mellett a «Pesti Hír
lap »-ot. E lap korszakot alkotott a magyar hírlapirodalomban ; a szerkesztő népszerű egyénisége,
még inkább pedig élénk, páratlan irálya, mely
utóbbi éppen úgy értette az érzelmeket fölmele
gíteni, mint a szárazabb vitatkozásokat is vonzó
módon az olvasók elé adni; e körülményeknek
tulajdonítható, hogy e lap nálunk eddig szokatlan
elterjedést és kedveltséget szerzett magának. Rövid
idő alatt 5000-nél több példányban kelt el, (mely
számra többi lapjaink összesen sem bírtak fölemel
kedni), s nem csak tűkre, hanem fő mozgatója is
lett a szabadelvű nemzeti mozgalomnak. Lande
rer és Heckenast nyomdájában, eleinte hetenkint
kétszer, később (1845-től) négyszer jelent meg.
Alakja ívrét volt, három-három hasábra osztva,
számszerint két ívnyi terjedelemben, melyhez rit
kán még külön félív hirdetés volt csatolva. — Egy
év múlva Kossuth lemondott a szerkesztésről, s
1844 közepétől Szalay László alatt, ki nem bírván
oly népszerűséggel, az előfizetők száma 500-ra
apadt; egy évvel később azonban, Csengery Antal
szerkesztése mellett, megint 5000-re emelkedett.
Dessewffy Emil vezérlete és Szenvey József
szerkesztése mellett indúlt meg 1844 közepén a
«Budapesti Híradó#, mely leginkább arról neve
zetes, hogy belőle keletkezett 1848 január i-én az
első magyar nyelvű napilap. A márcziusi napok
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hatása alatt hirtelen átalakult, szerkesztését Vida
Károly vette át s az előbb konzervatív irányú lap
a szabadság, egyenlőség, testvériség zászlóját lo
bogtatta.
A szabad sajtó kimondása után s a bekövetke
zett mozgalmas időszakban mindinkább keletkez
tek újabb és újabb hírlapok, s az időszaki sajtó
hazánkban eddig nem sejtett élénkséget nyert.
Később, a .szabadságharca után, az elnyomatás
korszakában, midőn még a gondolatnak is határ
volt szabva, a politika helyett inkább a szépiro
dalom nyert lendületet; s mégis ez időre esik a
nevezetes múlttal bíró «Pesti Napló#, DeákFerencz
és pártja egykori orgánumának, valamint a «Vasárnapi Újság»-nak keletkezése. Szabadabb moz
gás és gyarapodás időszaki sajtónknál csak a ki
egyezés után, a hatvanas évek vége felé állt be.
A magyar hírlapirodalomnak fokozatos növe
kedéséről képet nyújtanak a következő adatok : *
1840-ben 26, 1847-ben 33, 1848 és 1849-ben 86,
1850 elején 9, 1854 elején 20, 1861 elején 52,
1867-ben 80, 1868-ban 140, 1869-ben 163 lap je
lent meg. 1870-ben visszaesés mutatkozik, de a rá
következő évben a szaporodás 18; 1875-ben már
246, 1880-ban 368 és 1887 elején 538 magyar és
ezenkívül 22 8idegen nyelvű lap jelent meg; vagyis
20 év alatt csupán a magyar lapok szaporulata
majdnem hétszeresre tehető. Az utolsó tíz évre
esik a legelterjedtebb lapok, mint a «Budapest#,
•Pesti Hírlap#, «Budapesti Hírlap» és "Budapesti
Újság# alapítása. Bámulatos az eredmény, melyet
e lapok rövid fennállásuk alatt elértek. E négy
lap körülbelül 50 — 60 ezer példányban forog köz* Idősb S zin n yei József szerint.
É v k ö n y v . 1888.
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kézen; míg ezelőtt 20— 25 évvel az ország összes
olvasóinak száma alig volt több. Hiszszük, hogy e
fejlődés ezután is fokozódik, előmozdítva az embe
riség fölvilágosodását, anyagi és szellemi jólétét.
## *
Az összes magyarországi napilapok között tech
nikai szempontból az első helyet egyetlen modern
napilapunk, az «Egyetértés# foglalja eh 1882-ben
hosszú vándorlás után a Frank 1in-Társulat nyomdájába kerülve, pongyolájából kivetkőzött s európai
illetve világlap-köntöst vett magára. Az addig máj dnem olvashatatlan és minden ízlést nélkülöző lapot
keskeny, hosszúkás franczia antiquából egyönte
tűen szedve, öthasábos nyolcz oldalon, az angol
lapok mintájára, nagy ívrétű alakban állították
elő. A fölhasznált folyóbetűk arról nevezetesek,
hogy azokat a hetvenes évek elején a világhírű
Doré-biblia franczia kiadása számára metszették.
Az újítást siker és elismerés koronázta, mi eléggé
bizonyítja, hogy a Franklin-Társulat nyomdáját
nemcsak az általános értelemben vett finomabb
nyomtatványoknál, hanem nagy napilapok szép
és ízléses előállítása körűi is a hazai nyomdák
között az első hely illeti. E lapot később a «Pallas»
a kiadó-tulajdonos Csávolszky Lajostól megvette
s 1885 ápril óta e társulat nyomdája törekszik
követni elődje szakavatott és ízléses irányát. Nyo
mása körforgó gépen eszközöltetik.
Utána következnek a nevezetes múltú s legidő
sebb (38-ik évfolyamában lévő) magyar napilap,
Deák Ferencz egykori orgánuma, a «Pesti Napló#
és a «Nemzet#, melyek reggeli és esti kiadásban
jelennek meg az Athenaeum nyomdájában. Utá
nuk jő a (.Függetlenség# és «Magyar Állami). Az
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előbbit a Budapesti, az utóbbit pedig a «Hunyadi
Mátyás* nyomdában készítik. — E lapok mind
nagy ívrétű alakban, öthasábosan angol antiqua
jellegű betűkből szedve, jelennek meg. Beosztásuk
nem éppen kifogástalan, de köztük mégis különö
sen a tiszta és jól olvasható nyomás tekintetében
legjobbak az Athenteum lapjai; a «Függetlenség*
lehetőleg egyöntetű, míg a «Magyar Állam »-nak,
az egyenetlen nyomás mellett, a beosztása is na
gyon kifogásolható.
Német napisajtónk nevezetes terméke a 34-ik
évfolyamú «Pester Lloyd», mely naponkint két
szer jelenik meg nagy ívréten, négy hasábosán,
garmond, borguis és petit fraktur betűkből szedve,
meglehetős nyomással. A kiegyezés előtt és után
is ugyanaz a szerepe volt, mint a «Pesti Napló»nak. Készíti a Pesti Lloyd-társaság nyomdája
(előbb Khőr és Wein). Hazánkban e lapot nyom
ták legelőször körforgó gépen.
A kisebb és gyakorlatibb alakú lapok közt leg
kiválóbb a ((Budapesti Hírlapi), mely rövid (hét
éves) fönnállása óta nagy olvasó közönségre tett
szert, úgy hogy jelenleg körülbelül 15— 20 ezer
példányban nyomják, mely szám páratlanul áll a
magyar hírlapirodalom történetében. E lapnál,
valamint a «Pesti Hirlap»-nál is, melynek jó ideig
külsőleg és beltartalmilag hasonmása iparkodott
lenni, térbeosztás és nyomás tűrhető, bár az utóbbi
kissé halvány. Előbbi a Rudnyánszky, az utóbbi
a kiadó-tulajdonos Légrády Testvérek nyomdájá
ban készül. Mindkét lapot körforgó gépen nyomják.
A napilapok sorában szépirodalmunknak is
van úttörője a Tóth Kálmán által alapított ((Fő
városi Lapok*-bán, mely egyike egyöntetűen be
osztott lapjainknak, s miután első sorban a hölgy
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világnak van szánva, meglehetős simított papíron
állítja ki az Athenseum nyomdája. Ugyanitt ké
szül még a magyar kormány hivatalos lapja, a
«Budapesti Közlöny#, «Hivatalos Értesítő# mel
léklettel, s itt készült az azóta már beszüntetett
«Hazánk# czímű klerikális napilap. A hivatalos
lap, egyöntetű jellege mellett, igen fölületes be
osztású, a «Hiv. Ért.» nagy része petit hirdetésből
áll, melyek igen kopott betűkből vannak szedve,
minélfogva nyomása sem olyan, mint a többi
Athenseum-beli lapoknál, magánhirdetései pedig
minden technikai szabály híán vannak.
A negyedrétű német napilapok sem maradnak
a magyar nyelvűek mögött; közülük a legjelen
tékenyebbek a «Neues Pester Journal*, s ennek
versenytársa, a «Budapester Journal*, továbbá a
«Budapester Tagblatt*. Mind a háromnak gondos
a beosztása és nyomás tekintetében sem kifogásol
hatók ; a «Budapester Journal* nyomását betűről
eszközölték, a másik kettőét pedig körforgó gépen.
Az elsőt a kiadó Bródy Zsigmond «Hungária*
nyomdája, a másodikat, mely augusztus elején a
«Budapester Tagblatt»-ba olvadt, Schlesinger és
Társa, a harmadikat pedig a «Pallas» készítette.
Néplapjaink közűi a «Budapest», melynek föl
lendülése szintén ritka a magyar irodalomban, s
melynek olvasói a nép ama rétegéből kerülnek,
hol ezelőtt io— 15 évvel még nem igen vettek la
pot kezükbe: fennállásának n -ik évében 20— 25
ezer példányszámban jelenik meg. Térbeosztása
igen pazar, minden rövid hír czímmel van ellátva;
túlságosan fekete nyomása könnyen eltörlődik
és piszkossá válik. Készítik a kiadótulajdonosok
Wodianer F. és Fiai. Ennek versenytársa a «Buda
pesti Újság*, melynek szövege tarka külsőt ád a
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lapnak ott, a hol a rövid hírek fölváltva az egyik
mediavel, a másik pedig antiqua betűkből vannak
szedve, s mely ((összhang* Márkus Samu nyomda
tulajdonos úrban eléggé dicséri a mestert.
