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nap JANUÁR 18%  FEBRUÁR ”
1 Szerda'Újév (Kis Kar.) ; Szomb Ignácz pk.
2 Csiit. Makár ap. hv. .Vas. E. H. Gy. B. A.
3 Péntek Genovéva sz.
4 Szomb Titusz pk. 3j Hétfő [Balázs pk.
5 Vas. E. Teleszfor vt. 4 Kedd [ Veronika

5 Szerda Ágota sz.
6 Hétfő Vízkereszt 6| Csiit. j  Dorottya sz. v.
7 Kedd Raj mund hv. 7[ Péntek Romuald ap.
8 Szerda Szeverin ap. 8 Szomb Máth. János
9 Csiit. Julián vt. 9 Vas. E. Hatvanad v.

10 Péntek Vilmos pk.
11 Szomb Higin pp. 10 Hétfő Skolasztika
12 Vas. E. 1. Ernő p. t. 11'Kedd Dezső pk.

12 Szerda Eulália sz.
13 Hétfő Vidor egyh. 13 Csiit. R. Katalin
14 Kedd Bódog vt. 14 Péntek Bálint vt.
15 Szerda Pál rém. 15 Szomb. Fausztin vt.
16 Csiit. Marczell pp. 16 Vas. E. Farsang vas.
17 Péntek Rém. Antal
18|Szomb. Piroska sz. vt. 17 Hétfő Donát vt.
19 Vas. E. 2. Jéz. sz. n. 18 Kedd Simeon pk.

19 Szerda Hamvazó szer.
20 Hétfő Fábián és Seb. 20 Csiit. Aladár vt.
21 Kedd Ágnes sz. vt. 21 Péntek Jéz. sz. töv. k.
221 Szerda Vincze vt. 22 Szomb. Péter székf.
23 Csüt. B.-Assz. eljegyz. 23 Vas. E. 1. Invocabit
24 Péntek Timót pk. J

25 Szomb. Pál ford. 24 Hétfő Szökőnap
26|Vas. E. 3. Polikarp vt. 25 Kedd Mátyás ap,

26 Szerda Géza! Kánt
271 Hétfő Ar. sz. sz. Ján. e. 27 Csüt. Sándpr pk.
28 Kedd Alex. Cirill ea. 28 Péntek Jéz. lándzs.
29 Szerda Szal.sz.Ferencz 21) Szomb. Román
30 Csiit. Mártonka
31 5éntek Mól. Péter



n.‘  MÁRCZIUS 18%  ÁPRILIS ™

1 Vas. D. 2. Reminisc. 1 Szerda Hugó pk.
2 Csüt. N. csütörtök

2 Hétfő Szimplicz 31 Péntek N. péntek
3 Kedd Kunigunda 4 [Szomb. N. szombat
4 Szerda Kázmér 5'Vas. Húsvét vasárn.
5 Csüt. Özséb vt.
6 Péntek Jéz. gyolcs, e. 6 Hétfő Húsvét hétfő<7< Szomb. Aqu. Tamás ea. T Kedd Epifán pk.
s Vas. D. 3. Oculi 8 Szerda Dénes pk.

9 Csüt. Dömötör
9 Hétfő Francz. 10 Péntek Ezekiel pr.

10 Kedd 40 vért. 11 Szomb. Leó pp. ea.
11 Szerda Konstantin 12 Vas. D.l.Quasimodo
12 Csüt. Gergely pp. ea.
13 Péntek Jézus 5 seb. em. 13 Hétfő Hermengild
14 Szomb. Matild kir.-né 14 Kedd Tibor vt.
15 Vas. D. 4. Laetare 15 Szerda Anasztázia

16 Csüt. Lambert
16 Hétfő Heribert 17 Péntek Aniczét pp.
17 Kedd Gertrud 18 Szomb. Apollóniusz
18 Szerda Jer. Cziril ea. 19 Vas. D. 2. Misericord
19 Csüt. József
20 Péntek Joakim hv. 20 Hétfő Tivadar hv.
21 Szomb. Benedek ap. 21 Kedd Anzelm
22 Vas. D. 5. Judica 22 Szerda Szótár és K.

23 Csüt. Béla pk. vt.
23 Hétfő Frumencz 24 Péntek György vt.
24 Kedd Gábor főa. 25 Szomb. Márk evang.
25 Szerda Gyüm. o. B.-A. 26 Vas. D. 3. Józs. olt.
26 Csüt. Manó vt.
27 Péntek Fájd. szűz 27 Hétfő Zita sz.
28 Szomb. Sixtus pp. 28 Kedd V. és Valéria
29 Vas. D. Palmar 29 Szerda Péter vt.

30 Csüt. Sz. Katalin
30 Hétfő Quirin vt.
31 Kedd Amosz



m' MÁJUS 1 8 9 6  JÚNIUS ».P
1 Péntek Fülöp és Jak. 1 Hétfő Pamfil vt.
2 Szomb Áthanáz ea. 2 Kedd Erazmusz
3 Vas. D. 4. Cantate 3 Szerda Klotild

4 Csüt. Űrnapja
4 Hétfő Flórián vt. 5 Péntek Bonifácz
5 Kedd jV. Pius pp. 6 Szomb. Norbert pk.
6 Szerda Olajbaf. János 7 Vas. D. 2. Róbert
7 Csüt. Szaniszló pk.
8 Péntek Mihály megi. 8 Hétfő Medárd pk.
9 Szomb Naz. Gergely ea. 9 Kedd Primusz

10 Vas. D. 5. Rogate 10 í Szerda 1 Margit kir.
11 Csüt. Barnabás ap.

11 Hétfő Mamertus 121 Péntek Jézus sz. szive
12 Kedd Szervácz pk. 13 Szomb. Pád. Antal
13 Szerda Pongrácz 14 Vas. ;D. 3. N. Vazul
14 Csüt. Áldozó csüt.
15 Péntek Izidor vt. 15 Hétfő Vid., Mód., Cr.
16 Szomb. Nép. János 16 Kedd [Reg. Fercncz
17 Vas. D. 6. Exaudi 17 Szerda Peregrin

18 Csüt. Márkus vt.
18 Hétfő Venáncz 19 Péntek Gyárfás, Prot.
19 Kedd Ivó hv. 20 Szomb. Szilvér pk.
20 Szerda Szí. Bernardin 21 Vas. D. 4. Alajos
21 Csüt. Timót vt.
22 Péntek Júlia sz. 22 Hétfő Paulin, Ákos
23 Szomb. Dezső pk. 23 Kedd Ediltrud
24 Vas. D. Pünk. vas. 24 Szerdal Kér. sz. János

25 Csüt. Vilmos hv.
25 Hétfő Pünk. hétfő 26 Péntek János, Pál vt.
26 Kedd Ner. Fülöp 27 Szomb.[László m. kir.
27 Szerda Paz.Magd.Kánt. 28 Vas. D. 5. Leó pp.
28 Csüt. Emil vt.
29 Péntek Maximilian pk. 29 Hétfő Péter és Pál
30 Szomb. Nándor kir. 30 Kedd Pál emlék.
31 Vas. D. 1. Szenthár.



JÚLIUS 1 8 %  AUGUSZTUS »4
I i |

1 Szerda Theodorik hv. 1
1 1
Szomb.; Vas. sz. Peter

2 Csüt. Sarlós B. A. 2 Vas. D.10. Lig. Alfonz
3 Péntek Heliddor
4 Szomb Ulrik pk. 3 Hétfő István vt. megt,
5 Vas. D. 6. Jéz. sz. v. 4 Kedd Domonkos

5 Szerda Havi B. A.
6 Hétfő Dominika 6 Csüt. Urunk szinv.
7 Kedd Willibald 7 Péntek Kajetán hv.
8; Szerda Erzsébet kir. 8 Szomb Czirjék vt.
9 Csüt. Anatólia 9 Vas. D. 11. Román

10 Péntek Amália sz.
11 Szomb I. Pius pápa vt. 10 Hétfő Lőrincz
12 Vas. D. 7. Gual. János 11 Kedd Zsuzsanna

12 Szerda Klára sz.
13 Hétfő Jenő pk. 13 Csüt. Ipoly vt. 

Özséb hv.14 Kedd Bonaventura ea. 14 Péntek
15 Szerda Apóst. őszi. 15 Szom. N. B.-Asszony
16 Csüt. Karmelh. B.-A. 16 Vas. D. 12. Isak. oi.
17 Péntek Elek hv.
18 Szomb. Kamill, hv. 17 Hétfő Liberát apát vt.
19 Vas. D.8. Lsz. Megv. 18 Kedd Ilona cs.

19 Szerda Túl. Lajos pk.
20 Hétfő Margit sz. 20 Csüt. István kir.
21 Kedd Dániel pr. 21 Péntek Bernát ap.
22 Szerda M. Magd. 22 Szomb. Timót vt.
23 Csüt. Apollinár 23 Vas. D. 13. Ben. Fülöp
24 Péntek Krisztina sz.
25 Szomb. Jakab ap. 24 Hétfő Bertalan ap.
26 Vas. D. 9. Anna assz. 25 Kedd Lajos kir.

26 Szerda Zelirin
27 Hétfő Pantáleon sz. 27 Csüt. Kai. József
28 Kedd Incze pp. 28 Péntek Ágoston pk.
29 Szerda Márta sz. 29 Szomb. Kér. János fejv.
30 Csüt. Abdon és Sz. 30 Vas. D. 14. Lim. Róza
31 Péntek Lőjólai Ignácz

31 Hétfő Rajmund



S Z E P T E M B E R  1 8 9 6  OKTÓBER “ !
1 Kedd Egyed ap. 1 Csüt. Rémig pk.
2 Szerda Jusztusz pk. 2 1 Péntek Leodegár
3 Csüt. Mansvét 3 Szomb Kandid vt.
4 Péntek Rozália 4 Vas. D. 19. Rózsafűz.
5 Szomb Juszt., Lőrincz
6 Vas. D. 15. Őrangyal 5 (Hétfő Placzid vt.

6 1 Kedd Brúnó hv.
7 Hétfő Regina sz. 7 Szerda Ágost hv.
8 Kedd Kisasszony n. 8 [ Csüt. Brigitta
9 Szerda Gorgon vt. 9 [Péntek Arc. Dénes

10 Csüt. Tol. Miklós 101 Szomb. Borg. Ferencz
11 [Péntek Jáczint vt. 11 Vas. D. 20. Gummár
12 Szomb Guido hv.
13 Vas. D. 16. Már. név. 121 Hétfő Miksa pk.

13 Kedd Kálmán vt.
14 Hétfő Szt f  felmag. 14 Szerda Kalászt pp.
15 iKedd Nikoméd 15 j Csüt. Terézia sz.
16|Szerda Eufémia. Kánt. 16 Péntek Gallusz apát
171 Csüt. Lambert pk. 17 Szomb. Hedvig
181 Péntek Kúp. Józs. 18 Vas. D. 21. Lukács ev.
19 Szomb. Január vt.
20 Vas. D. 17. Euszták 19 Hétfő Alk. Péter

20 Kedd Kant. Ján. Vendel
21 Hétfő Máté ap. 21 Szerda Orsolya sz.
22 Kedd Vili. Tamás 22 Csüt. Kordul a sz.
23 Szerda Linusz pp. 23 [Péntek Kap. János
241 Csüt. Gellért vt. 24| Szomb. Ráfael főangy.
25 Péntek Kleofás 25 Vas. D. 22. Alq. Marg.
261 Szomb. Cziprián vt.
27 Vas. D. 18. Kozma, D. 26 Hétfő Dömötör vt.