A német néplapok egyike, a «Hungária» kiadása
ésnyomásában megjelenő «PolitischesVolksblatt»,
tiszta nyomás és beosztás tekintetében fölülmúlja
a magyar nyelvűeket. A Schlesinger I. nyomdá
jában készült «Neues Politisches Volksblatt* azon
ban már egy színvonalon áll — sőt nyomás tekin
tetben feketébb — akár a «Budapest» vagy a
((Budapesti Újság# kiállításával. Mind a négynek
első oldalán kép szokott lenni, de e képek kivitel
és nem ritkán nyomás tekintetében is, nem érde
mesek a méltatásra. E lapok összesen mintegy
60— 70 ezer példányban vannak elterjedve, s kö
zülük a három elsőt körforgó gépen nyomják.
Szemlét tartva a vidéki napilapok fölött, meg
találjuk bennük mindazon hiányokat, melyekkel
a fővárosiak bővelkednek, s a melyekre a cseké
lyebb pártolás még gyarapítólag hat, amennyi
ben, ha nem is valamennyit, de nagyobb részét
arra kényszeríti, hogy a lap anyagát mindaddig
használják, amíg az arról készült lenyomat vala
mennyire csak olvasható. Hogy a tárcza-líniák a
hasábba szedődnek, valószínűleg szintén takaré
kossági szempontból, de az ízlés rovására történik,
a mi bizony elég baj; s talán ha elvűi volna elfo
gadva, még akkor se követnék azt oly sokan, mint
jelenleg ; mely rossz szokásnak még a legtekinté
lyesebb lapok is hódolnak.
Ha e két lényeges hibától eltekintünk, a vidéki
napilapok egy része, kiállítás tekintetében, a jobb
fővárosi lapokkal egy színvonalon áll. Ilyenek az
aradiak, melyek közt első helyet foglal el az «Arad
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és Vidéke»(Gyulai István nyomása); ez után jön az
«Aradi Közlöny* (a "Széchenyi* irodalmi intézet
nyomdájából). Mindkettő öthasábos nagy ívrét.
E két, különben tiszta nyomású lap fő hibája,
hogy antiqua jellegük mellett, a vezérczikkek
ciceró mediavelből vannak szedve, habár nyom
dáik rendelkeznek amolyan fajta ciceróval is. A z
"Aradi Közlöny# tárczalíniái is a hasábokba van
nak szedve. — E kettőn kívül megjelenik még
Aradon a vidéki magyar lapok egyik veteránja,
a 2 7-ik évfolyamában levő «Alföld», mely közöttük
még a legegyöntetűbb, s kissé kopott betűi daczára
nyomása is meglehetős; tárczalíniái ennek is hasábozva vannak. Alakja közép-ívrét, négy hasábbal.
Réthy L. és Fia nyomása.
Szegednek két napilapja közül a "Szegedi
Napló# Bába Sándor, a másik pedig, a «Szegedi
Híradói), Engel Adolf nyomdájában készül. Mind
kettő lehetőleg egyöntetűen van összeállítva ; a
"Napló# már kedvezőbb alakjánál fogva is (négy
hasábos kis ívrét) a «Híradó»-nál jobb benyomást
tesz a szemlélőre, mely hosszúkás ívrétű és tertia
Block-ból szedett élő columna-czímekkel van el
látva. Nyomásuk, tekintve a betűk kopottságát,
meglehetős.
«Nagyvárad# és «Szabadság# a czíme a Nagy
váradon megjelenő két közép-ívrétű^ napilapnak ;
amazt Hügel Ottó, ezt pedig Laszky Ármin készíti.
Az előbbit a szövegben előforduló sok kövér
betű (garmond keskeny-kövér egyptien) nagyon
tarkítja. A főczímeknek (kettős finom) líniák közé
szedése speciális ízlésre és térpazarlásra v a ll; más
különben tiszta nyomása folytán a jobb kiállítású
vidéki lapok közé tartozik. A «Szabadság»-ról
nagyon kevés jót lehet mondani; betűi nem igen
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jók, amihez az is járul, hogy száraz papírra nyo
módik, mi által még olvashatatlanabbá válik;
a darabolt tárczalíniák a columnák szélességében,
a hasábok rendetlen kizárása folytán, hullámszerű
vonalat képeznek.
A Magyar Testvérek temesvári nyomdájában
készülő «Délmagyarországi Lapok »-ra is ráférne
annyi szakértelem, hogy nem csak a vezér-, de a
többi czikket is, a könnyebb olvashatás kedvéért
jobb betűkből szedetnék. A garmond czikkek fölé
tertia (compakt és grotesk) czímek vannak szedve,
melyek néhol 2— 3 sorosak ; a hírek kezdő sorai
vagy szavai garm. compakt, az alárendelt czímsorok pedig ritkított garmond antiquából vannak ;
a nyomás nem dicséri a «mestert», s a tárczalíniák
itt is «hullámzanak». Lelkiismereti furdalás nél
kül ezt tarthatjuk a legrosszabb vidéki napilap
nak. Ezenkívül van még Temesvárnak két német
nyelvű napilapja, melyeknek kiállításáról, ellentét
ben az előbbivel, jót is lehet mondani. A «Südungarischer Lloyd» a legterjedelmesebb a vidéki
német lapok között; alakja nagy ívrétű, czímei
lehető következetesen vannak szedve, beosztása
tűrhető, nyomása pedig tiszta, a mit kisebb lap
társáról, a «Neue Temesvarer Zeitung»-ról a leg
jobb akarattal sem mondhatni; melynek betűi
ugyan már használtak, de azokkal némi gonddal
mégis tisztább és egyenletesebb nyomást lehetne
teljesíteni. E különben meglehetősen összeállított
lapot, melynek egyes hirdetéseiben a nyomda
egész czímbetű-készlete föl van szedve, Steger
Ernő nyomdája, az előbbit pedig Höszler Emil
(előbb Förk G. K.) készíti.
A magyar királyok egykori koronázó városá
nak (48 ezer lakos mellett) nincs egyetlen magyar
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napilapja. Német kultúrát hirdet ott a naponkint
kétszer megjelenő tisztes «Pressburger Zeitung#,
mely 16 évvel előbb keletkezett, mint a legelső
magyar nyelvű hírlap, s jelenleg 124 éves. Alakja
hosszúkás nagy negyedrétű, fraktur betűi meg
lehetős kopottak (persze a 124 év!), minek foly
tán nyomása se mutatós. Jelenlegi tulajdonosa
Angermayer Károly, s ennek nyomdájában készül.
A másik napilap a «Westungarischer Grenzbote#,
melynek egyik főhibája, hogy a száraz, középfínom kemény papír, melyre nyomódik, a már
úgy is kissé elhasznált betűket szürke lenyomatban
adja vissza, továbbá jelentékeny hibája, hogy a szö
vegben előforduló kiemelt részek (compakt fraktur)
nem állnak arányban a különben is vékony frak
tur betűkkel. Negyedrétű alakját csinosabbá tenné,
ha a columnák nehány ciceróval hosszabbak lennének. Simonyi Iván nyomdája készíti. A térbeosz
tás mindkét lapnál meglehetős.
Az egyetlen szerb nyelvű napilap az Újvidéken
megjelenő «Zasztava», mely közép-ívréten kevert
(új és ócska) szerb betűkből van szedve, s így
a nyomás meglehetősen tarka; beosztása gondos.
Nyomatja a tulajdonos Miletics Szvetozár nyom
dája.
AKolozsvártt megjelenő«Kolozsvár# czímű lap
nak úgy tiszta nyomásáért, valamint annak egyön
tetű jellege és meglehetős térbeosztásáért elisme
rés illeti Ajtay K. Albert könyvnyomdáját. E gy
öntetűen van az «Ellenzék# is kiállítva, de a betűk
kopottsága és a rossz nyomás a Magyary Mihály
nyomdájának ezen igyekezetét is meghiúsítja.
Mindkét lap nagy ívrétű alakú.
Brassónak egyetlen napilapja, a «Kronstádter
Zeitung#, szintén túl van a félszázadon (51. év-
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folyam) s ezt, mintha betűi is mutatnák. Beosztása
meglehetős, s nyomását, a betűk minőségéhez ará
nyosítva, eléggé tisztán eszközli a tulajdonosok
Gött János és Fia Henrik nyomdája.
Horvátországnak mind az öt napilapja Zágráb
ban, a fővárosban, jelen meg; közülük kettő német
és három horvát nyelvű. Az «Agramer Tagblatt*,
melynek esti lapja is van, gondos kiállítású
és tiszta nyomású lap (a «Budapester Tagblatt*
hasonmása) ; főhibája, hogy feje kissé nehézkes ;
de e hibája mellett is sok nyomdának mintáúl
szolgálhatna. E megnyerő kiállítású lapot Scholz
és Kralj nyom dája (előbb Fischer J.) készíti. A 64-ik
évfolyamában levő «Agramer Zeitung* tűrhető be
osztású, középszerű nyomással, alakja nem mond
ható szerencsésnek (túl hosszú, kis ívrét); készül
Granitz Ignácz nyomdájában. A «Národne N ovine»
a jobb beosztású és nyomású lapok egyike, közép
ívréten jelen meg és szintén 53-ik évfolyamában
van ; saját nyomdájából kerül ki. A z «Obzor»
tiszta, de egyenlőtlen nyomású lap; beosztása meg
lehetős. A «Hrvatska* betűi kissé kopottak, hibája,
hogy hasáblíniái negyedpetitre vannak ; beosztása
azonban tűrhető. Mindkét lap nagy ívrét alakú.
Az előbbit a Zágrábi Részvénynyomda, az utóbbit
Starcsevits D. és Társa nyomdája készíti.
Ennyit részletesen a napilapokról ; s most tér
jünk át a hetilapokra, melyek különben is kiállí
tásunk legnagyobb részét képezték.
A Franklin-Tdrsiilat lapjai világos képet nyúj
tanak arról, mikép kell lapot egyöntetűen (stylszerűen), egyszerűség mellett mégis szépen össze
állítani, a beosztást gondosan, a nyomást pedig
mintaszerűen eszközölni. Hazánkban az egyedüli
nyomda, mely a modern nyomdászatot a maga
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valóságában kultiválja ; lapjai mellőzik a még
mindig általánosságban használt, de czélszerűnek
nem bizonyúlt ritkítást (spationirozást). Fölösle
ges lenne bővebben részletezni, hogy sok tekin
tetben mennyire szolgálhatnak mintául a Franklin
lapjai nem csak vidéki, de fővárosi nyomdáink
nak is.
A Pallas nyomdának azon törekvése, hogy
lapjait csinosan, ízléssel törekszik kiállítani, el
ismerést érdemel. A Franklin-Társulat nyomdája
után ő iparkodik leginkább a magyar nyomdászat
fejlesztésén. Lapjainak jó része egyöntetű jellegű,
jó és tiszta nyomású és beosztású; egynémelyik
azonban középszerű, sőt néhányan az egyenletes
nyomást és jelleget, de még a gondos térbeosztást
is nélkülözik; s habár ez a Pallas érdeméből keve
set von le, még is rosszúl esik, annyi jó mellett,
ezt a kevés rosszat is észlelni.
Hornyánszky Viktor lapjai, ha nem is a leg
kiválóbbak, de egyöntetű jellegüknél és meglehe
tős beosztásuknál fogva a jobbak közé tartoznak;
egyik-másiknál a nyomás ugyan nem egyenletes,
de általában véve ez is meglehetős és tisztának
mondható. A lapok általában, de különösen a lap
fejek magukon viselik a szép és nemes egyszerű
ségre való törekvés bélyegét.
Föltűnő a P esti Részvénynyomdánál, hogy
lapjainak egy része kopott foíyóbetűkkel van
nyom va; az egyöntetűségre igen kevés gondot
fordítanak (pedig a szükséges erők megvolnának,
s talán a jóakarat sem hiányzik) ; a térfölosztás is
sok kívánni valót hágy fenn, nem különben a
nyomás, mely néhol tarka, néhol pedig szürke,
az igazi egyenletes színt ritkán találja el. Szüksé
ges volna nyomás után az összes (heti és félhavi)
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lapokat legalább 1— 2 órára bepréselni, mi által
azok könnyebben olvashatók lennének és a papír
fölülete is elvesztené érdességét ; ez eljárást még a
jó nyomás is megkívánja; annál inkább pedig a
hiányos, mely ez által megnyerőbb lenne. A fenn
említett hibák mellett az itt megjelenő lapok kö
zépszerűeknek mondhatók; köztük még legjobb
és legegyöntetűbb a «Typographia».
Buschmann Ferencz meglehetősen termékeny
nyomdája lapok tekintetében valami kiválóbbat
alig produkál. Nyomás szempontjából— bár egyik
másik szürke, vagy egyenetlen— ajobbak közé tar
toznak ; beosztásuk gondot árul el, de néhol mégis
hibás. A több oldalra terjedő «tárczát» egyforma
magasságban kell alkalmazni, nehogy minden ol
dalon más-más alakú, kisebb vagy nagyobb legyen.
Kár, hogy e törekvő és jó hírű nyomda nem for
dít több figyelmet az egyöntetű jellegre. Egyes
lapjaiban a czikkek mediavel és antiqua jellegű
betűkkel vannak szedve, sőt egyes hirdetésekben
is találni különböző jellegű folyóbetűket. Úgy lát
szik mediavel számokkal nem rendelkeznek, mert
mindenütt antiqua jellegűekkel találkozunk.
Neuwald Illés is a sokat, lehet mondani arány
lag a legtöbbet termelő nyomdatulajdonosok közé
tartozik, de nála sincs arányban a minőség a menynyiséggel. Lapjain ott, a hol a betűk nem igen
kopottak, a nyomás meglehetős. Tőle, mint szak
embertől, megvárhatnók, hogy egészen rossz, ko
pott czímírásokat ne szedetne az új folyóbetűk
közé, a mint ezt a «Vállalkozók Lapja» és «Der
Bauunternehmer® czímű lapokban cselekedte.
Nem ártana, ha a korrektor a sok betűhibára kellő
figyelmet fordítana. Mind e fölsorolt, nem éppen
jelentéktelen hibák mellett is, e czég lapjainak
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kiállítása körűi bizonyos haladás és törekvés ész
lelhető.
Fanda J ó zse f kisszerű nyomdája az újabb és
gazdagabb berendezésű nyomdákkal is kiállja a
versenyt. Lapjai egyöntetű jellegűek és meglehe
tős nyomásúak ; a czímek térbeosztása igen fukar,
a mennyiben egyik-másik helyen igen kevés köz
van hagyva. Ezt leszámítva, lapjai a jobbak közé
sorolhatók.
A Lloyd-Tdrsulat nyomdájának lapjait törekvés
jellemzi ; kár, hogy a nyomás nem egyenletes, s
az egyik lapnak («Orvosi Hetilap*) éppen nem
sikerűit fejszedése, valamint a mediavel folyóbetűk
közé szedett antiqua számok sokat levonnak a kü
lönben csinos kiállításból.
BródyZsigmond «Hungária*nyomdájának meg
lehetős nyomású lapjai a térfelosztás tekintetében
is a jobbak közé tartoznak. Egyöntetűségöket ittott idegen jellegű czímsorok zavarják. A nyomás
tökéletességéhez az egyenletesség hiányzik.
Brózsa Ottó lapjain van csín és ízlés; beosztá
suk is gondos ; nyomásuk — bár egynémelyiké
kissé egyenlőtlen — eléggé szép. Egyes lapoknál
azonban ugyanazon hibákra (czikkek fölváltva
mediavel és antiquából, antiqua számok a mediavelben) akadunk, melyeket a fölsoroltak között
egyik-másik czégnél már megróttam. E hibáktól
eltekintve, a lapok általán jóknak mondhatók.
Légrády Testvérek igen középszerűen állítják ki
lapjaikat; beosztásuk hiányos; a különben tiszta
nyomás nélkülözi az egyformaságot; a folyóbetűk
nagy részére ráférne már az újra-öntés.
A Schlenker és Kovács czég egyike a főváros
legújabb berendezésű nyomdáinak; lapjai tech
nikailag nem éppen sikerültek; a beosztás egy
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részüknél tűrhető, de némelyiknél határozottan
rossz. A záró-vonal egyik helyen a fölötte levő
sorhoz van tapadva, a másik helyen pedig az alatta
levő czímet akarja agyon nyomni, a mi jókora
gondatlanságra mutat. A nyomás tiszta ugyan, de
egyenlőtlen. Ha már a lapok rossz magyarságát
nem javítja ki a korrektor, de a betűhibák benmaradásáért az ő lelke számol.
Márkus Samu lapjai beosztás tekintetében igen
kezdetlegesek, az meg, hogy egy husz-huszonöt
soros hirdetésben különböző jellegű folyóbetű van
fölszedve, fölületességre mutat. Nyomás tekinte
tében középszerűeknek mondhatók.
Lonkay A ntal «Hunyadi Mátyás# nyomdájából
a lapok bár tiszta, de szürkés nyomásúak, s beosz
tásuk téves ; a záró-vonalak nagy része az alattuk
levő czímekhez közelebb van, mint a melyeknek
befejezését jelölik, a czikkeknek végsorához. Nagy
előszeretettel alkalmazzák a petit médiaveit a garmond antiquához, pedig petit antiqua is áll ren
delkezésökre ; ezt azonban, úgy látszik, inkább
talányok szedésére használják.
Az Egyetemi Nyomda egyszerű, de tiszta nyo
mással és meglehetősen gondos beosztással állítja
ki az ott megjelenő lapokat.
A Rózsa Kálmán és Neje nyomdájából kikerülő
lapok egyöntetű jellegük, tiszta nyomásuk, vala
mint gondos beosztásuknál fogva a jobb lapok
közé tartoznak.
Td.PoldiniEde és Társa egyes lapjai jó, egyenlő
jellegűek és nyomásúak; nagyobb részük azonban,
bár a haladás meglátszik rajtuk, kevert jellegű
folyóbetűkkel, tarka nyomással van kiállítva.
Neumayer Ede nyomdájából is a «Magyar Házi
asszony# czímű szépirodalmi lap jóakaratú össze
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állítást és gondos nyomást tanúsít. Azonban rontja
némileg az összhangot, hogy néhány zárvonalka
nagyon le van eresztve, úgy annyira, hogy fö
lötte a tér majdnem kétszer akkora, mint az alatta
levő. A fektetett szedés szabályellenesen, lábbal
befelé (a lap belső széle felé) van elhelyezve.
R u d n y á n szk y A . lapjai nyomás tekintetében
meglehetősek; beosztásuk azonban középszerű s a
kevertjellegű folyóbetük egy részén az aggkorjelei
már nagyon észlelhetők.
K u n o sy V ilm os meglehetős beosztású lapjai igen
kopott folyó betűkkel készülnek; nyomásuk,a betűk
minőségéhez képest, tűrhető.
V á r n a iF . lapjai általában véve sok kívánni valót
hagynak fenn; a hirdetés-columnák 4— 6ciceróval,
sőt néha többel is, hosszabbak és szélesebbek a ren
des alaknál, ha pedig az egy-egy oldalra szánt hir
detések már a papírosra se férnek, akkor azok
nak aljáról, szükség esetén felülről is leszedik a
körzetet, az oldalkörzetet persze meghagyván ; és
ez operáczió megesik, a szükséghez képest, egy hasá
bon két sőt három hirdetésen is. A szöveg beosz
tása se különb; 2— 3 soros czímnél alig van
3— 4 térző beosztva, sőt néhol még ennyi se ; kivá
lóak e tekintetben az «UngarischerMetallarbeiter»
és a «Technisch Illustrirter Ungarischer Metallarbeiter».