27 [Kedd Szabina vt.
28 Hétfő Venczel 28 [Szerda Sim. és Jud. ap.
29 Kedd Mihály főa. 29 Csüt. Narczisz pk.
30 ̂ Szerda Jeromos ea, 30 Péntek Rod. Alfonz

311 Szomb.
1 í

Farkas pk.
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nap N O V E M B E R  1 8 9 6  D E C E M B E R  H

1 Vas. D.23.Mindensz. 1 Kedd Élig pk.
2 Szerda Bibiána sz.

2 Hétfő Halottak napja 3 Csüt. Xav. Ferencz
3 Kedd Malakiás 4 Péntek Borbála sz.
4 Szerda Borr. Káról}' 5 Szomb. Szabbas apát
5 Csiit. Imre herczeg 6 Vas. D. 2. Miklós pk.
6 Péntek Lénárd hv.
7 Szomb. Engelbert 7 Hétfő Ambrus ea.
8 Vas. D.24. B.-A. olt. 8 Kedd B.-A. fogant.

9 Szerda Leokádia sz.
9 Hétfő Tivadar vt. 10 Csüt. Melkiadesz

10 Kedd Av. András 11 Péntek Damaz pp.
11 Szerda Márton pk. 12 Szomb. Színész vt.
12 Csüt. Jozafát pk. 13 Vas. D. 3. Luczia
13 Péntek K. Szaniszló hv.
14 Szomb .lukund pk. 14 Hétfő Nikáz pk.
15 Vas. C. 25. Lipót hv. 15 Kedd Valérián

16 Szerda Özséb. Kánt.
16 Hétfő Ödön pk. 17 Csüt. Lázár ok.
17 Kedd Csőd. Gerg. 18 Péntek Graczián
18 Szerda Odó ap. 19 Szomb. Nemézius
19 Csüt. Erzsébet 20 Vas. D. 4. Ammon
20 Péntek Val. Bódog
21 Szomb B. A. avatása 21 Hétfő Tamás ap.
22 Vas. D. 26. Cziczella 22 Kedd Zeno vt.

23 Szerda Viktória sz.
23 Hétfő Kelemen pp. 24 Csüt. Adám és Éva
24 Kedd Kér. Ján. 25 Pórit. Nagy karács.
25 Szerda Katalin vt. 26 Szom. István 1. vt.
26 Csüt. Konrád pk. 27 Vas. D. János ap.
27 Péntek Virgil pk.
28 Szomb Rufusz 28 Hétfő Apró szentek
29 Vas. D. 1. Saturnin 29 Kedd Tamás pk.

30 Szerda Anizia pk.
30 Hétfő András apostol 31 Csüt. Szilveszter
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A KÖNYVNYOMTATÁS AZ EZERÉVES  
HAZÁBAN

ÁCS MIHÁLY

Ezer év egy nemzet életében!...
A küzdelmek cs viszontagságoknak mily változatos 

és végnélküli sorozata!...
Kivált egy oly nemzetnél, mint a mienk, melyet 

a népvándorlás áramlata idegen néptörzsek közé 
sodort, hol rokontalanul állva, napról-napra megújuló 
élet-halálharczot kellett végigküzdenie, hogy az egy
szer elfoglalt rögöt az irigy szomszédok ellen meg- 
védhesse.

Mikor aztán időnként egy erős kezű vagy bölcs 
fejedelem, avagy pedig egy-egy kiválóbb államférfiúnak 
szerencsésebb korszaka következett, melyben a külső 
és belső ellenségek fékentartva, valamelyes, békéhez 
hasonló szellem uralkodhatott: akkor is inkább az 
újabb erőgyűjtés, a netaláni támadások miatti résen 
állás, mint a rendszeres kultúrái fejlődés lehetett a 
jelszó.
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Ha gondolkozva olvassuk nemzetünk történelmét, 
ónkénytelenül azt a benyomást nyerjük, hogy a több
féle csapások mellett, saját nemzeti hibáinkon kívül, 
még a rossz szomszédokkal is meg voltunk áldva; 
kik a szeretet tanát hirdető kereszténységben s a 
mindenkit fölemelő kultúrában régebben éltek már, 
mint mi, de a kik legnagyobb veszedelmeink közepette 
is a legtöbbször meglehetős közönyt, sőt olykor a 
felebaráti szeretettől nagyon távol álló szűkkéblű- 
séget tanúsítottak. Erre nézve a tatárjárás IV. Béla 
idejében s a mohácsi veszedelem elég például szol
gálhatnak. A felebaráti segítségül sietés helyett őrizték 
otthon drága bőrüket s engedték, hadd ontsa vérét 
a » kereszténység védbástyája« az ő biztonságukért 
is, s ha éppen el is vérzene, legalább lenne azután 
min osztozni.

A »kereszténység védbástyája«, ez a lovagias el
nevezés, sok idő-, sok pénz- és különösen sok vér
beli áldozatába került nemzetünknek. A védbástyán 
belül levők fejleszthették iparukat, a tudományokat 
és művészeteket; mig nálunk, védelmezőknél, ha 
történtek is többszörösen, még pedig nagyobb szabású 
kezdeményezések — mint Nagy Lajos és Hunyadi 
Mátyás idejében —■ a szellemi élet rendszeres fej
lesztésére: a folytonos harczok között mindig-mindig 
megsemmisültek. Hogy csak egyet említsek, hol van 
a híres könyvtár, melyet legnagyobb királyunk annyi 
bőkezűséggel, Európa csodálatára, alapított? A Cor
vinákból alig maradt fönn néhány példány s ez is 
szétszórva; legkevesebb igazi rendeltetése helyén, 
Magyarországon.

De a sok harczból, a sok pusztulásból megmaradt 
mégis az az antáusi erő, melyet az anyaföld köl
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csönöz s a mely nemzetünket is a végmegsemmisülés 
perczeiben újra és újra megint talpra állítá.

És most, egy küzdelemben gazdag évezred múlva, 
békésebb korszakban, a világ érdeklődve tekint felénk, 
mintegy kérdezve: »vájjon te, ki annyi ideig védted 
a művelt nyugatot, a megváltozott viszonyok között 
képes vagy-e magad a művelődésre? vájjon elég 
bátor vagy-e a népek nagy versenyében, a tudomány 
és művészet érdekében, a szellem fegyverével a 
harczot fölvenni? vájjon testi ügyességed az ipari 
munkában is olyan-e, mint volt hajdan a katonai 
erények gyakorlatában? Szóval megérdemled-e, hogy 
tagja légy a polgárisult népcsaládnak; törekvései és 
sikereiben osztályos ?«

A világ egyik legnevezetesebb épületében, a londoni 
Szent Pál templomban, egyszerű kő jelöli építőjének 
nyughelyét, melynek fölírata azonban száz bőbeszédű 
dicséretnél többet mond: » Emléket keressz vándor, 
nézz körül!« És valóban, a fönnebbi kérdésekre is 
az lehetne a felelet: »Nézzetek körül, külföld népei! 
Félreismerhetetlen törekvést vehettek itt észre a j óra
való iparkodásban. Egy még nem régiben iparban, 
művészet és tudományban elmaradottnak ismert nem
zet, Íme, bizonyságot tesz róla, hogy az ezer év 
küzdelmei között megtartotta életerejét; a szellemi 
tevékenység és a kézügyesség munkáiban egyaránt 
jelentékenyet tud alkotni; megérdemelte a jogot, hogy 
a második évezredben az annyi viszontagsággal meg
tartott földdarabot minél virágzóbbá, annak lakóit 
minél megelégedettebbé tegye.

Jön a nagy ünnep, midőn a múlt és jelen képét 
iparkodunk minél hűbb színekben a szemlélő elé 
tárni: íme, e fegyverekkel szerezték és védelmezték



14 ÁCS MIHÁLY

meg a régiek e hont és ilyenekkel — gyalu, kalapács, 
fűrész, ekevas stb. — akarják megtartani azt az utódok.

Ott lesz az eszmék terjesztője, a könyvnyomtató 
sajtója is, régi és újabb termékeivel; abból az időből, 
mikor még elszigetelten, a fölvilágosodásnak mintegy 
világító tornyaiként működtek a sajtók, egész nap
jainkig, mikor annak termékei mindenkire nézve élet- 
szükségletté váltak.

S ha visszatekintünk a múltba, láthatjuk, hogy a 
milyen viszontagságos volt maga a nemzet élete, 
olyan volt a könyvnyomtatásé is hazánkban.

Megelőzve nagyobb nemzeteket, otthonra talál a 
könyvnyomtatás a fényes budai udvarnál, hogy csak
hamar nyomtalanul eltűnve, majdnem egy félszázad 
múlva nyerjen csak folytatást egy vasmegyei kis 
községben. De hát, maga a kor olyan volt már 
ekkor, hogy fölismerve a sajtó hatalmas közvetítő 
erejét, törekvéseiben nem nélkülözhette többé annak 
segélyét. A vallásújításban mily fontos szerepet ját
szott, elmondták már előttem többen, ékesebb sza
vakkal, erősebb logikával; a tény a maga valóságában 
ugyanaz marad, hogy a mit a szónoklat ereje élesz
tett, az a szikra, a meggyőző olvasmány melegénél 
élő hitté alakult.

És a mint Heltai, Honterus Erdélyben, a debreczeni 
könyvnyomtatók a magyarországi részen buzgón és 
eredménynyel szolgálták a mindinkább terjedő protes
tantizmus ügyét; úgy a nemsokára beállott vissza
hatás idejében a nagyszombati katholikus sajtó is 
csakhamar nagy tevékenységet fejtett ki a régi hit 
érdekében.

így folyt a tevékenység mindkét részről, hosszú 
időkön keresztül, meg-megújuló erővel s ha szemlét
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tartunk a magyar könyvnyomtatás első századaiban 
készült munkák fölött, túlnyomólag vallásos tartalmuk 
vagy irányuk híven jellemzi e korszak gondolat- 
menetét. Közbe-közbe azután nem átallotta egyik 
vagy másik küzdő fél az ellenkező nézeten levőknek 
sajtóit és fölszerelését, ha hatalmába kerültek, vandál 
módon szétrombolni, a mint ez 1704-ben a labanczok 
részéről Debreczenben megtörtént.

A munkák túlnyomólag vallásos iránya mellett még 
egy másik körülmény ragadja meg figyelmünket. Az 
tudniillik, hogy e korszak magyar könyvnyomtatói 
többnyire tudományos készültségű emberek voltak 
s éppen azért nem csodálható, hogy közülök egyesek 
a szakmában is oly magas képzettségre tettek szert, 
mint például Szenczi Kertész Abrahám a XVII. század 
közepén és Tótfalusi Kis Miklós, ugyan e század 
vége felé. Intelligencziájuk sugalta nekik, hogy javí- 
tólag és emelőleg hassanak e téren is s igy történ
hetett meg az utóbbival az a ritka eset, hogy mestereit, 
az akkoriban pedig nagyon híres németalföldi könyv
nyomtatókat, kivált a betűmetszés terén, felülmúlta, 
s ő, a kulturális téren annyira elmaradt nemzet fia, 
az európai fejedelmeknek s ezek között a kényes 
ízlésű római és florenzi udvaroknak nyomdáit ren
dezte be. Tehát egy olyan iparágban, melyben, sajnos, 
ma is még többnyire külföldi észre és erőre szorulunk.