M ü lle r K á r o ly lapjain a törekvés nyoma lát
szik, de a nyomda hiányos berendezése s a folyóbetüknek kopottsága mellett, ennek alig van
sikere. A nyomás meglehetősen tarka.
S chlesin g er J a k a b és T á rsa nyomdája nem
valami nagy gondot fordít az ott megjelenő lapok
kiállítására. Se beosztásuk, se pedig nyomásuk
nem mondható figyelmesnek. Jellegük is igen
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kevert, a folyóbetűk pedig elhasználtak. Habozás
nélkül mondhatom, hogy az összes, ott megjelenő
lapok között a oBudapester Journal* czímű napi
lap van a leggondosabban kiállítva.
Ihrlinger és Társai a szakmánkban való hala
dást, úgy látszik, hiú ábrándnak képzelik; legalább
erre lehet következtetni a nyomdájukból kikerülő
lapokról, melyek meglehetősen kopott betűkkel a
legprimitívebb összeállításban készülnek. A szem
lélő — külsejök után ítélve — első pillanatra azt
hinné, hogy a «Népszava* és «Arbeiter WochenChronik» kiállított példányai voltak a magyar
szabad sajtó első termékei, ha az 1887. évszám a
dátumot el nem árulná.
A főváros többi, leginkább apróbb, nyomdáiból
kikerülő lapokat illetve folyóiratokat, hiányos
voltuk miatt, fölöslegesnek tartom itt fölemlíteni.
Az alább következő vidéki lapok között a napi
lapokat kivéve, minden szakma, beleértve a fűze
teket is, föl vannak véve.
A. beosztásnál a régi kerületi rendszert, a mint
az a kiállításon volt, véltem czélszerűnek alkal
mazni.
Tér szűke miatt a minősítési osztályozásnak
csak két csoportját, a jó t és a meglehetősét, tün
tetem itt fel.
Az első csoportba mindama lapok és folyóiratok
vannak fölvéve, melyek egyenletes tiszta nyomás
sal, gondos térbeosztással és lehetőleg egyöntetű
szöveg-jelleggel bírnak. A modern nyomdászat
egyik fő követelménye az egyöntetűség, és pe
dig nemcsak a folyó, hanem a czímbetűknél is.
Kénytelen voltam azonban e szabálytól bizonyos
határig eltérni (ha azt egyáltalán eltérésnek lehet
nevezni), a mennyiben az olyan lapokat is, me

8o

TANULMÁNY

A

HÍRLAPOKRÓL.

lyeknél csak egyes czímsorok zavarják a jelleg
egyöntetűségét, ha azok más tekintetben figye
lemre méltók voltak, az első csoportba soroltam.
A második — meglehetős — csoport ama lapo
kat tartalmazza, melyek egyes kiváló tulajdonsá
gaik mellett is, egy vagy más tekintetben gyön
géknek vagy hibásaknak mondhatók ; így példáúl
tiszta, de azért nem egyenletes nyomásúak, egyes
helyeken nem odavaló czímbetűk alkalmazása,
valamint a különböző jellegű folyóbetűk össze
vegyítése, ha máskülönben a követelményeknek
megfelelnek.
A gyönge, azaz sok tekintetben hiányos kiállí
tású lapok fölemlítését már azon okból is, hogy
tanulmányom a tervezettnél hosszabbra nyúlt,
mellőzni véltem.
Az egész anyag, az itt fölemlítettel együtt, négy
csoportra van fölosztva, úgymint: jó, meglehetős,
középszerű és rosszra, melyeknek százalékos őszszege az egyes kerületeknél jön szóba.
A Dunáninneni kerületnél első helyen a Turóczszentmártoni Részvénytársaság nyomdáját kell
említenem, melynek lapjai, ha nem is mondhatók
modernnek, de azért a szép nyomás, valamint gon
dos beosztás- és egyöntetű jellegüknél fogva mégis
a legjobbak közé sorolhatók. Ezen, 2341 lakos
sal bíró, kis városnak nyomdája bizony több be
csületet szerez munkáival a nyomdászatnak, mint
egyes, a «kor igényei szerint»berendezett, fővárosi
nyomdák. A pozsonyiak közt a Wigand-czégé
az elsőség. A «Pressburger Salonblatt* franczia
mintára, czikkei között helyi czégek czímeit közli
hirdetésképen ; s e szokatlan eszme gyakorlatinak
látszik, és jövedelmező is lehet; s épp azért tech
nikai szempontból több gondot érdemelnének meg
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e hirdetések, melyek nagyon egyhangú modorban
vannak szedve, és hol pyramis, hol pedig tölcsér
alakot képeznek. Gondos kiállításúak még a kecs
keméti lapok s a zombori Bittermann N. folyóirata.
Százalékokban kifejezve, az eredmény ekként
oszlik meg: 30% jó, 34% meglehetős, io°, 0közép
szerű és 24°/0 rossz.
Sajnos jelenség, hogy az Alföld egyik legna
gyobb városa, Szabadka, a lehető legrosszabb ki
állítású lapokkal kedveskedik olvasóinak ; egyes
helyeken oly rossz nyomásúak, hogy alig lehet
elolvasni. Közülük a legjobb, a ((Szabadkai Hírlap*
is,legfölebb minden kommentár nélküli fölemlítést
érdemel. Szabadkai lapok: a «Bácskai Ellenőr*
(ny. Schlesinger Sándor, melynek az impressiuma
is alig olvasható), a ((Szabadság*, «Halasi Híradó* és
((SzabadkaiHírlap* (SzékelySimon nyomdájából);
valamennyi hetilap. — Még a Nyitravölgyi Gaz
dasági Egyesület nedanóczi nyomdájából kikerülő
munkákról van néhány szóm. Az egyesület saját
nyomtatványai szégyenére válnak a magyarországi
nyomdászatnak : olvashatatlanok és gyarló beosz
tásuk mellett még hibáktól is hemzsegnek.
E kerület jó lapjai :
((B ányászati és K o h á sza ti L apok* (özvegy Jcerges A .,
S elm eczbán ya) ; «G azd asági Értesítő)) (Bitterm ann N á n 
dor, Zom bor) ; «F első m ag yarországi Nem zetőr» (Schem pek és H u szár, N yitra) ; «É rsek ú jv ár és Vidéke# (VVinter
Z sig., É rsek ú jv ár); «K ecsk em ét», «K ecskem éti Lapok# és
«P rotestáns Lap# (az első Szilád i L ászlón ál, a két u tób bi
T ó th L ászlón ál, Kecskem éten) ; ((Evangélikus E g y h á z és
Iskola#, ((Gondolatok# (W igand F . K., P o zso n y ); «Illustrirte Feuerw ehr-Zeitung# ,«Pressburger Revue# (L öw y és
A lk a la y , P ozson y) ; ((Cernoknaznik#, «Cirkevné L isty# ,
«Slovenské P o h l’ady#, «Dom a Skola#, « P ria tel’ Dietok#,
(az u tób bi tót lapok a T .-S z.-M á rto n i R észv.-n yom dából).
É v k ö n y v . 1888.
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Meglehetősek :
«B a ja i K ö zlö n y », «B aja i H íra d ó » (az előb bi Strenz é s
Eschenlohr, az u tób bi N án ay L ajosn ál, B aján); «Telecska*>
(B erko vits M árk, K u la ) ; «Ujvidék» (D im itrijevic M .,
Ú jvidék) ; «Bacsvanin» (szerb n yelvű, M u zsik és P a rtlics ,
Z o m b o r); «Barsm egyei Hirlap» (R észv.-nyom da, A ran yo sM a ró th ); «Nógrádm. G azd. E g y . Értesítője» (K ék L á szló ,
B a la ss a -G y a rm a t); «Losoncz és V id é k e », «N ógrádi E lle n 
zék# (K árm án -Társaság, L o s o n c z ) ; «F elvid ék i Híradó#
(megj. T .-S z.-M árton b an , n yom atja a «Selm eczb. H íradó*
nyom d. Selm eczbányán); «Váczi K özlön y* (M ayer Sándor,
V á c z ) ; «Czegléd# (Piros József és T ársa, C zegléd) ; «N agyKőrös# (O ttinger E d e, N. - K ő rös);«P ressb urger Salonblatt»,
«Der C ivil-Techn iker# (megj. Bécsben), «Der F o rtsch ritt
im Judenthume# (megj. N eu-O etlingben, m ind a hárm at
készíti L ö w y és A lk a la y , Pozsonyban) ; «Kalauz» (H orov itz A dolf, N .-Szom bat) ; «Obzor» (tót n yelvű, n y o m a tja
a R észvén y-N yom d a T .-Szt.-M árton ban ).

A Dunántúli kerület jobb lapjai főként egysze
rűségük által tűnnek ki; nem hajhászszák a sallangost és tarkaságot, hanem e helyett inkább az
egyöntetűséget művelik. Szép kiállítású munkákat
készítenek a többek között Czéh Lajos magyar
óvári, Surányi János győri nyomdászok s a «Petőfi»
nyomda Veszprémben. Hű utánzata a «Pesti Hír
lapnak* a «Pécsi Hirlap», s ez jó jel a törekvésre.
Székes-Fehérvár rossz bizonyítványt állít ki ma
gáról; lapjai, különösen nyomás tekintetében, a
lehető legrosszabbak, minek főokát a folyóbetűk
rendkívül elhasznált állapotában kell keresnünk.
Például a «Szabadság» (nyomatja Számmer Imre)
3— 4 színt is játszik az olvasó szeme előtt; a ((Szé
kesfehérvár és Vidéké* -nek (Csitári G. Emil ny.)
a betűi valamivel jobbak, de a belső formának a
nyomása oly erős, hogy a külső nyomás (schöndruck) a vékony szalmapapíroson olvashatatlan ;
a harmadik, a «Magyar Földmíves» még a lég-
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tisztább nyomású, bár erre is azt lehet mondani:
a hány oldal, annyiféle nyomás.
E kerületből kiállított lapok a következő arány
számokat tűntetik föl: 17% jó, 40°/0 meglehetős,
11% középszerű, 32%, pedig fölemlitésre sem
méltó ; s így a hírlapnyomás tekintetében a leg
rosszabb kerülete az országnak.
Jó lapok:
«P écsi HIrlap» (T a izs József, Pécs) ; ((M agyar Sión*
(B u zárovits G u sztá v, E sztergom ) ; «Jogh allgatók L ap ja*,
«A G y ő rv id é k i T a n ító -E g y le t Értesítője)) (Su rán yi János,
G y ő r ) ; «G arabon cziás Diák» (özv. Sau ervein G ézán é,
G y ő r ) ; «G yakorlati Mezőgazda*), «M ezőgazd asági Szem le*
(Czéh S.-féle ny. [C zéh L a jo s ], M .-Ó vár) ; «G azdasági
Értesítő)) (L itfass K á ro ly , S o p ro n ); «V eszprém i F üggetlen
H írlap * (K om polthy T . «Petőfi* nyom dája, Veszprém ).

Meglehetősek :
«Pécs» (L y c. N y o m d a [F eszti K.] P é c s ) ; «Pécsi F igyelő*,
«Néptanodaw és «V e ré b Jankó* (T a izs József [előbb M a
darász] Pécs) ; «Isten Igéje* (B u zárovits G u sztá v , E s z 
tergom) ; ((Dunántúli P rotestán s K özlön y* (Pan n ón ia ny.
bérlő G a a r Ivá n és T á rsa ], G y ő r ) ; ((Győri K özlön y*
(Surán yi János, G yőr) ; «G yő ri H írlap* (özv. Sauervein
G ézán é, G yő r) ; «T ata -T ó v á ro si H íradó * (E n glán d er C*,
T ata) ; «Sopron*, ((Népiskolai L a p ok* (L itfass K áro ly,
Sopron) ; «Szekszárd és Vidéke* (U jfalu sy L ajos, S zekszárd) ; «G ünser A n zeiger* (id. F eigl F rig yes, Kőszeg) ;
((Vasm egyei L ap ok*, «Torma» (B ertalanffy József, S zom 
bathely) ; ((Dunántúl* (G ábriel és P o szla v szk y , S zom b at
hely) ; ((Vasm egyei K ö zlön y*, ((Egyesületi É rtesítő*, (özv.
Seiler H enrikné, Szom b athely) ; «Aurora* (megj. B u d a 
pesten, ny. K o m p olth y T . «Petőfi» n yom dája, Veszprém ) ;
«Zalai T an ü g y * (W ajd its József, N .-K an izsa) ; «Zalam egye* (özv. T a h y R o zália , Z ala-E gerszegen ).

Kevés nyomdája van a Tiszáninneni kér illetnek,
de mind a mellett az eredmény a legjobbnak mond
ható, a mennyiben a jó lapok 40, a meglehetősek
6:
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szintén 40, a középszerűek 6, a rosszak pedig 14 szá
zalékát teszik a kiállított lapoknak. Városai közűi
Eger,áll az első helyen, mely után jön Kassa. Az
egri Érseki Lyceumi Nyomda lapjai leginkább tet
szetős egyszerűség és egyöntetűség által tűnnek
k i ; hibájok, hogy a nyomás kissé halvány, a mit
talán a papír minősége is okozhat, s hogy a hasáblíniák kihagyatnak, mely utóbbi a csínt, külö
nösen síma szedésnél, nem igen emeli; illusztrált
lapnál még némileg indokolt e rendszer, de itt
a szemre rossz és szokatlan benyomást gyakorol.
A kassai Bernovits-nyomda mindössze egy jó lapot
készít, a többi már csak meglehetős, középszerű
és rossz; szívesen elhiszem, hogy e czég, némi
igyekezettel és jóakarattal, «több jóval* emelhetné
a nyomda-ipart. A beregszászi nyomda lapjain
nyoma van a szép iránti törekvésnek, csak a tiszta
jelleg hiányzik. A sárospataki nyomda törekvése is
dicséretet érdemel; egy kis gond a czímek beosz
tásánál, egyenletesebb nyomás és jelleg teljes sikert
biztosítanának nyomtatványai részére. Nyugodt
lélekkel állíthatom, hogy haladás tekintetében e
kerület áll legelői.
Jó lapok:
«K assai Szem le#, «Szőlőszeti, B o rá szati és G azd asági
Lap» (R ies L ajos, K assa); ((Eperjesi Lapok» (megj. E p e r
jesen, nyom . B ern o vits G u sztá v, K a ss á n ); «K aschauer
Zeitung® (K assa-E p erjesi Értesítő) (német n yelvű, W erfe r
K á ro ly , K assa); «B eregm egyei T an ügy» (N agy L a jo s és
S a lla y G yu la , B eregszász); «Eger)>, «H evesm egye K özigazg. Lapja», ((Népiskolai T a n ü g y », «E gri E g y h á zm egy ei
Közlönyw, «Irodalm i Szem le#, «Egri Népújság# (Érseki
L y c e u m i N yom da, E g er); «Szinészeti Közlöny# (Sződi S.,
K a r c z a g ) ; ((Szepesi Lapok# (Schm idt József, I g ló ) ; ((Gazda
sági Értesítő# (((Zemplén# N y o m d á ja [özv. B oru th E .-n é ],
S áto r-A lj a-Uj h e ly ).
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M eglehetősek :
«A b a u j-K assa i K ö zlö n y *, “G azd asági K ö zlö n y *, " G a z 
dasági É rtesítő* (az u tób bi E p erjesen jelen meg, mind a
hárm at B ern o vits G. n yom atja Kassán) ; «Bereg» (N agy
L a jo s és S a lla y G yu la , B eregszász) ; «Göm ör-Kishont»
(R áb ely M iklós, R im a-S zo m bat) ; "R o zsn y ó i H íradó*
(K ovács M ih á ly , R ozsn yó) ; «Jászberény és V id éke* (B rünau er A dolf, Jászberény) ; «V allá sb ö lcseleti F űzetek* (É r
seki L y c e u m i N yom da, Eger) ; «O berungarische B ienenzeitung* (K ósch Á rpád, Eperjes) ; «U ngvári K özlön y*,
«Listok» (az u tóbbi orosz n yelvű, nyom . F é sű s József,
U n g v á rit); "S á ro sp a tak i Ifjúsági K ö zlön y*, ((Sárospataki
Lap ok * (Ref. F öisk. N yo m d. [Steinfeld B é la ] , S á ro sp a ta k );
((Zemplén* ("Zem plén* N y o m d á ja [özv. B o ru th E .-né],
S .-A .-U jh ely).

A Tiszántúli kerület rendelkezik a legtöbb
nyomda és hírlap fölött. Nagy városai azonban nem
igen járnak elöl a jó példával; különösen Arad
nem, melynek lapjai alig emelkednek túl a középszerűségen. Temesvártól is többet vártunk, vala
mint Debreczentől és Szegedtől is több jót, mint
a mennyit nyújtottak A kisebb nyomdák itt is
több ambiczióval és törekvéssel működnek, mint a
nagyobb városokban levő kollegáik. Ezzel koránt
sem akarom kétségbe vonni egyes nagyobb nyom
dák törekvését, mely munkájukon is meglátszik,
különösen Debreczen és Szegedét nem, de a mely
még sincs arányban a kisebb vidéki nyomdákéval;
s itt különösen ki kell emelnem Radak János
nagykikindai nyomdáját, mely e kerület bármely
nagy nyomdájával versenyezhet. Átlagos minőség
tekintetében e kerület a harmadik helyen áll a
vidékiek között; az ott megjelenő lapok, százalé
kokban kifejezve, a következő eredményt mutat
ják : i8°/0jó, 5 0 % meglehetős, 180/oközépszerű és
végűi i4°/0 rossz.
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J ó lapjai:
«Familia» (oláh, H ügel O ttó N a gy v árad ); «Torontálm egyei G azd . E g y . Értesítője)*, «KikindaiKözlöny*) (mind
kettő N a gy-K ik in d án jelen meg, nyom . B á b a S. S zege
den) ; «Értesítő» (V árnai L ., S zeg ed ); «Zentai Ellenőr**
(Engel Adolf, előbb B urger G ., Szeged) ; ((Vásárhely és
Vidéke** (Lévai F ., H .-M .-V ásárh ely) ; «D ebreczeni P r o 
testáns Lap**, ((Protestáns Néptanító** (Városi N yom da,
D ebreczen) ; «K rassó-Szörén yi Lapok** (W en czely János
és F ia, Lúgos) ; «Dettaer Zeitung** (H eldenw anger J.
D e tta ) ; «H avi Közlöny** (C san ádegyházm egyei N yom da,
T em esvá r); «G ross-K ikindaer Zeitung**, «Der F reim ü th ige
Landbote** (megj. Tem esvárott), «Glasz Naroda» (szerb,
megj. Péterváradon), «Szadasnyoszt** (szerb, m ind a négyet
nyom . R adak János, N .-K ikindán).

Meglehetősek:
((Alföldi K ép es Újság**, «A radi Ügynök** és ((Iskolákért**
(((Széchenyi** irod. int., Arad) ; «Józsi és Erzsiké** (képes
gyerm eklap, G y u la i István , A r a d ) ; ((Nagyvárad és V idéke», «M agyar P in czérek Lapja**, ((Népnevelési Közlöny**
és ((Közjogi Ellenzék** (Rosenbaum V . V ilm os, N a g y v á 
rad) ; ((Alföldi Iparlap**, a N agy-S zen t-M iklósi Közlöny**
(megj. N .-Szt.-M iklóson ), «F élegyháza és Vidéke** (megj.