Utána következtek a könyvnyomtató-dynastiák: a 
lőcsei Brewer-, a Landerer-, Trattner stb. családok 
évei. Működésüket nem annyira a hitbeli buzgalom, 
nem az, hogy egy-egy felekezetnek érdekeit szolgálják, 
hanem a választott iparág fejlesztése mellett a tisz
tességes úton való saját anyagi gyarapodás irányozta. 
S mig az egyik családból, a Trattnerekből, az udvar
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egyik legkegyeltebb embere, a trónörökös, a késó'bbi
II. József császár tanítómestere lett, addig nem nagy 
időközben a másikból Landerer Mihály a Martinovics- 
pörbe keveredett.

Az öntudatra ébredt nemzet mindinkább kezdé át
látni, mily kincset bir, csiszolatlan állapotában is, 
saját nyelvében; gondolta, milyen szép dolog lenne, 
az ezredév alatt a viszonyok kényszerűsége folytán 
oly gyakran megszakadt kultúrát ennek művelésével 
folytatni. S a szép álom beteljesült. A lelkesedés 
tudományos, művészeti és irodalmi társaságokat és 
intézeteket, az irodalmi vállalatoknak olvasókat terem
tett. S a kulturális fejlődésben mily hatalmas eszköz 
volt a könyvnyomtatás. Lehetővé tette, hogy egy 
Széchenyi Istvánnak vagy Kossuth Lajosnak láng
szavairól az ország minden zugában mielőbb tudo
mást vegyenek; az eszme közvetítése által testvérekké 
avatta a nyomtatott könyv vagy hírlap az embereket 
s egy közös, régóta várva-várt czélt érlelt meg: 
Magyarország újjáalakulását. És ebben a legelső tény
kedés mintegy hálanyilvánítás volt a sajtó iránt, a 
tett szolgálatokért: a sajtó szabaddá lett.

*  * *

Több mint négyszázhuszonkét éve, hogy magyar 
földön az első nyomtatott könyv elkészült. Azóta a 
könyvnyomtatás sok szolgálatot tett ez országban 
a fölvilágosodás terjesztése körül, sok szomorú lelket 
megvigasztalt egy-egy biblia vagy imádságos könyv, 
avagy örökbecsű költői munka alakjában. Lehet-e 
meghatározni azok számát, a kik egy felszázad óta 
Petőfi verseiből vagy Jókai regényeiből gyönyört cs 
lelkesedést merítettek?! Szemeik előtt a rideg, fekete
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betűk hányszor alakultak át színgazdag és meleg 
képekké?! — Megtette e tekintetben a hazai könyv- 
nyomtatás bőven kötelességét. Mint a régiek szokták 
mondani: Isten dicsőségére s az emberiség hasz
nára !...

S a nagy nemzeti ünnepen, mikor a kiváncsi vagy 
szakértő szem széttekint az ipar és művészet ott 
felhalmozott tárgyain, nem aggódhatunk az össze
hasonlítás folytán a külföld e nemű termékeivel.

Legyen elismerés, legyen dicséret annak részén, 
a ki igazán fáradozott, a kinek esze és verejtéke 
alkotta a kitüntetésre méltót. Legyen folytonos fej
lődés a hazai könyvnyomtatás terén a második év
ezredben is. Legyen annak munkásai között a műve
lődés és szakképzettség iránt a kellő érzék. Építsék 
az anyagi jobblét épületét biztos kézzel, higgadt 
meggondolással; de ne rombolják le a meglevőt, mert 
berendezése talán nem eléggé divatos már. A fenn
lévőt fokozni, a haladáshoz átidomítani legyen a czél. 
Legyen élő példa előttük saját nemzetünk történelme: 
a 48-diki nagy átalakulás is nem mától holnapra esett 
meg, hanem egy félszázadig tartó reformkorszaknak 
következménye volt. Találkozzanak törekvéseikben a 
munkaadók részéről igazságszeretettel és humaniz
mussal; ne tekintsék ezek őket vak eszköznek a saját 
boldogulásukra, hanem érdemes munkatársaiknak.

Legyen a második évezred kezdete mindnyájunkra 
nézve egyúttal egy jobb korszaknak kezdete !

ÉVKÖNYV 1896.



A KÖNYVPIACZ CSEMEGÉIRŐL

TICHY ÁKOS

Tudja mindenki, hogy a csemege édesség, nyalánk
ság, melyet vagy étvágygerjesztőül használnak, vagy 
pedig jóllakás után szokás élvezni. Körülbelül így 
van az irodalom a költeményekkel is: ezt is csak 
csemegének tekinti a könyvet vásárló közönség. 
A csemege azonban csak akkor étvágygerjesztő, ha 
Ízlésesen van feltálalva s a költemény-köteteket is 
csak akkor nevezhetjük a könyvpiacz csemegéinek, 
ha szakértelemmel, átgondolva és praktikusan össze
állítva készítjük el a nyomósajtó számára.

Nincs nehezebb valami a költemény-kötet tördelé
sénél. A verssorok változó hosszúsága, az egyes 
költemény hosszabb-rövidcbb terjedelme: mind meg
annyi akadály a szedő előtt. Ha rövidek a sorok, 
úgy nagyon aránytalan lesz az oldalmagasság; ha 
pedig olyan a vers, hogy egy oldalra sok, kettőt 
meg nem lehet belőle csinálni, hát akkor megint csak 
az alak rovására esik a baj. Pedig a kik már szedtek
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és tördeltek verseket, azok tudhatják, mily gyakran 
jönnek elő ilyen akadályok.

Legelső és legnagyobb akadály az alak (formátum) 
meghatározása. Ennek eldöntése végett okvetlen látnia 
kell a szedőnek a kéziratokat, vagy ha ez bármi 
akadály miatt nem lehetséges, úgy meg kell kérnie 
a szerzőt, hogy a versek miként való elhelyezésére 
nézve engedjen neki szabadkezet. És a szerző a leg
több esetben teljesíti a szedő kívánságát, sőt még 
ő maga biztatja majd az ilyen értelmes szakembert 
az önállóan való dolgozásra.

Tulajdonképen az alak meghatározásánál csakis a 
papirnagyságot kell érteni, mert a verseket ritkán 
lehet cicerószámra mérni. Nem mondhatjuk, hogy az 
oldal szélessége 24 ciceró legyen, mert talán ilyen 
hosszú sort egyet se találunk a versek között. Az 
alakot tehát egészen más módon kell meghatározni, 
itt mindjárt megjegyzem, hogy most olyan verses
kötetről beszélek, a mely csak apró költeményekből 
áll, lévén ezekkel a tördelésnél a legtöbb baj.

Az ilyen költemény-kötet a leggyakrabban kerül a 
könyvpiaczra, mert nálunk ritka író próbálkozik meg 
nagyszabású hőskölteményekkel, mint a minő az 
Ilias és Odyssca, a Niebelung-énckek/ vagy mű- 
époszokkal, mint az Aeneis, Zrinyiász, Buda haldia, 
Petőfi János vitéz és Arany Toldy szerelme czímű 
művei.

Tehát az úgynevezett »költemény-kötet«-ről szólok, 
a mely »a szerzőnek elszórtan megjelent verseit 
foglalja magában*. Megvallva az igazat, ritkán láttam 
ezekből még csak némileg elfogadható produktumot 
is, többnyire gyarló, kezdetleges kiállításban vannak 
azok a könyvpiaczra dobva. Szerző, nyomdatulaj
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donos és szedő karöltve buzgólkodtak azon, hogy 
az a »mű« minél silányabb kinézésű legyen. A papír 
rossz minőségű és vékony, a betűk ócskák, az össze
állítás pedig kritikán alul való majd minden ilyen 
munkánál.

Egyszerűen így csinálják az ilyen verseskönyveket: 
kiválasztanak valamely silány minőségű papirt, azután 
kiszedik a verseket a legdurvább vágású ujságbetűk- 
ből és összetákolják az oldalakat úgy a hogy: a többi 
a gépmester ős a könyvkötő dolga.

Pedig hát nem így kell a dolgot felfogni. Az ilyen 
versesköteteket, ha azokat — mint a legtöbb eset
ben — pazarul akarjuk tartani, vagyis hogy kevés 
költeményből akarunk sokat csinálni, akkor azt ne 
az erőszakos kiveréssel, hanem ízléssel, csínnal vigyük 
keresztül. Példáéi minden oldalt kerítsünk be finom 
vagy kettősfinom léniával, hogy ezzel mintegy el
tűntessük a verssorok egyenetlenségeit s így tet
szetőssé tegyük az oldalakat — az egyformaság által. 
De még ezenkívül is sok előnye van az ilyen be
kerített oldalaknak. Ily esetben tisztában vagyunk 
azzal, hová tegyük az oldalszámokat. Tudjuk, hogy 
ekkor a legszebben veszi ki magát alul, a lénia alatt, 
középre zárva, mert most már nem árt annak sem 
a kimenő-, sem a kezdő-oldal: a lénia alatt mindenütt 
egyformán állanak azok.

Most még egy másik, elemi dolgot kell szem előtt 
tartani, a mire a legtöbben nem is gondolnak. Az 
ilyen vegyes költeménynél úgy kell a különféle ver
seket szedni, hogy mindig a leghosszabb sor szerint 
csináljuk meg a mértéket és olyan szélességre szedjük 
az illető verset. Ekkor aztán a tördelésnél könnyen 
boldogulunk és az egyes oldalak is egyenletes képet
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nyernek. Ha így szedünk és pl. az oldal szélessége 
20 ciceró, de a vers leghosszabb sora nem több 
12 cicerónál, akkor a még hiányzó nyolcz cicerót 
elosztom a két oldalra (pr. 4—4 ciceró), mely esetben 
aztán minden oldalt úgy lehet elrendezni, hogy az 
a középen álljon s nem áll elő az a ferde helyzet, 
hogy míg a jobboldalon 12 ciceró üresség is van, 
addig balra, a hol pedig még a sorok is mind egy
formán kezdődnek, alig jutott négy ciceró. Ha így 
szedjük vagy szedetjük a verseket, nemcsak a tör
delés lesz könnyű, hanem még sok anyagot is meg
takarítunk vele, mert nem kell 8—12 cicerós ki
meneteket is csinálnunk. Tehát ne azt nézzük, hány 
ciceróra van számítva az oldalszélesség, hanem hogy 
milyen terjedelmű a leghosszabb sor.

Ha léniával kerítjük be az oldalakat, alúl-felül 
annyi helyet hagyjunk, a mennyi a költemény sorai
nak megfelel. Ha példáéi vannak olyan hosszú 
sorok, hogy a lénia mellett jobbról-balról nem marad 
több 4—5 cicerónál, akkor elég, ha felül négy, alul 
3 V2 cicerót, vagy a fenmaradó ponttöbbletet (példáúl 
3 ciceró, 8 pont stb.) teszszük. Arra azonban ügyel
jünk, hogy inkább mindig felül legyen több egy-két 
pontnyi térrel. Kisebb vagy középalaknál négy ciceró
nál ne tegyünk többet; nagyobb formátumnál azonban 
már többet is vehetünk. Felül és alúl mindig, az 
egész könyvön át, egyforma legyen a beosztás, oldalt 
azonban lehetőleg középen álljon a vers.