F élegyh ázán , B á b a Sándor, Szeged) ; «Első Szegedi A já n 
lati Lap** (m agyar-ném et nyelvű, V á rn ai L ., Szeged) ;
«Közlöny*» (V árosi N yom da, D ebreczen ); «Dongó** (Kutasi
Im re, D e b re c zen ); «K rassó-Szörényer Zeitung** (W enczely
János és Fia, Lúgos) ; ((Nyírvidéki* (Jóba E lek, N y ír e g y 
háza) ; ((Szabolcsi Szabadsajtó** (Pirin ger János, N y ír e g y 
háza) ; ((N agykároly és Vidéke**, «Tasnád» (Seper K ajetán, N .-K á ro ly ); «Szatm árm egyei Közlöny** (ifj. R ó th
K á ro ly , N .-K á r o ly ) ; ((Szamos** («Szabadsajtó** nyom dája
[L itte c zk y E . ] , Szatm ár) ; «Szatm ár és Vidéke**, ((Magyar
Gazda** (M olnár János, S zatm ár); ((M agyar Méh**, «Ungarisch e Biene» (U llm ann F ., B uziás) ; ((Temesvári Hírlap**
(képes), «Der Landbote** (Csanádegyházm egyei N yom da,
T em esvár) ; «Südu n garischer Bauer** (megj. Zsom bolyán ,
nyom . Steger Ernő, T em esváro tt); «G ross-Becskereker
Wochenblatt** (P leitz F . P ., N agy-B ecskerek) ; «Orao>*,
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«Gudalo» (m indkettő szerb n yelvű, R adak János, N agyKikinda); «Pancsevacz» (K oszan icsés Popovics, Pancsova).

Sajnos, hogy a Királyhágón túli hírlapok fejlő
dését kiállításunkon teljességében nem szemlél
hettük. Bár ki és bár mi volt az oka, most már
hasztalan firtatjuk ; de sajnos tény, hogy magából
a főhelyről, Kolozsvárról, hol 15 magyar lap jele
nik meg, csak 4— 5 volt kiállítva ! A vidék még is
jobb indulattal viseltetett a kiállítás iránt, mert
lapjait majdnem teljes számban beküldte. Mind
amellett a meglévő anyag Erdély jelenlegi nyom
dászatáról nem igen hízelgő képet mutat. Á be
küldött lapok a jó középszerűnél nem emelkednek
fölül. Kolozsvárról a «Magyar Polgár# (Ajtai K.
Albert) nyomdája meglehetős nyomású lapokat
állított ki («Méhészeti Közlöny# és «Ifjú Erdély#).
Az utóbbinak fejét, illetve czímsorát Kossuth Lajos
írta, és erről van a másolat készítve. A «M. K .»
összhangzóan van összeállítva és beosztva, míg az
«I. E.» beosztása némi kívánni valót hágy fönn.
E lap ama franczia szokást követi, hogy a szöveg
ben egész 1 5— 20 soros hirdetéseket közöl, a mi
nem is veszi ki magát rosszul, ha a helylyel nem
fukarkodnának annyira, s a hirdetéseket ne szorí
tanák be ék gyanánt a szövegbe, és — nehogy a
rendes szöveget ellensúlyozzák — csak könnyű
és világos körzetet alkalmaznának. Még csak azt
jegyzem meg, hogy ha e nyomda valóban oly gaz
dagon van fölszerelve, mint a hogy hirdetik, akkor
a lapnak a szövege ne lenne egyszerre különböző
jellegű folyóbetűkből szedve, mint ez az összekeve
rés az «I. E.»-nél, a jó nyomás és összeállítás rová
sára, történik.
Meglehetős lapokat állítanak még elő : a brassói
Gött János és Fia Henrik könyvnyomdája. («Der
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SiebenbürgischeVolksfreund», [illusztr.], «Schulund Kirchen-Bote»), a nagyszebeni Typographiai
Intézet r. t. («Rumánische Revue#, melynek szin
tén kevert jellegű szövege van), Alexi Teochar
(«^ola si Família») és végűi az «Aurora# könyv
nyomda, tulajd. Todoran Endre Szamosujváron,
(«Amiculu Familiei#).— Középszerű kiállításúak:
«Közérdek» (Wokál János, Nagy-Enyed), «Bistritzer Wochenschrift# (Botschar Tivadar, Besztercze); továbbá «Brassó#, «Gazeta Transilvaniei#,
•Mesariasul# (a két utóbbi román nyelvű, s mind a
három Alexi nyomása Brassóban), «Háromszékmegyei Értesítő#, «Székely Nemzet# («Jókai# ny.
S.-Szt.-György), «Marosvidék» (Imreh Sándor, az
ev. ref. főiskola betűivel M.-Vásárhely), «Tribuna»
(Typ. Int. r. t., N.-Szeben), «Preotulu Romanu#,
«Armenia» (eAurora# ny. Sz.-Újvár). Az ezeken
kívül kiállított néhány lap nem érdemli meg a
fölemlítést.
Horvátországnak hírlapirodalma úgy szólván
csak annak központján, Zágrábban, van. Daczára
annak, hogy a vidéki nyomdák száma kétszer
akkora, mint a fővárosé, hírlapjaik mennyiség
tekintetében alig teszik ki az összes hírlapok ötödvagy hatodrészét. Nagy része magán viseli a törek
vés jelét, de az eszközök nincsenek mindenütt sze
rencsésen alkalmazva, minélfogva az igyekezetei
nem is igen kíséri siker. Kivált nyomás tekinteté
ben igen gyöngék, a mennyiben a folyóbetűkön
nagyon meglátszik a kopottság, s ilyenkor kemény
és száraz erős papíron nem igen lehet jó nyomást
eszközölni; mely ha tisztaság tekintetében nem is
eshetik kifogás alá, de a betűk nem jönnek ki
egészen. Különben másfelé is vannak elegen, kik
azt hiszik, hogy rossz betűkkel is a nyomás kemény
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vagy erős papíron csín és ízlés tekintetében nyerni
fo g ; pedig ez nagy tévedés, mert köztudomású
dolog, hogy rossz betűvel és festékkel kemény
papírra szépen nyomni nem lehet. És ez a vidéki
nyomdáknak, sőt némely fővárosinak is, gyakran
előforduló hibáját képezi. Már a fönti okból is
a zágrábi lapok, ha nagyrészök tekintélyes nyom
dából kerül is ki, általában nem igen sikerültek,
bár egyesek eléggé csinosak, és meglehetős tech
nikai beosztással bírnak.
Szépen kiállított lapokat és folyóiratokat állí
tanak elő az Albrecht Károly, Részvénynyomda
és dr. Starcsevits Dávid és Társa nyomdaczégek
Zágrábban. E lapok és folyóiratok, melyek szép
tiszta nyomás, és gondos beosztásuk folytán a
többiek közűi kiválnak :
a (iGlasnikn, «Sum arski List», «Liecnicki V iestn ik*
(nyom atja A lbrecht K .); «Vienac» (illusztrált), «Viesti»
(R észvén yn yom d a); «Balkan» (Starcsevits D . és Társa).

Gyöngébb kiállításúak, részint a nyomás, részint
pedig a technikai beosztás folytán ;
uGospodarski List», «K atolicki List#, «Napredak»,
«Seosky Gospodaru, «Viestnik» (Albrecht K . nyom ása) ;
<(Hrvatszki U citelj», «Obortnik», «Arkiv», «Mjesecnik>»
(R észvén yn yo m d áb ól); «Novi Bic», oR ad n icky Glasnik»
(Starcsevits D . és T ársa-féle nyom dából).

A vidéki lapok közűi említést érdemelnek :
«Die Drau» (Pfeifer G yu la , E s z é k ) ; «H rv a tsk a Pcelan
(L aubn er K áro ly, E szék); ((Sriemski H rva ts (Janóik Ernő,
V u kovár).

Habár a tág értelemben vett hírlapok egyik
válfaját képezik, szakmánk a füzetes vállalatokat
inkább már mű- (Werk-) szedésnek tekinti, s
azokat — a mit legtöbbször hosszabb időközök
ben való megjelenésük is lehetővé tesz —• gondo
sabb kiállításban részesíti.
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A modern nyomdászat fejlesztésére való törek
vést, aránylag kevés folyóirat nélkülözi; ennek
daczára mégis szomorú jelenség, hogy egyes nyom'
dákban a fűzetek kiállítás tekintetében az ottani
jobb hetilapok mögött maradnak ; más szóval, e
téren visszaesés észlelhető. És e jelenség annál
leverőbb hatással van a vizsgálóra, mivel legin
kább ott észlelhető, a hol legkevésbbé várható —
egyik-másik jobbhírű nyomdánknál. A visszaesés
abban nyilvánul, hogy a fűzetek kopott, elhasznált
folyóbetűkből szedetnek, mint a másod- vagy har
madrangú hírlapok, minélfogva a különben is
egyenetlen nyomás nem lehet jobb a betűk minő
ségénél ; továbbá a szedés technikai beosztása sem
olyan, mint a milyennek lenni kellene. Némi
vigasztalásul szolgál az a körülmény, hogy e kel
letlen benyomást keltő fűzetek az illető nyomdák
termékeinek kisebb részét képezik. De bármint
legyen is a dolog, e sajnos tényt konstatálni kel
lett, mert mint minden rossznak, úgy ennek is
idővel — kisebb-nagyobb mértékben — nyomdá
szatunk fejlődésére kihatása lehet.
Mint szakmánk többi ágánál, úgy ennél is, a
Frank lin-Társulatot illeti meg az elsőség, szedés
és nyomás tekintetében egyaránt.
A Pallas törekszik az előbbinek irányát követni,
bár a nyomás terén, mely sok esetben szürkés és
egyenetlen, mögötte marad.
Szép nyomással és egyöntetű jelleggel állítja
ki Brózsa Ottó a fűzeteket ("Méhészeti Lapok»,
«Blátter für Bienenzucht»), úgyszintén Fanda
József ("Földrajzi Közlemények*)), s végűi a Hornyánszky-nyomda («Telegrafügyi Szemle#).
A Pesti Részvénynyomda haladást mutat a
fűzetek kiállításában ; azonban az egyöntetű jel
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lég hiánya itt is szembe tűnik. Nyomás tekinteté
ben inkább, mint a szedésre nézve, két füzeten (öszszesen három van) kevés kifogásolni valót találunk.
Az Athenaeum termékeinél leginkább a nyomás
méltányolható, mely azott dívó «gyártás» mellett
gondosnak nevezhető. A szedés technikája meg
kívánná, hogy a térközök arányosabban lennének
fölosztva, és a czímek a szöveg jellegével jobban
összhangba hozva.
A vidéki nyomdák igen kevés számú füzetes
folyóirattal voltak képviselve, a mi arra mutat,
hogy ott egyáltalán kevés ilyen vállalat van.
Egyes nyomdák e téren is kitesznek magukért,
úgy, hogy füzeteik a fővárosban is számot tenné
n ek; így a Czéh Sándoré (jelenlegi tulajdonosa
Czéh Lajos, M.-Ovár), Alexi Teocharé (Brassó),
s a Zágrábi Részvénynyomda; jó középszerűeket
Bittermann Nándor (Zombor),Tóth László (Kecs
kemét), a Turóczszentmártoni Részvénynyomda,
Buzárovits Gusztáv (Esztergom), az «Aurora*
(Todoran E. Szamos-Ujvár) és Albrecht K. (Zág
ráb) nyomdái készítenek.
Nem csak a belső tartalomra, hanem a külső
kiállításra is lehető gondot szoknak fordítani a
szépirodalmi vagy egyéb ismeretterjesztő tarta
lommal bíró illusztrált lapoknál. És e tekintetben
nincs miért pirulnunk a külföld előtt. Egy-két
illusztrált lapunknak nem egy száma, különösen
a mi az illusztrácziók nyomását illeti, bátran ver
senyezhet az e nemű német, sőt angol lapokkal
is. A Franklin-Társulat ((Vasárnapi Ujság»-a, bár
megtartotta tisztes fejét, de képei s egész kiállítá
sában óriásilag különbözik a régi évfolyamoktól.
Legalább, a mi a képek nyomását illeti, nem igen
áll mögötte aPallasban megjelenő '(Ország-Világé;
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de, úgylátszik, szedésére nem fordítanak kellő gon
dot, és betűi is kopottak.
Az ismeretterjesztő illusztrált lapok közűi typographiai szempontból kiemelendő még a «Re
mény# (Pallas), «Magyar Bazár# és «Kis Lap*
(Athenaeum), "Képes Családi Lapok# (Rudnyánszky), bár ez utóbbinak kevert jellege, vala
mint halvány nyomása némi hátrányára szolgál.
Törekvést árul el a «Magyar Családi Lapok#
(Neuwald), ('Budapesti Bazár# (Hungária). Kár,
hogy az előbbi nagyon bőkezűen bánik a festékkel
s éppen azért nem «fest» elég kedvezően ; az utób
binak pedig divatrészében igen sok a rossz és ide
gen betű, különösen a nonpareille félkövér mediavelben az egyptienne és a compakt, valamint a
fisch-hibák is meglehetős számmal vannak.
Mint az illusztrált lapok egyik válfaja, az élczlapok között gondosabb kiállításban — melyhez,
szerintem, a képek helyes csoportosítása is tarto
zik — jelennek meg: az «Urambátyám», «Bolond
Istók# (Franklin), továbbá az «Üstökös# (Pallas);
ugyan ezt lehetne mondani a Buschmann nyom
dájában megjelenő «Caviar» czímű német élczlapról, melynek nyomása és szedése is egészben
véve helyes lenne, ha szedője a záró vignette-ekkel
nem bánik oly önhatalmúlag, hogy oldalra állítva,
azok fele a columna keretén kívül, a margóra
esik. Lehet, hogy ezt csak ez esetben és ellenszenv
ből tette, mert a záró-vignette véletlenül ballerinát ábrázol. A '(Borsszem Jankó# (Athenaeum) a
tűrhetőbb kiállításúak közé tartozik ; a különböző
jelleg (mediavel és antiqua) összekeverése az ízlés
rovására tarkává teheti a lapot, de az élezeket
jobbá nem teszi. A Kunosy V. nyomdájában meg
jelenő «Magyar Figaro#, sajátságos vastagvonású
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képeinek nyomását leszámítva — ezeknél is való
színűleg technikai nehézségből — kiállítása egész
ben véve törekvést árul el.
Az illusztrált füzetes vállalatok között minta
szerűek a Franklin-Társulat nyomdájában meg
jelenő «Magyar Saloim, "Képes Folyóirat!) (((Va
sárnapi Újság# fűzetekben), _"Magyar Történeti
Életrajzoki), »Archaeologiai Értesítőn és «Művészi
Ipar». Ezekben nemcsak e nyomdának minden
termékét jellemző szabályszerűség és ízlés, hanem
magasabb műérzék is nyilvánul. Igen szabályos
szedésük mellett, különösen a «Magyar Sálon» és
a «Magyar Történeti Életrajzok# illusztráczióinak
nyomása — ez utóbbinál a színes képek — minden
szakértőben örömet gerjeszthetnek és mindenki
elismerését, sőt bámulatát kiérdemelhetik. — K i
állítás tekintetében figyelemre méltók: a «Lányok
Lapja# (bár alakja kedvezőtlen benyomását tesz),
továbbá a ((Hasznos Mulattató)) (mindkettő a
Pallas nyomdából) ; «Leány világ" (Buschmann) ;
((Iparés Kereskedelmi Közlöny" (Neuwald Illés).
Az utóbbi években nálunk is annyira elterjedt
czinkografikus képek, míg olcsóságuknál fogva
azon előnynyel bírnak, hogy az illusztrácziók mai
napság már könnyebben és gyorsabban megsze
rezhetők, elterjedésük, szerintem, több tekintetben
a művészi szempont rovására esik; mert gyakran
igen sikerülnek s igen ügyes gépmester kezébe
kerülnek, de gyakran elmosódott alakkal, az árnya
latok és távlat hiányával, éppen ilyen nem sikerűit
képek hozzá még műérzékkel nem bíró gépmester
kezébe kerülnek, s így menthetetlenül torzképekké
válnak.
Illusztrált lapjaink ama tradicziónak, miszerint a
lap feje a czímet mintegy allegorikusán példázza,
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nagy részben nem felelnek meg, s ezt még a leg
előkelőbbek is figyelmen kívül hagyják. Továbbá
egynémely illusztrált lap feje nincs ízléssel rajzolva
s kivitele se igen művészi, mint például az «OrszágVilág# és «Remény#.
illusztrált lap a vidéken alig van, már tudni illik
olyan, a melyet e név méltán megillethet. Itt lát
ható leginkább, hogy a vidéki nyomdászok (gép
mesterek), tisztelet a kivételnek, szakmájokban
különösen az illusztráczió - nyomás terén, még
mennyire hátra vannak. Egy részének még fogalma
is alig van a távlatról, s így ennek, valamint az
árnyék és világosság visszaadásáról, mely pedig az
illusztrácziónak leglényegesebb,illetve tulajdonképeni részét képezi. Azoknál pedig, kik magukat
mégis a természet után beleképzelik a kép lénye
gébe, hiányzik a kivitel módja; ezért azután a hol
sötétnek kellene lenni, ott vagy nagyon is az,
vagy pedig szürke, a hol pedig világosság dereng,
ott ködöt alkotnak, vagy befeketítik a képet. A ki
az illusztráczió-nyomásnál a kép után a termé
szetbe képzeli magát és ezt utánozza a technikai
kivitelnél, nem fogja a czélt eltéveszteni.
A vidéki képes lapok közűi legjobb nyomásúak
a Túróczszentmártoni Részvénynyomda illusz
trált lapjai; jó középszerűek a BertalanfFy József
(Szombathely), Gött János és Fia Henrik (Brassó),
Löwy és Alkalay (Pozsony), továbbá az «Aurora#
czég (Todoran E.) és a Zágrábi Részvénynyomda
képes lapjai.
#* *
A z eddig elmondottak után az a kérdés merül
het föl, vájjon Magyarország hírlapjai, kiállítás
tekintetében, kiállják-e a külföldiekkel a versenyt
s egyáltalán párhuzamba tehetők-e emezekkel?
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Kétségtelen, hogy kiállítás tekintetében Anglia
hírlapjai bírnak elsőséggel; utánok, a napilapok
tól eltekintve, Francziaország, a modern művészet
hazája, következnék. Harmadik helyre a németországi lapok tehetők. A németeknek nehézkes,
bonyolódott és nagy betűkészletet igénylő — de
nagy részben általunk is követett — rendszere
mellett bámulatot kelt a szemlélőben az angol
(főjellemvonása a térrel való takarékosság) és a
franczia szedő (kit meg a térpazarlás jellemez), a
munkájukat átlengő puritán egyszerűséggel, mely
mind a mellett mégis oly sokat mondó. De gyakran
a milyen szép és egyszerű a francziáé, olyan fölületes is, hogy majdnem kritikán alólinak lehetne
nevezni. A térpazarlás hetilapjaiknál is észlelhető,
de mégsem oly mértékben, mint a napilapoknál;
melyeknek nyomása is gyakran a lehető legroszszabb — nem egyszer olvashatatlan. Az ember
alig meri elhinni, hogy ilyesmit francziák produ
kálnak.
Az angol napilapok némelyike több százezer
példányban jelenik meg s még is oly tisztán van
nyomva, mintha nyomása új betűről, nem pedig
lemezről történnék ; különösen a nonpareille hir
detések, a melyek száma százakra, sőt nem ritkán
ezrekre is fölmegy, olyan jól olvashatók, hogy
jobbat ily apró betűknél alig kívánhatni
A németországi napilapok nyomása is, elterjedt
ségüknél fogva, nagyobbára körforgó gépen törté
nik, s a keskeny garmond, borguise, és petit
fraktur betűkről vett lemezek lenyomatai oly
tiszták, hogy az angol lapokkal, melyek a leg
kisebb betűkből — már a milyenből hírlapot szo
kás szedni — vannak szedve, e tekintetben verse
nyezhetnek.