Nagyon divatba jött a könyveknél az élő oldal- 
czimek használata. Akár helyes, akár nem, alkal
mazzák azt derűre-borúra. Persze, a költemény-kötetek 
se kerülték el sorsukat s nekik is jutott az élő oldal- 
czimekből. Már most micsoda felfogás az, hogy akkor,
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mikor majd minden költemény 4—6 strófából áll és 
egy kezdő- meg egy kimenő-oldalt tesz ki, élő oldal- 
czímet teszünk. A kezdő-oldalt leeresztjük 6—8 ciceró
val és akkor az a szegény sor ott függ a levegőben, 
minden támasz nélkül. A másik oldalon meg az alján 
van az üresség, itt meg — nem lévén az oldal 
léniával körülkerítve — az oldalszám lóg lent a nagy 
űrben.

Az ilyen apróbb költeményeknél tehát soha sem 
szabad az élő oldalczímekhez folyamodni és legalább 
egy vékony léniával kell az oldalakat körülvenni.

Láttam már olyan verses-kötetet is, a hol minden 
egyes költemény elé jó vastag és még hozzá fekete 
fejléczet is tettek. Az ilyen könyv aztán nem állt 
egyébből, mint fejléczből és élő oldalczímből, no meg 
czikornyás és czikornyátlan spitzekből. Kerülni kell 
a fejléczet ott, a hol az nágyon sűrűn ismétlődne, 
mert akkor az visszataszítóan hat a szemlélőre.

A mi magát a szöveg-elhelyezést illeti, az is igen 
sok bajt okoz a tördelőnek. Ha a vers csak cgy-két 
strófából áll, akkor legjobb azt egészen a középre 
helyezni. Ha azonban több, mint egy oldal a szöveg, 
úgy lehetőleg igyekezzünk egyforma beosztást tartani 
az ilyen több oldalra menő költeményeknél. Inicziált 
ne használjunk az ilyen apró verseknél, mert az 
nagyon banálissá tenné a munkát. Különben se szép 
az inicziál versek előtt, mert az csak úgy lóg ott a 
levegőben, minden támasz nélkül.

Sok bajt okoz az ilyen költemény-kötetnél a vers
alakok különfélesége is. Egyik vers a húsz cicerót 
is meghaladja, míg a másiknál alig van nyolcz ciceró
nál hosszabb sor. Ez baj. De ha a szerző szabad
kezet ad a szedőnek, akkor az ilyen pár tagból álló
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verset kéthasábosan kell szedni és ha a versszakok 
páratlanok, akkor az utolsót a középre kell helyezni, 
példáúl így:

Vannak, a kik megforditva csinálják és felül kezdik 
egy szakaszszal. Ez nem helyes. Az még rosszabb, 
mikor a párosán kimenő versszakokat így osztják fel:

Az egyes versszakok közé üres sort teszünk, a 
mely mindig egy üres sor legyen, tudniillik annyi, 
a mennyi a betű maga. így ha a vers ciceróból van 
szedve cs kétpontos térzővel ritkítva, akkor üres 
sornak egy tertiát, vagyis 16 pontot teszünk, mert 
a ciceró 12 pont, a két térző (alúl-felül) négy pont, 
tehát 12 +  4 =  16.

Ha a versszakot meg kell törni, úgy arra kell 
ügyelnünk, hogy az értelem ez által ne szenvedjen. 
Ilyenkor olvassuk el a versszakot és figyeljük meg, 
milyen alakban van az írva. De főként vigyázzunk 
arra, hogy a rímet ne válaszszuk el, mert ez nagyon 
rossz hatással van az olvasásra.

Rím van sokféle, a melyet a pedáns író már a 
sorok elhelyezésével, illetve behúzásával és kieresztésé- 
vel is ki szokott tűntetni, hogy ez által a hang- 
súlyozás könnyebbé váljék. Manapság már erre is 
kevés gondot fordítanak s csak egyformán húzatják
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be a verssorokat, akár páros ríműek, akár csoport- 
ríműek, akár keresztező ríműek stb. legyenek azok.

Van azonban író, a ki korrekten dolgozik s meg
követeli, hogy úgy is szedjék a versét.

Példaként minden rímből mutatok be egyet, hogy 
alkalomadtán ez se okozzon a szedőnek nehézséget 
s meg azt is megtudja, minő költeménynyel van 
dolga.

A páros rím  az, midőn a sorok kettesével csen
genek össze, példáúl:

Ha minden terv sikerülne 
S minden csapás elkerülne,
Akkor veszne éltünk bája,
Minden éke tovább szállna.

Keresztező rím az, midőn az első sor a harma
dikkal, a második a negyedikkel rímel, példáúl:

A sír szája, gyász homálya 
Rejt magába bús ölén;

Ámde várja és táplálja
Lelkünket egy jobb remény!...

Ölelkező rímnél az első sor a negyedikkel és a 
második a harmadikkal rímel, példáúl:

Oh higyj nekem, oh higyj a boldogságnak,
Mit ölelésink, csókjaink beszélnek,
Irígyeink szavát ereszd a szélnek,

Jöjj hozzám: a ki úgy kívánlak, vágylak.

Félrímnek mondjuk azt, mikor az első és harma
dik sor rímtelen, például :

Ülök szobámban egymagámban,
Körül halotti néma csend;

Kocsizörej hallik csak hozzám,
A mint elrobog odalent.
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Visszatérő rím  az, midőn az első, második és 
negyedik sor rímel (a harmadik rímtelen), vagy pedig 
ha az első, második és ötödik sor együtt (a har
madik pedig a negyedikkel) rímel, pl.:

Szerelmes lett hullámaidba 
Egy árva költő, Adria!

S a ki annyi kincset birt szivébe,
Hogy egy királylyal sem cserélne,

Szegény most. Nincs mit adnia.

Van ezeken kivül még csoportrím, mikor három
négy sornak van egy ríme és van ráütörím, a mikor 
az első és második, harmadik és negyedik sor rímel 
és az ötödik — kisebb lábbal — a negyedikre 
mintegy elharapva, de kedvesen csengve rímel.

A példákat mind úgy húztam be, a hogy azokat 
használni kell. Ha így vannak a versek szedve, akkor 
az olvasó rögtön látja, milyen verset olvas és olvasás 
közben nem téveszti el a hangsúlyozást, a mi nagy 
előnye a kötött beszédnek (a hogy a verset nevezik), 
mert így igen sokat nyer az szépségben, dallamos
ságban.

Van még sokféle behúzás-szabálya a verseknek. 
Ilyen pl. a hosszabb költői beszélyeknél a terjedel
mesebb verseknek (akár csak a prózában) kezdetekkel 
(alinea) való jelzése. Ekkor két ciceróval húzzuk be 
a sort, a nélkül, hogy üres sort tennénk oda. Van 
megint egy más eset, mikor — pl. párbeszédeknél — 
a verssor nincs befejezve, hanem abból egy-két szótag 
átmegy a másik szavaló versszakába. Ha ez az eset 
áll elő, akkor azt a sort nem szabad úgy kezdeni, 
mint a többit, hanem annyival kell behúzni, a milyen 
hosszú volt az előtte való sor; ha pedig ennyivel
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nem lehet, akkor egészen hátra kell azt zárni. íme 
egy példa:

Ez a mi óránk, az éj megérkezett,
Nyugszik a világ.

Káröröm :
Álmodnak szépeket,

És új csalódás napja vár reájok.

A verssorok behúzására nézve megjegyzem, hogy 
a kisebb fajta betűknél (nonpareille, petit) elég egy 
ciceróval, garmond, ciceró és nagyobb betűknél pedig 
két ciceróval beljebb ereszteni a sorokat. A kisebb 
betű rövidebb sort, tehát kisebb alakot is ad, azért 
kell kevesebbel behúzni vagy kiereszteni, mint a 
nagyobb betűknél és nagyobb alaknál.

A czímsoroknak verzálbetűkből való szedése is 
nagy divattá vált. Pedig ez se helyes akkor, ha 
minden második-harmadik oldal czímsor. Nem helyes 
azért, mert az ékezetek sokszor letörnek — mivel a 
verses oldalaknál nem védi semmi — és így nem 
egyszer ilyen boszantó hibákat olvashatunk:

FUTYOL A SZÉL...
VÁRLAK, VARLAK...

Rosszul veszi ki magát a verzálbetű azért is, mert 
sokszor a versnek nincs más czíme, mint a kezdő
sor, a mikor persze három pontot teszünk a czímsor 
után, mintegy jelezve azzal, hogy az csak a vers 
első szótagjait jelenti és nem a vers tartalmát.

Az egyes költemények után nem szabad kompakt, 
fekete díszítő-darabokat használnunk. Leghelyesebb 
vékonyvágású, jóformán lehelletszerű díszeket, még 
pedig igen kicsinyeket alkalmazni, persze lehetőleg
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változatost, de nem különféle jellegűt és stílűt. Lénia- 
spitzet ne tegyünk, inkább hagyjuk egészen üresen, 
a mi nem is nagy baj, pláne ha még léniával körül 
is van kerítve az oldal.

Legszebb azonban az ilyen verseket nagyobb alakra 
és — persze a szerző akaratával — egyfolytában 
szedni, nem pedig minden költeményt külön oldalon 
kezdeni, a mikor már sokkal könnyebben boldogulunk 
a tördeléssel. Igaz ugyan, hogy ekkor is állnak még 
elő akadályok, de hát már ezeket könnyebben le 
lehet győzni. Ebben az esetben már a spitzek egy
formák is lehetnek, sőt sok esetben még kívánatos 
is az.

Sokat, nagyon sokat lehetne még a versek szedésé
ről írni; de hát az értelmes szedőnek nincs szüksége 
minden kicsinység megmagyarázására. Szinte magától 
jön eléje a helyes megoldás módja, a hogy azt a jó 
ízlés követeli.

Ha csakugyan díszműnck, a könyvpiacz csemegéjéül 
szánjuk a költemény-kötetet, úgy ahhoz szép, kerek
vágású, lehetőleg finom betűket vegyünk, kerüljük a 
felesleges sallangot és erőltetett dolgokat, vegyünk 
jó vastag, lehetőleg fehér papirt s ne nyomjuk nagyon 
feketére, mert így kirí a kis fekete szöveg a nagy 
papíron. Nem szabad erős nyomást alkalmazni, mert 
akkor a hosszabb sorok átütnek a papíron ott, a hol 
az ellenkező oldalon nincs szöveg vagy nagyon 
rövidek a verssorok.

Másik fődolog még a versek tördelésénél, épp úgy, 
mint a prózánál, hogy az oldalt ne ciceróra, hanem 
sorokra számítsuk ki és az üres sorokat se szőkébbre 
ne vegyük, se többet ne oszszunk közéjük, hogy a 
sorok egymásra essenek. Ha jegyzet jön alúlra, úgy
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azt a szövegsor szerint számítjuk ki s annyit hagyunk 
ürességnek, a mennyi pl. két, három, vagy több 
szövegsort kitesz. Arra azonban ügyeljünk, hogy a 
jegyzet és a szöveg közt legalább egy üres sor 
legyen; inkább többel, mint kevesebbel válaszszuk 
el a szedést a jegyzettől. Épp így kell a czímsorokat 
is elosztani, a mi egy csepp fáradságba se kerül, 
ha a szedő nem felejtette el az egyszeregyet.

Látjuk tehát, hogy a versszedés csak a számoló
szedőnek »speck« (ha van bőven kizáró-anyagja), 
de a tördelőnek sokszor több fejtörést okoz, mint a 
legkomplikáltabb táblázatfej kiszámítása. Az értelmes 
és lelkiismeretes szedőnek azonban semmi se nehéz, 
ha szépet produkálhat s inkább összeszedi összes 
tudományát, semhogy szégyenbe tegye azt a nyomdát, 
a melynek impresszumát a munkára szedi.

Kérem tehát ezeket az értelmes szedőket: gondolják 
hozzá, a miket én kihagytam s ne vegyék rossz 
néven azokat, a miket elmondtam.



A MI DIVATUNKRÓL

H ELLER  IGNÁCZ

A mai korban nagy szerep jutott a divatnak.
Minden iparág arra törekszik, hogy valami újat, 

hathatósai hozzon a piaczra, hogy megnyerje czikkei- 
vel a közönséget és így üzemének munkát biztosítson.

Ez elvet magáévá téve, nagyban támogatja a mi 
iparunk (a nyomdászat) — az építészet, bútorzat, 
ruházat, fényűzési stb, iparágak— törekvését; sajnos, 
a nélkül azonban, hogy ennek tudatában lennének és 
még kevésbé, hogy ez általuk kellően méltányoltatnék.

Biz’ ez így van ; mert míg a társadalomnak ama 
rétegéből, hol a nyomdaipar nagy becsét ismerik 
és ebből kifolyólag ki is használják — mint példáúl 
a tudomány, történelem, szép- és hírlapirodalom — 
szépen el vagyunk látva munkával, addig az emlí
tettek részéről aránylag csak igen kevés munka jut 
nekünk.

Ezek nem ismerhetik a nyomdaipar termékeinek 
hatását és így azt sem, hogy reklám nélkül a mai
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korban nem igen lehet boldogulni és nagyon sokan 
e nélkül nem is boldogulnak.

Tapasztalhattuk, hogy csak a nagyobb kereskedések 
és gyárak nyomtatnak reklám-nyomtatványokat, ár
jegyzékeket stb.

Ötszáz-ezer kereskedő közül tán csak egy ad egy 
kis munkát és ezt is a már szóltében dívó ügynökös- 
ködésnek köszönhetjük; mert ékes, meggyőző rá
beszélés nélkül nem egykönnyen szánják rá magukat 
a kereskedők a munka adására.

Pedig senki sem tagadhatja, hogy egyedül a mi 
iparunk az, mely a divat gyakori változását — habár 
csak indirekte — elősegíti, a mennyiben termékei 
által villámgyorsan terjeszti, ismerteti és ajánlja azt, 
így biztosítva az üzlettulajdonosnak és munkásnak 
egyaránt keresetet.

Régebben ritkábban változott a divat és talán nem 
is gondolkozunk helytelenül, ha úgy véljük, hogy ez 
a nyomdaipar akkor még zsenge korának róható 
föl; hova jutna a folyton szaporodó munkaerő, ha 
— mint akkor — a divat oly keveset változna és 
ennek folytán a szükségletnek oly szűk köre volna?

Mindezekről jó volna a kereskedő-világot felvilá
gosítani: személyesen, ügynökök (a kiket érthetetlen 
módon rossz szemmel szoktunk nézni) és oly köröz- 
vények által, melyekkel alkalomszerűleg felhívhatjuk 
valamely munka készítésére; adjuk mi meg a reklám- 
csináláshoz az eszmét, talán több lesz a munka, 
mint most és így nem lesz a világosságot terjesztő 
mesterségnek annyi munkanélküli tagja.

Ezek után azonban ránk is nagy feladat, sőt köte
lesség vár: a rendelőknek oly nyomtatványt kell 
adnunk, melyet azok, a kiknek szánva van, addig
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nem dobnak a papírkosárba, míg azt — éppen 
szépségüknél fogva — meg nem szemlélték.

Hogy mi által érjük ezt el?
Szép anyaggal.
Értelmes szedéssel.
Tiszta nyomással.
Az elsőről, a szép anyagról szólva, szinte köte

lességünknek tartjuk a külföldi öntödéknek buzgalmát 
— habár önérdeküket szolgálják is — dicsérni.

Gazdag, folyton gyarapodó, szebb és szebb anya
gukkal immár divatot teremtetlek iparunkban, úgy, 
hogy a többi iparágakban kifejtett fényűzéssel mi is 
lépést tarthatunk és megfelelhetünk azoknak a köve
telményeknek, melyeket a mi termékeinktől — mint 
minden új dolognak első hírnökétől — mindenki 
joggal várhat.

Igaz, hogy ez elismerésünket és dicséretünket para
lizálja kissé ama önként keletkező kérdés, hogy a 
mindennapi szükségletre és az apróbb, de — mi 
nyomdászok látjuk csak ezt — igen fontos teendőkre 
is miért nem terjed ki eléggé figyelmük. Tény, hogy a 
körzetek sokasága— mely azonban nekünk nem sok — 
nem áll arányban a nyújtott betűkével és sokkal több 
gond fordíttatik az elsőre, mint az utóbbira.

Egy jó czímbetű például, olyan, a milyen kiemelé
sekre is szolgálhatna, igen nagyon elkelne. Ennek 
hiányát bizonyára mindenki érzi; hisz’ mióta az úgy 
szépségre, mint használhatóságra utólérhetetleniil be
cses Steinschriftek a piaczra kerültek — pedig erre 
talán a legöregebb nyomdász sem emlékszik — hason- 
értékű még nem készült; még az — ennek a széles
ségnek megfelelő — eléggé ismeretes régi Italienne, 
a félkövér antiqua, a későbbi gömbölyű Egyptiennek,
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Runnen, félkövér Antiké és az új, kifogástalan Etienne 
is messze mögötte maradnak.

Úgy röptében az is eszünkbe jut még továbbá, 
hogy sok új körlevél-betűink között egy sincs, mely 
szépség és használhatóság tekintetében a régi Me- 
diaeval-Schreibschrifttel és a régi álló ronddal vete
kedhetne, vagy a melyik a rendelő közönség kívá
nalmának megfelelne. Sajnálattal kell ama tényre 
utalnunk, miként a ma rendelkezésünkre álló körlevél
betűkből, hogy hiábavaló munkát ne végeztünk légyen, 
csak úgy merünk egy munkába adott körlevelet ki
szedni, ha a rendelőnek a betűmintát előbb be
mutattuk, mert különben — tíz esetben kétszer bizo
nyosan — azzal jön vissza a korrektúra, hogy nehezen 
olvasható; ilyenkor érezzük az ebbeli hiányt, melyet a 
közönséges cursiv-betűknek kell pótolni. (Mellékesen 
arra az érthetetlen mulasztásra is óhajtanok az öntödék 
figyelmét felhívni, hogy az öntendő cursiv-, írott- vagy 
körlevélbetűkhöz való paragrafus, kereszt stb. jeleket, 
a törtszámokat és a hol egy és ugyanazon fajból a 
betűket római számoknak használni nem lehet, ilye
neket is öntsenek.)

De e hiányok daczára is, ha iparunk fejlődéséről 
szólunk, ne feledjük és ne tagadjuk, hogy az érdemből 
az oroszlánrész az öntödéké.

De mivel ezek nem elégedhetnek meg magával az 
érdem elismerésével, tartsuk kötelességünknek őket 
támogatni, hogy módjukban álljon — a megkezdett 
úton haladva — szakmánkban a divatot, melynek 
egyetlenegy iparágban sincs meg annyira a létjogo
sultsága, mint a miénkben, javunkra fejleszteni. Mert 
tény, hogy támogatásunkkal (mely abból állana, hogy 
valamivel többet vásároljunk tőlük, mint eddig) amúgy
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is saját magunknak teszünk szolgálatot: gazdagítjuk 
készletünket; már pedig minél gazdagabb a készlet, 
annál gyorsabb a munka; ebből még egy más, bár 
másodrendűnek látszó, de megbecsülhetetlen előnyünk 
van: tágabb tér .
nyílik szedőink- 
nek a kiképzésre,^ rr! ”  
a mi nálunk nagy fontossággal bir és 
ez esztétikai szempontból megint csak ** 
a munka előnyére válik; míg viszont 
emez előny okvetlen több munkát fog eredményezni 
és kiadásainkat gyümölcsöztetni.

Nem mondjuk azt, hogy minden szép és jó, a mit 
az öntödék a piaczra hoznak és nem is mondjuk, 
hogy mindent, még az idenyomtatott tintafolt-körzetet 
is meg kell vásárolni, vagy Amerikából az itt látható

betűket meghozatni (bár erre is elérkezik az idő), de 
azt se tegyük, hogy a hosszú útról ide jövő, újdon
ságokkal jól megrakodott öntőde-képviselőt útnak 
ereszszük, a nélkül, hogy mintáit még csak meg se 
tekintsük, mikor még oly nagyon rászorulunk a kül
földre. Ez sajnos jelenség ugyan, de még sajnála
tosabb, hogy — a látszat szerint — egyhamar nem 
is lesz ez máskép. Felszólaltunk, kértük, hogy hazai 
betűöntődéink tegyenek, teremtsenek valamit; taná
csoltuk és tanácsoljuk folyton-folyvást, hogy mit 
készítsenek és ehhez honnan vegyék a motívumokat, 
eddig azonban még vajmi keveset tettek a magyar

É V K Ö N Y V  1896. 3
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nyomdaipar érdekében. Az egyik metszetett ugyan 
dicséretes törekvéssel Hungária név alatt {elneve
zésre (!) tehát teljesen megfelelő) kis körzetet, egy
két betűfajt, de nem nagy szerencsével és így nem 
is igen látjuk használatban; különösen szól ez az 
érintett körzetről, melyben — mi tagadás — semmi 
stílszerű, semmi szép nincs. De minek is a kiforratlan 
fantázia után indulni, mikor elég bővében vagyunk 
a felhasználható motívumoknak?

A betűket illetőleg — tekintve, hogy tényleg honi 
eredetűek — már nem oly nagy a panaszunk; ezek 
közül a következő oldalon szedettek már inkább be
válnak, bár jobb szeretnők, ha valamely egyszerű 
praktikus czímbetűkön (mint a milyenekről az előző 
oldalakon szülöttünk) és nem luxus-betűkön kezdőd
nének a kísérletezések. Ilyenekre volna szükségünk, 
ezeket értékesíthetnék az öntödék is.

De az eddigi mulasztások miatt már keserűen meg 
vagyunk boszúlva: szégyellenünk kell magunkat, mi
kor be kell vallanunk, hogy ezredéves kiállításun
kon egyetlen oly nyomtatvány sem lesz, melyről el
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mondhatjuk majd — a mi után oly igen nagyon 
vágyódunk — hogy ez a mi termékünk. E mellett 
még az a panaszunk, hogy itthon raktáron sem 
találjuk a szépet, a jót; a következő oldalokon le
nyomtatott, már rég piaczra került betűfajok és kör
zetek közül például egyetlenegyet sem.

Mindezt tekintetbe véve, valóban szerencse, hogy 
oly könnyen és olcsón juthatunk mindenhez. De 
mindennek daczára — sajnos — csak néhány nyomdá
ban látjuk az újabb, valóban remek, jól használható 
körzeteket és betűfajokat, mig a legtöbb nyomda, 
fővárosi és vidéki, nagy és kicsi, még ma is — mikor

Jfyom d ászo ls É vkönyve s z q
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oly nagy a választék: a legrégibb s divatját múlta 
betűkkel, milyenek a régi fekete (széles és keskeny) 
Egyptiennek, világos Egyptiennek, félfekete antiqua, 
széles fekete antiqua stb., ugyanily körzetekkel és 
vonalakkal, több helyütt még a Jubcl, Mosaik, Fan- 
tasie, régibb Roccoco, Renaissance, a szerencsétlen 
Biegornamente és fáradságos Rózsa-körzet stb.-vei 
dolgoznak, melyek nem egy helyen olyan kopottak, 
hogy már rég az ólomkemenezébe kellett volna kerül
niük — fittyet hánynak a kor követelményének; pedig 
minden erőből arra kellene törekedni, hogy modern 
irányt vagy — úgy, mint minden más iparág, mely 
haladni óhajt — divatot teremtsünk szakmánkban.
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Hazádnak rendületlenül légy híve

Budapest gyors fejlődése
Magyarország- nem volt, hanem lesz!