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A hazánkban megjelenő napilapokon modern
értelemben vett haladást nem igen lehet észlelni;
haladást,leginkább a nyomás terén tudnak fölmu
tatni. És éppen a különben legelmaradottabb
régibb fővárosi napilapok főtörekvése is az utóbbi
években oda irányul, hogy a közönségnek minél
tisztábbat és könnyen olvashatót nyújtsanak.
Az egyöntetűséget kisebb-nagyobb mértékben
nélkülözik, kivált a czímek szedésénél: a hány czím,
majdnem annyiféle betű, akár valamely betű
minta. Térbeosztásuk pedig gyakran a legrosszabb,
a mi onnan ered, hogy legtöbb tördelő figyelmen
kívül hagyja a czikk végsorát, illetve ennek kime
net-nagyságát, s olyan beosztású zárvonalat tesz
oda, mintha az legalább is teli sor lenne. A mellékczímeknél, hol zárvonalakat nem igen szokás
alkalmazni, a hiányos térfölosztás szintén a kimene
tek nagyságának figyelmen kívül hagyásából ered.
Az, hogy a napilapokat gyorsan és rövid idő
alatt kell elkészíteni, még nem jogosítja föl azok
szedőit a nyelvtan, valamint a technika szabályai
nak teljes ignorálására (tisztelet a kevés kivétel
nek !), szóelválasztásokra, a mint éppen kapóra
jön nekik, és sok más egyébre, a mit némi jóakarat
és rendszeretet mellett el lehet kerülni s ez által
pontosabb és figyelmesebb munkát végezni, mint
a milyen napilapjainknál jelenleg észlelhető.
Általános szempontból tekintve, napilapjaink,
technikailag ha nem is modern kiállításúak, de
minden hibájuk mellett,azangolt ki véve,a külföldi
napi sajtóval kiállják a versenyt; sőt némely tekin
tetben a mienknél előrehaladottabb nyomdászattal
bíró nemzetekét fölül is múlják. Ezzel azonban
nem azt akarom mondani, hogy napi sajtónkkal
meg lehetünk elégedve, hanem hogy mint hírla
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pok — szakszerűen véve, s a külföldi lapokhoz
hasonlítva — nem utolsó helyen állanak, és czéljoknak jó részben megfelelnek.
Szépirodalmi és hetilapjainkat, továbbá füzetes
vállalataink és folyóiratainkat a külföld hasonló
sajtótermékeivel összehasonlítva, az eredmény már
nem ilyen kedvező. Itt már a franczia is előtérbe
nyomul az őt megillető helyre, mintha versenyre
akarna kelni az angol és német termékekkel, és
mintha mutatni akarná, hogy csakugyan méltó
versenytárs.
Hetilapjaink és folyóirataink egyik fő hibája,
hogy a szedők egy részénél (és pedig nem csak a
vidéken !) hiányzik a nemesebb ízlés s az egyön
tetűség iránti érzék ; a kiknél pedig megvolna,
azokat gyakran a körülmények, valamint az esz
közök elégtelensége akadályozzák azoknak érvé
nyesítésében. Ennek következtében lapjaink nagy
része nélkülözi az egyforma jelleget, mely nélkül
pedig modern értelemben vett sikerűit nyomdai
termék alig képzelhető, és a mely a külföldi lapok
külsejét úgy a szakember, mint a laikus előtt oly
ajánlatossá teszi.
A jelleg összekeverésének hibáját abban látom,
hogy nyomdavezetőink nagy részénél hiányzik a
valódi műérzék; minélfogva a betűk megrendelé
sénél nem a jelleg, hanem legtöbbször a tarkaság
iránti vágy jut érvényre. Még előkelőbb fővárosi
nyomdákban is, hol a vezetőség szakértelme — és
pedig jogosan — el van ismerve, legalább a szá
mokat — antiquát mediavel szövegbe — össze
keverik, a mit még az a kifogás sem indokol, hogy
a mediavel számok alakja nem eléggé világos.
Továbbá lényeges, sőt általános hibája lapjaink
nagy részének (megint a fővárosiak egy részét is
É v k ö n y v . 1888.
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beleértve!) hogy mindent, a fejtől le az impressiumig, föltünővé szeretnének tenni.
Ha csín és ízlésre törekszünk, akkor még a
kisebb hirdetésekbe sem, még kevésbbé a fejbe
szedünk kövér sorokat, mely a nélkül, hogy valami
kiemelve lenne, a tiszta nyomást akadályozza.
Lényeges hiba az is, hogy a hasáblíniák sok eset
ben igen vékony testűek (I/4 vagy ll 2petit), néha
meg túlvastagok (két cicerósak is !); a mit nem
lehet másnak, mint fölületességnek nevezni. Itt
legkönnyebben segíthet magán a szedő egy-két
térző beosztása által. Hasáblínia V2-nél soha, egész
cicerónál pedig kivételes esetben lehet vastagabb.
A tárczalíniák darabolása (a hasábokba való sze
dése) se mondható helyesnek, mit takarékossági
szempontból leginkább a vidéki lapok kultiválnak. Ha ez esetben egyik-másik hasáb gyöngébb
vagy erősebb egy térzővel — a mi nem ritkaság —
vagy a szedés rosszul áll, akkor az így darabolt
tárczalíniák sokféleképen, csak párhuzamosan
nem fognak állani.
A záróvonalról a napilapoknál tett megjegyzés
a hetilapokra is ráfér. Figyelmen kívül hagyják,
hogy az a czikk bevégzését jelöli, s így az alatta
levő térnek nagyobbnak kell lenni a fölötte levő
nél. Ugyan e hibára bukkanunk néhol, a hol a
főczímeket (rovatczímeket) körzetek vagy líniák
közé szedik, s habár itt is nyilvánvaló a czím ille
tőségi helye, mégis alatta több a beosztás, mint
fölötte, éppen mintha csak a czímsor a befejezett
czikkhez, nem pedig az alatta .levőhöz tartoznék.
A több sorból álló czímek beosztására is igen
kevés figyelem fordíttatik, a minek következ
ménye a minden formai érzéket nélkülöző alakok
teremtése.
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Az élő lapszámokkal sokan úgy vannak, mint
a fejjel: szöveggel túlterhelik. Pedig untig elég
abba az oldalszámot (kívülre), a lap czímét (kö
zépre) és a megjelenés napját az évszámmal vagy
a nélkül (a belső szélekre, akár egy, akár két
oldalra fölosztva) nem túlerős czímírásból vagy
folyóbetűk verzáljából kiszedni. Ez utóbbi eset
ben az ékezetek külön szedése ajánlatos.
Az oldal-, illetve lapszámok, föltünővé tételét
nem indokolja semmi, azért fölös munka azokat
körzetek közé szedni, különösen lapoknál, vagy
pedig a szöveggel ellenkező jellegű számokat (pl.
antiquához mediavelt) alkalmazni; az sem helyes,
hogy nagyobb alaknál a lapszámok a columnák
alján, — mintegy utánozva a díszműveket —
nonpareille vagy petitből szedetnek. Ez esetben a
lapszám hírlapnál nem felel meg rendeltetési czéljának; ha mégis alkalmazzuk, úgy se nagy, se
kicsi, hanem a szövegnek megfelelő legyen. Hely
telen szóelválasztások, valamint a betűhibák szem
betűnőbb sokasága, még hetilapjainknál is gyak
rabban előfordulnak.
A hírlapok hirdetéseiről se lehet sok jót mon
dani ; ezek még a jobb lapoknál is sok kívánni
valót hagynak fenn. Rendszeresen szedett hirde
tésekkel csak egyeseknél találkozunk. Általában
véve még némely fővárosi lapban is a legkez
detlegesebb beosztást is nélkülöző betű-tömkeleget
látunk, hirdetések gyanánt.
Elsorolva nagy részben a szedés hiányait, a
nyomásra nézve is azt mondhatni, hogy sok
részben tökéletlen. Mert ha tiszta, és az egyes
oldalak egészben véve szépek is, nem egyenlete
sek : hol halványak, hol pedig sötétebbek; hiány
zik tehát a középút s az igazi színérzék.
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A helytelen kezelés által a betűk hamar meg
kopnak sőt el is pusztulnak, a mit azután a nyom
dász azzal akar helyre ütni, hogy keményebb
(finomabbnak tetsző) papírra nyomatja lapját; de
igyekezete kárba vész, mert a száraz papír nem
igen fogja föl a kopott betűknek rossz festékkel
való lenyomatát. Ilyenkor nem igen lehet más
ként jobb lenyomatot nyerni, mint ha nedvesített
vagy' vékony száraz papírra nyomunk. Csakhogy
ez esetben, ha azt akarjuk, hogy tisztességes kül
sővel bírjon, már préselni is kell a lapot.
Mindezen hiányok daczára, nemcsak a fővárosi,
de a vidéki hírlapok s fűzetek közűi is, szép szám
mal vannak, melyeket önérzettel tehetünk az e
nemű külföldi vállalatok mellé.
Ama feltűnő körülmény, hogy kisebb üzletek,
melyeknek berendezéséről éppen nem sokat tar
tunk, szabályszerűen, sőt szépen kiállított lapokat
készítenek, abban leli egyszerű magyarázatát, hogy
ízlés és szakértelem mellett csekély eszközökkel is
nagy dolgok ki vihetők.Egyáltalán dsztultabb ízlés,
valamint törekvés egyöntetűbb szedésre s a nyomás
egyenletességére, meghozandják az általánosabb
sikert. Ezek nélkül valódi haladás szakmánkban
legfölebb csak képzeletben, de a valóságban soha
nem leend ; mert a modern, azaz haladó nyom
dászatnak ez képezi leglényegesebb kellékét, mely
nélkül az nem is képzelhető.
Szabó Dezső'.