Sajtószabadság
3 r i n y -  fiI íKPós h ő s ie s  RaPáPa
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Van aztán még egy más kategória; ezek készek 
volnának az áldozatra, de a kellő ízlés hiányában 
czélt tévesztenek. így — hogy példát hozzunk fel — 
sok nyomdában a bécsi körzet van vagy volt hasz
nálatban, mig a Holtéin, mely jóformán egy időben 
került piaczra az előbbivel, csak kevés helyen van 
meg, pedig szép árnyalata folytán — azt hiszszük — 
ennek adja mindenki az elsőséget; legyünk tehát 

óvatosak a választásban, a 
sok szép közül vegyük a 
szebbiket; e czélból szük
séges a mintakönyveket jól 
átnéznünk és tanulmányoz
nunk, mielőtt valamit rcn- 

B É C S I  K Ö R Z E T  delünk.
Csodálatos, hogy a kis, 

egy-két amerikai sajtóval dol
gozó nyomdákban találjuk a 
legszebb anyagot és a leg
primitívebb munkákat, bár 
ennek okát nem kell sokáig 
kutatnunk; tudjuk, hogy 
ezeknek főnökei közül — bár 

tanult nyomdászok — jó szakembert alig találunk. 
Manapság a nyomdanyitásnál a szakképzettség csak 
mellékes dolog; elég, ha van valakinek néhány forintja, 
melyet búsásan akar kamatoztatni; megszerzi a szép 
anyagot, mert rosszat, csúnyát ma már alig kapni és 
szed, szed czégkártyákat, mint a milyen most éppen 
a kezeinkbe került és a melyet — bár sajnáljuk rá 
a helyet — a túloldalon lenyomtatunk.

De nemcsak a helyet sajnáljuk, hanem rösteljük 
is, hogy ily magyarországi termék kerül millenáris
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kötetünkbe; nem is tennék ezt, ha demonstratíve 
nem akarnánk arra czélozni, hogy jó szedők is vannak 
Magyarországon; csakhogy az ilyfajta munkák a 
kisebb nyomdákban készülnek leginkább és így csak 
ritkán találunk ezek közt egy félig-meddig tűrhetőt. 
Pedig mennyivel egyszerűbb a munka az említett 
kártya másán; mig az előbbenin minden sor az erő
szakot, a sok gondot árulja el, mert az a téves hit 
mindig, hogy a hány sor, annyiféle különböző betű
fajnak liell lenni, addig a másik szinte magától készült
nek látszik. Szabályra nem adunk és ily munkáknál 
soha ne is alkossunk szabályt; szabad egy-egy cursiv 
sort néha álló betűk között álkalmazni, de az ízlést 
ily durván megsérteni: kissé sok.

No de nem akarjuk e czímkártya szedőjének az 
ambiczióját rontani; van rajta —szemben másokkal — 
jó is; az például, hogy minden sor egyformán fel- 
és kitűnik, mert ezek — nem tudjuk, véletlenül-e 
vagy akarattal, bár mindenképpen helytelenül —- 
egyformán vastagok; de vannak a gyűjteményünkben 
— és pedig nagy választékban — olyanok, melyek
ből mindent meglátunk, csak azt nem, a mit ilyfajta 
dolgoknak első pillanatra el kell árulniok: ki, mi és 
hol? E három közül legalább is a két utolsót csak 
nehezen, keresgélés után szoktuk megtalálni vagy 
oly ízléstelenül, mint a már említett Schlanger-féle 
kártyán.

De ezek az egyszerű dolgok még csak hagyján; 
a mit azonban a körzetekkel mívelnek: az már több 
a soknál. Körzetet körzetre rakva, dísz- és egyszerű 
vonalakat oly zűrzavarosán látunk egymáson, hogy 
gondolkoznunk kell, mint képes az ember ily ferde 
fantáziára. Pedig a legrútabb körzettel szépet alkot-
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hatunk, ha azt arányosan beosztjuk: vonalakkal és 
a megfelelő spácziummal választjuk el az egyiket a 
másiktól. De mindezeken még túltesznek a kifutó 
részei által (mint a milyeneket a mintakörzetek között 
lenyomtattunk) becsessé vált szabadirány körzetei
vel. Hívei vagyunk ennek az iránynak, mely leg
inkább van hivatva a mi divatunknak szolgálatot 
tenni; nem akarjuk azt tanácsolni, hogy ne alkalmaz
tassanak, de ha az illető szedő nem érzi magát ez 
irány alkalmazásánál biztosnak, nem köthetjük eléggé 
szivére és nem tanácsolhatjuk eléggé neki: keressen 
egy czéljának megfelelő mintát más nyomtatványokon 
vagy az öntödék által kiadott mintalapokon. Nem 
szégyen, ha onnan veszünk valamit, hisz’ alapjában 
véve — ne tagadjuk — úgy is csak azokat másolja 
a legjobb műszedő is.

A litográfusok, porczellán- és üvegfestők stb. mind
nyájan minták után dolgoznak, miért röstelli tehát a 
szedő ezt? Miért legyen épp ő az, a ki félve húzza 
ki a fiókját, hogy valaki a kollégái közül észre ne 
vegye — ments’ isten! — hogy a mintalapról néz 
le valamit? Ebben nemcsak hogy szégyen nincs, de 
természetes is: a minták (Vorlagen) készítése, legye
nek ezek a mi szakmánkhoz vagy más szakmához 
tartozóké, külön mesterség, a melyet rajz-, műipar- 
iskolában vagy az egyéb megfelelő helyeken kell 
tanulni; ez tehát nem a mi hivatásunk; a mienk leg
feljebb az, hogy ne rontsunk rajtuk és talán hogy 
kombinálhassunk ügyesen róluk.

De ha csak az volna a panaszunk, hogy a mű
szedéseket nem öltöztetik oly Ízlésesen, mint a hogy 
ezt a rendelkezésünkre álló anyag- és a mai divat
nak megfelelően kellene és lehetne!
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Bizony be kell vallanunk, hogy még a legegyszerűbb, 
közönséges munkáknál is sok hibát, száz-kétszáz év 
előtti rendszert találunk. Ezért kötelességünk ezekről 
is szólani és tehetségünk szerint — habár talán 
hiányosan is — a hibákra rámutatni és a hol lehet, 
tanácsokat adni, hogy a haladás és igyekezet által 
előtérbe szorult, divatot czélzó eszme ez irányban is 
érvényre jusson: ne csak czifra, de jó is legyen a 
munka.

Tekintsünk például bármely könyvbe vagy folyó
iratba, legyen az bár díszmű vagy egyszerű folyó
munka, tehát közönséges síma szedés és már mennyi 
hibára bukkanunk! Sem a sorban előforduló vesszők, 
pontok, sem a húsos betűk a közöknél figyelembe 
nem vétetnek. Pedig egy valamivel jobb munkánál 
tekintettel kellene lenni a következő, sokak által 
ismeretes, de nem követett szabályokra: kevesebbet 
kell beosztani oly szavak között, hol a húsos betűk 
vagy interpunkcziók előfordulnak, de még a göm
bölyűén kifutó betűknél is, vagy viszont ott felosztani 
a fenmaradó hézagot, a hol tele, azaz húsnélküli betűk 
vannak.

A táblázatos nyomtatványok közül is, melyek szedé
séről pedig már nagyon sok szó folyt: több rosszat, 
mint jót találunk; vegyük csak szemügyre a túl
oldalon egymás mellett álló két táblatöredéket, melyek 
egyikét egy éppen kezünk ügyében lévő, Hagelmann- 
nál Kaposvárott nyomtatott takarékbetéti könyvecs
kéből (tehát értékpapírból) vágtunk ki, de akarattal 
sem utánozhattunk oly rosszúl, mint az az eredetin 
van, tehát már így is javított alakban látható.

E kettőt szemlélve, a helyes, a tetszetősebb azonnal 
szemünkbe fog ötleni és már ez az egy példa fog
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bennünket a helyes tabellaszedésről röviden — mert 
amúgy sincs terünk ezt úgy, mint a hogy a tárgy 
megkívánná, kimagyarázni — felvilágosítani. Csak 
még néhány szót erről. A »füles« szedéseket lehetőleg 
kerülni kell és — ha csak lehetséges — köröskörül 
vastag-finom (Einfass) vonal veendő. Ha ebből nem 
állana elég rendelkezésünkre, használjunk inkább csak 
fekete vonalat, kisebb dolgoknak félfeketét; ezek is 
megteszik. A »fülek« mellőzését nem annyira a szépség, 
mint inkább a végett ajánljuk, hogy az oldalakra 
ütendő térzőkkel ne kelljen bajlódni, hogy a kereszt- 
vonalos táblázatoknál a fejvonal vagy szöveges fej 
ne legyen szélesebb a keresztvonalaknál, mert ez 
nagyon csúnya; egyszóval, hogy végig egy for
mátumra legyen az egész táblázat. Gyakran eme 
dolgoknál ily esetek fordulnak elő: a szedést (a mely 
a táblázat fölött van) megkezdjük 40 ciceróra, e 
szerint a fülek végett — melyek, mint már mon
dottuk, nekünk nem tetszenek — a keresztvonalakat
39 ciceróra, tehát sok munkát igénylő, kellemetlen 
szélességre kell vennünk. Igaz, hogy nem így kell 
szedni, hanem fordítva: a több időt igénybe vevő 
részt kell egész formátumra szedni és mondjuk, hogy 
így is történik — néha; de hát így sincs az jó l :
40 ciceró végig, éz a helyes, könnyű és szép munka, 
melyet a »fülek« ne akadályozzanak. De ha már 
használunk a táblázat fején vastag-finom, az oldalakon 
félkövér vonalakat, ne üssünk az oldalakra semmit; 
természetesen arra is törekednünk kell, hogy a füg
gélyes rovatok és a fej ki ne fussanak és így az 
oldalvonalak a fejvonalnál ■ kijebb ne álljanak; ettől 
természetesen csak nagyobb szedéseknél kell tarta
nunk, a hol a bajon és a benyomandó kereszt-



A MI DIVATUNKRÓL 45

Napok
Tagé

Kamat
Zinsen

L



46 H EL L E R  IGNÁCZ

vonalak kedvéért úgy segítünk, hogy a tabellát magát 
egy-két térzővel keskenyebbre szedjük. Ha valamely 
tabellát alul le kell zárni, leghelyesebb azt köröskörül 
egyforma vonalakkal bekeríteni, de ha a tabella felső 
fejvonala mégis vastag-finom és a függélyes oldal
vonalak félkövérek, akkor soha se adjuk a záró
vonalat egészen alul, hanem hagyjunk az illető munka 
nagyságának és a keresztvonalak szélességének meg
felelő aránylagos hézagot. Azt is látjuk sok helyütt 
még mindig, hogy a rovatokon keresztülfutó vastag 
vonalak vannak megtörve (lásd a példát) és nem a 
mint kellene: megfordítva. Ha például egy vastag 
háromszoros vonallal kell — mondjuk — a táb
lázatot középen elválasztani, akkor ezt a vastag fej- 
és lábvonalat okvetlen egybe kell futtatni, nem pedig 
— mint majdnem mindig látjuk — a fejbe egy 
darabkát és a rendesen gyengébb elválasztóvonal 
után a folytatását; csak egyetlen vonalat kell ez 
esetben megtörni, a mi egy pillanat műve és a munka 
egészen más, tetszetősebb alakot nyer (lásd mindkét 
mintát).

Beszedett, figyelmesebb munkát igénylő táblázatok
nál igyekezzünk kettősfinom vagy másféle vonalakat 
venni,hogy a hézagok ne tűnjenek fel; adjunk lehetőleg 
egész (2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 8-as) vonalakat; ne 
legyünk oly túlságosan pontosak, hogy tán egy a 
kéziraton odavetett, mondjuk 26 térző szélességű 
rovatot utánozzuk, szedjük, ha direkt nem kíván
ják, hogy a rovatok pontosan betartassanak, 24 tér- 
zőre =  4 ciceróra vagy egyéb egész formátumra, 
mert biz’ sokszor megesik, hogy egyik vagy másik 
kisebb vonal hiányában egy ily rovatot 3—4 darabból 
kell összeszedni, a mi — különösen ha a vonalak
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már kissé kopottak is — szép munkát nem ered- 
ményezhet.

A fejekben néha, azaz sokszor egész betűminta- 
gyűjteményt találunk, a helyett, hogy a kiemelendő 
szavakat lehetőleg egyféle betűfajból (egy, két vagy 
három fokkal nagyobb 
betűfajból vagy a hasz
nálandó kenyérbetűfaj- 

nak megfelelő nagyságú 
és épp oly vastagságú 
czímbetűkből) vennők. —
A szöveg maga inkább ér
telmesen, mint szimmetri
kusan legyen elhelyezve; 
teljesen szükségtelen arra 
ügyelni, hogy miként es
nek a sorok; ha a rovat
nak mindegyik sora egymástól csak egy-két spáczium- 
mal is különböznék, az se baj. Egy épp előttünk 
fekvő kész nyomtatványból (1. fönt) egy egyszerű pél
dát illusztrálásul érdemesnek tartunk kivágni és le
nyomatni. Nézetünk szerint az alsó példa sokkal jobb.

Foliirozott, azaz oly táblázatoknál, a hol a bal- 
és jobboldali együvé tartozik, tehát egyet képez, ezt 
a körülményt fel kell tüntetni, mert néha egyik a 
másiktól egy észrevehetetlen kicsi változással tér el 
és használatnál tévedésekre szolgáltathat okot. Ezeknél 
már mindenesetre a két külső oldalakhoz vastag (leg
jobban vastag-finom), a belső oldalakhoz vékonyabb 
(félkövér) vonalak használandók.

Az árjegyzék-szedésről is — mely különben nagy 
szerepet játszik szakmánkban, úgy is mint gyakran 
előforduló munka, úgy is mint olyan, a melyen a mi
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divatunkat bemutathatjuk — valamicskét írva, első 
sorban azt kell figyelembe ajánlanunk, hogy a szedés 
megkezdése előtt a kéziratot vegyük revízió alá, 
mert ha úgy fogjuk szedni, a mint azt a rendelőtől 
kapjuk, jó munka sohase lesz és nem is lehet belőle. 
Hiszen a kézirat megírásánál akarva sem lehet a 
nyomdászat technikájában előfordulható ügyes-bajos 
akadályokra figyelemmel lenni. Sokaktól hallottuk 
már, hogy ez vagy az nem enged a világért sem 
változtatni a kéziraton, amaz meg szörnyen haragszik 
ezért és száz meg száz más mentegetődző kifogást; 
mi azonban azt mondjuk, hogy mindenki örül, ha 
munkáját jól, azaz a saját kéziratánál jobban csináljuk; 
az ilyfajta kifogásokat tehát csak szegénységi bizo
nyítványnak minősítjük és bennök a félénkséget és így 
a hiányos szakképzettség takargatását látjuk.

Az árjegyzék-szedésről elmondandókat főbb pontjai
ban tehát a következő szavakba foglaljuk: rakosgas
sunk, illesztgessünk kényünk-kedvünk szerint, azon
ban •— okosan!

Magas
DMlm

.
Atméret Liter

tartalom 
v. szám

Ára
drbként 
frt kr.

270 25 10 2 50
310 26 15 3 25
380 29 20 4 —

410 31 25 4 75
430 33 30 5 50
490 35 40 7 —

535 37 50 8 50
565 40 60 10 —

575 42 70 11 60
585 44 80 13 _

615 46 90 14 50
640 48 100 16 —
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Ez a fő; többet e tárgyról, mint a mennyit eddig 
mondtunk és a mit még dióhéjba szorítva mondani 
fogunk — nemcsak a szűk keret végett, hanem egy
általán — elégséges; az ily aprólékos munkáról 
többet mondani valóban szalmacséplés volna, mert 
— mint már mondottuk — ehhez a munkához csak 

egy kis gyakorlat és nagy bátorság kell.
Vegyük példáéi, hogy a kéziraton a 48. oldalra 

nyomtatott számoszlopos tabella van, nekünk pedig 
szélességében kellene; minden habozás nélkül a kö
vetkezőképen változtathatjuk ezt át:

Magas "Hm .............................  270 310 380 410 430 490
Átméret .............................  25 26 29 31 33 35
Litertartalom vagy szám . . .  10 15 20 25 30 40
Ára darabonkint.............. frt 2.50 3.25 4.— 4.75 5.50 7.—

Az aláhúzott, azaz a kiemelendő szavakra nagy 
súlyt fektessünk; használjunk oly betűket, melyek 
erősen elütnek vagy feltűnnek a szövegbetűkétől;
nem elégséges példáéi garmond Elsevierhez a garmond 
félkövér Elsevier, a mint ezt vagy ehhez hasonlót 
sokszor látunk; tűnjék ki, a minek feltűnőnek kell 
lenni. A rendelő sokszor egész darabokat (30—40 sort) 
is alá szokott húzni és a szedő ezt mind hűségesen 
vastag betűkből szedi; ez fölösleges és nem is érünk 
vele czélt, sőt határozottan kellemetlenebb a szemnek, 
mintha a rendes betűkből volna szedve. De van elég 
más mód ezt feltűnővé tenni; így ha a használt 
betűknél egy fokkal nagyobbat veszünk, ha feltűnően 
e szót: Fontos teszszük elébe, behúzás által, vagy 
ha e résznek minden sorát aláhúzzuk, ez utóbbi 
hatásos és szép is. Az idézőjeleket igyekezzünk szépen 
egymás alá illeszteni; nem szükséges, hogy ezek

ÉVKÖNYV 1806.



50 H ELLER IGNÁCZ

pontosan az idézendő szó közepén álljanak. Némely 
szedő pedáns pontossággal rakja ezeket; sokszor 
— mondjuk petitnél — egész hasábokon végig egy 
geviertet, fél geviertet, schliesst és ráadásul még 
egy spácziumot is ad ily idézőjelek közé, sőt még 
furcsábban is szoktak tenni; így aztán sok időt 
fecsérelnek el és girbe-görbe szedést nyernek, mert 
ily anyaggal lehetetlenség tisztességes szedést létre
hozni. Pedig senki ha nem fogja kifogásolni, ha ezek 
nem állnak hajszálpontossággal a szó közepén, annál 
kevésbé, mert ezt nem szokták kimérni. Tehát leg
alább az első idézőjeleket egyformán húzzuk be, a 
másodikat is, ha csak lehetséges, de különösen, ha 
több egyforma sor következik egymásután. Rakjunk 
továbbá egész darabokat: két geviertet, egy és fél- 
geviertet stb., nem lesz ezért soha bántódásunk, sok 
időt fogunk megtakarítani és jó szedésünk lesz.

Kétnyelvű szedésnél, a hol az egyik többet szokott 
adni a másiknál, rendesen az egyik nagyon össze 
van szorítva, mig a másik túlságosan ritkítva és ki
hajtva: úgy segíthetünk, ha az egyiket, azt, amelyik 
többet ad, szélesebbre, a másikat, mely kevesebbet 
szokott adni, megfelelőleg keskenyebbre szedjük; a 
választóvonalnak vagy az elválasztóköznek nem kell 
a középen futni, kivált ha ezzel egyöntetűbb, köny- 
nyebb munkát érhetünk el.

A behúzásokról is emlékezzünk meg. Oly sorokat, 
melyek végén árak vannak, ne húzzunk be, csak 
ha ilyen egy sorba bele nem férne, a következőket 
kevéssel igen. Ezek között előforduló egyes jegy
zeteket vagy egyebeket középre zárjunk. Ha a közbe
eső síma szedés sok és különösen ha ily csoportban 
sok az új bekezdés, itt tanácsosabb az első sorokat
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behúzni és kimeneteket csinálni, mert a síma szedés 
között középen kizárt sorok rontanak.

Az árjegyzék vagy egyéb művek bekerítéséről egy 
kis szabályt kell alkotnunk, mert sokszor látunk be
kerített munkákat, melyek bizony e nélkül sokkal 
jobban festenének és viszont, a hol szinte hiányzik 
a keret. Árjegyzékeknél, különösen ha számjegyes 
vagy rovatos az, a keret — legyen az körzet vagy 
vonal — közvetlenül a szöveghez simuljon, míg 
műveknél egészen izoláltan álljon. Legyen például 
egy 8-as oktávlapon (mely 15 -f- 23 és fél centiméter) 
a szedés 20 ciceró széles, körülbelül 40 ciceró magas, 
körülötte egyformán 2 és fél ciceró üresség és ezen a 
vonal, így marad köröskörűi, a körülvágást leszámítva, 
körülbelül 3 ciceró margó, tehát kívül csak valamivel 
több, mint belül; így aztán majdnem egyforma a 
margó; tehát úgy, a mint annak tényleg lenni kell. 
Semhogy úgy kerítsünk be egy művet, hogy a szedés 
és keret között csak néhány térző legyen, inkább 
kerüljük a keretet egészen, mert ez igen rosszúl fest; 
ez különben is már nem keret, hanem csak a szedés 
van bekerítve, már pedig vagy van helyünk keretre, 
azaz elég pazar a munka és megengedhetjük ezt 
magunknak úgy, a mint elmondottuk, vagy ha nem, 
hagyjuk nyitva; így semmikép sem fogunk az ízlés 
rovására cselekedni.

No de végezzünk a szedési munkálatokkal. Reméljük, 
hogy ezek a mi igénytelen útmutatásaink nélkül is 
még jobban fognak mindenki által készíttetni, mert 
semmiképp sem akarjuk állítani és nem is állíthatjuk, 
hogy kivételesen, de azt már bátran mondhatjuk, 
hogy csakis kivételesen találhatunk teljesen kielégítő 
munkát.
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De bármint végeztük légyen a szedési munkákat, 
bármily ízlésesen és divatosan öltöztettük azokat, ne 
Örüljünk, míg egy nyomtatott példány kezeink közt 
nincs, mert bizony egy ügyetlen gépmester tönkre 
silányíthatja azt, mig egy másik többszörös értékre 
emelheti.

Szakmánkban a nyomás az egyedüli művelet, 
melyért, ha jól végeztük, a dicsőség pálmája egészen 
a miénk. Ezt az igen fontos, kitűnő szakképzettséget 
és gyakorlottságot igénylő munkát rövid utasításokból 
megtanulni nem lehet, nem is kíséreljük tehát meg. 
Ezt a gyakorlatban és a jó mestertől lehet csak 
— természetesen kellő ambiczió mellett — meg
tanulni.

De mivel — sajnos — csak kevés oly mesterünk 
van, a kitől tanulni lehet, szakmánknak ez az ága sem 
áll azon a fokon, a melyen ma állnia kellene; néhány 
nagyobb nyomda dicsekedhetik csak azzal, hogy jó 
gépmesteré van, a többinek a kiképzése és gyakor
lottsága bizony nagyon hiányos. És mivel ezekben 
a nyomdákban is vannak tanonczok és a kiképzést 
ezektől nyerik; szűkében vagyunk a jó gépmesterek
nek. De hogy a nagyobb nyomdákból, tehát onnan, 
a hol jobb gépmesterek vannak, miért nem jut egy- 
egy jó mindenüvé: ennek is megvan a magyarázata, 
mert innen is csak ritkán kerül ki egy ilyen. Ennek 
pedig egyedüli oka csak az lehet, hogy épp a nagy 
üzletekben túlságos sok tanonczot alkalmaznak. Húsz- 
huszonkét tanoncz közül (ennyi van egyik helybeli 
nyomdában) kire kerüljön a sor? Jó gépmestert tehát, 
véleményünk szerint, csak úgy nevelhetnénk, ha első 
sorban kevesebb tanonczot tartanánk; másodszor 
helyes eljárás volna, ha minden vasárnap vagy bár
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mely más napon a tanonczoknak a főgépmester egy
két órán át előadást tartana; ajánlatos volna továbbá, 
ha a négy évi tanonczidő alatt legalább egyszer-kétszer 
a gépek alkatrészeit is ismertetné, olyképpen, hogy e 
czélból valamely kis gépet leszerelne, vagy akkor, ha 
épp javítás alá kerül valamelyik, vagy új állíttatik 
föl; egyik vagy másik eset egy nagy nyomdában min
dig előfordul és valóban kár volna ily jó alkalmat az 
oktatásra elszalasztani. A mindennapi teendők magya
rázása mellett - melyet tényleg csak gyakorlat utján 
lehet elsajátítani — ajánlatos valamely illusztráczió- 
ból levonatokat készíteni és tanonczok között ki
vágási gyakorlatok czéljából kiosztani, melyekből 
aztán a legképzettebb fiú próbalenyomatokat készíthet, 
a gépmester pedig vizsgálva ezeket, oktatva az eset
leges hibákra utalhat.

Ezenfelül arra is kellene a tanonczokat — vagy 
mondjuk inkább a nyomdászokat általában — serken
teni, hogy szakfolyóiratokat olvasva, elméletileg is 
képezzék magukat. Igaz és sajnos, hogy nekünk 
kevés ilyen áll rendelkezésünkre, de időközönként 
ezekben is sok tanulságos dolog lát napvilágot, melyek 
ismerete módot nyújtana, hogy a gépről vagy egyéb
ről necsak a nyomdában, hanem azon kivül is tudjon 
valamit mondani.

De necsak a gépmester, hanem a nyomdavezető 
is tartson vagy tartasson valamely jó szedője által 
tanonczainak ily előadásokat valamely programm 
szerint. Anyagot az előadáshoz a hajón lévő napon
kint változó szedések adnak, melyet hallgatói előtt 
bonczolgathat.

így oktatni különben az illető vezetőknek, kiknek 
gondjaira a fiúk bízva vannak és kiknek kezeibe
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sorsuk van letéve, szinte erkölcsi kötelesség és ha 
ennek mindenki lelkiismeretesen megfelel, nagy szol
gálatot tesz szakmánknak.

Ez lenne a legjobb szakiskola! 
így nyerhetnénk minden nyomdának jó gépmestert, 

így oly szedőket, kik a rendelkezésünkre álló gazdag 
anyagot okszerűen, a mai igényeknek és a mi diva
tunknak megfclelőleg tudnák alkalmazni.
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Engedjék meg, t. olvasóim, hogy ezúttal egy oly 
szaktársnak emlékét frissítsem föl, ki úgy szellemi, 
mint szakbeli képzettségénél fogva, valamint rokon
szenves modorával mindazok nagyrabecsülését ki
vívta, kik vele valaha csak némikép is érintkeztek. 
Ez a szaktársunk a családja 
és művészetünkre nézve oly 
nagyon is korán elhunyt 
Tanay Ödön, az azóta szin
tén feledésbe ment Ellenőr 
ez. lap volt érdemes tördelője.

Azt hiszem, az Évkönyv a 
legillőbb hely az oly férfiak 
pályafutásának méltatására, 
kiknek egyedüli életczéljuk 
abból állott, hogy családjuk 
és embertársaiknak hasznára 
váljanak és szakmájuknak 
becsületet szerezzenek.
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Azon időben, midőn Tanay Ödön elköltözött örök 
időkre sorainkból, a Typographia ugyan kötelesség- 
szerűleg megemlékezett a gyászos esetről, de a 
budapesti szaktársak körében akkor uralkodott párt
viszonyok nem engedték meg, hogy az elhúnyttól 
teljes érdeme szerint búcsút vegyünk.

A puszta gyászjelentés felkorbácsolta a szúnyadó 
pártszenvedélyeket és gyorsította azt az áramlatot, 
mely következményeiben a Typographia megmagya- 
rosítását tűzte ki czélúl és három éven át (1883—1886) 
addig nem tapasztalt izgalomban tartotta a magyar
honi nyomdászságot. Most, a midőn több mint tíz 
esztendő gördült le azóta, a pártszenvedélyek is el
némultak és a viszonyok megengedik, hogy Tanay 
Ödön működését higgadtan és elfogulatlanul ismertet
hessük ...

Tanay Ödön 1846-ban született Békés-Gyulán. 
Atyja, Tanay Gyula, iskolaigazgató lévén, nagyszámú 
családját gondos házi nevelésben részesítette, ilyképp 
gyermekeiben az emberiségnek és a hazának hasznos 
munkásokat ajándékozott. A nyolez gyermek közül 
három korán elhúnyván, a megmaradt öt fiúgyermek
ből kettő jelenleg mint hivatalnok van alkalmazva 
a magyar államvasutaknál, egy pedig Délmagyar- 
országon oláhlakta vidéken mint kereskedő és gazdász 
képezi a magyarság erős oszlopát; végre kettő, Tanay 
Ödön és Tanay József, a nyomdászati pályára lépett 
s utóbbiban ma a Grafikai Szemle nagyrabecsült 
szerkesztőjét és a Pesti könyvnyomda-részvény-tár- 
saság művezetőjét tiszteljük.

Két gimnáziumi osztály elvégzése után Tanay 
Ödön szűknek találva az iskola falait, merész el
határozással beállott betűszedő-inasnak. Életének e
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fordulópontját ő maga, mintaszerű magyaros irályá
val a következő hangulatteljes czikkelyben adja elő:

Hogyan lett én belőlem nyomdász
Úgy emlékezem arra a napra, mintha tegnapelőtt történt 

volna. Pedig már nagy ideje — huszonegy éve annak. 
Nagyon szép meleg vasárnapi nap volt, úgy június elején. 
Mint rendesen minden vasárnap és ünnepnapon, úgy akkor 
sem tudtam aludni már kora reggel: az ünnepi ruhán járt 
az eszem, meg hogy hol töltöm el a vecsernye utáni szép 
délutánt. »Csak az a délelőtt már eltelt volna«, sóhajtottam 
magamban. Mert rettenetes volt nekem egy nyári vasárnap 
délelőttje. Nem volt szabad sehová menni, csak — tem
plomba. Ott pedig alig kezdődött el a mise, én már aludtam; 
és aludtam a mise végéig, a mikor aztán csak a pajtások 
oldalbadöfései és fülezibálásai ébresztettek fel; letöröltem 
homlokom- és arczomról anagy verejtékcsöppeket — melyeket 
a fülledt levegő sajtolt belőlem — a mint illett, a kabátom 
ujjával és egyszerre, kiröppent az álom szemeimből, a mint 
megláttam, hogy a páp már nincs az oltár előtt és vígan 
botorkáztam ki az isten házából. Az ebéd ideje aztán már 
hamarabb elérkezett. Ebéd után komóczióul a szomszéd 
gyerekekkel egy kis zsiványjáték vagy lapdázás volt, mi 
csak torokszakadtából jött éktelen ordítozással történhetett 
meg, megzavarva az öregek délutáni álmát, a minek bizony
ságául édes anyám hatszor is kikopogott az ablakon. Mire 
pedig a vecsernyét is átszundikáltam volna a templomban, 
a délutáni plánum is készen volt.

így történt ez a huszonegy év előtti nevezetes napon is. 
A milyen renyhén vonszoltam magamat a templomba, épp 
oly fürgén vágtattam haza a vecsernyéről. Miután pedig 
odahaza, édes anyám jóvoltából kegyetlenül megtömtem 
volna begyemet cseresnyésrétessel, szép mekegő hangon 
elkéredzkedtem édes apámtól a »czifra kertbe*. így nevezték 
azt a szép parkot, a hová az egész város eljárt sétálni.

A czifra kert volt a szerelmi légyottok helye; a mamák 
és papák, ha lányaikat sétálni vitték, a czifra kertbe mentek; 
a kis diák itt tanulta meg legjobban leczkéjét valami sűrű 
bokor tövében; a gyerekek itt szerettek legjobban bujósdit 
játszani a cserjésekben, hol egész délután elkerestük egy
mást, míg megtaláltuk. S mindezen jó tulajdonsága mellett
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volt még egy különlegessége a »czifra kertnek*, a mi rit
kította párját valamennyi czifra kertek között: kitűnő jég
hideg ivóvize volt. A félváros innen hordta a vizet s a nagy 
kút környéke csak úgy visszhangzott a leányok kaczagásától 
és dalaitól hajnaltól alkonyig. Különösen nekünk gyerekek
nek volt megbecsülhetlen áldás az a jó ivóvíz. Ha tikkadásig 
futkároztunk és kergettük egymást a czifra kertben s a 
szomjtól a nyelvünk már majdnem a szánk padlásához 
tapadt, neki mentünk a kútnak és ittunk belőle domboro- 
dásig. Nem ártott meg nekünk a jéghideg viz; ha jóllaktunk 
vele, futottunk megint csikómódra és soha egy se kapott 
még csak köhögést sem tőle. A nevezetes délutánon tehát 
a czifra kertbe igyekeztem, mely csak úgy zengett már a 
gyereksivalkodástól. Erre is, arra is szólítgattak a pajtások, 
hogy csatlakoznám hozzájok. De én, mint a kit végzete 
vezet, se jobbra, se balra nem tértem, csak mentem egyenest 
a folyó partjára, mely a parkot kétfelé szeli. Ha akkor akár 
balra, akár jobbra eltérek — ma nem vagyok nyomdász. 
A folyam partjára érve, észrevettem, hogy két lurkó a sport
nak — a gyerekek előtt igen kedvelt — egy nemét űzi: 
békáztak. Ki nem ismerné a pajkos gyermekkor ezen kissé 
barbár, de mulatságos kedvtöltését! Meggörbítettünk egy 
gombostűt, piczinyke darab piros posztót tűztünk rá és 
néhány rőfnyi erős fonálra kötöttük; botot vágtunk hozzá 
valamely árokparti füzesben és készen volt az instrumentum. 
Nagy kedvet kaptam békázni. Odafutottam a két gaznáczió- 
hoz és legnagyobb örömömre egyikben rég nem látott iskola
társamat ismertem fel. Nevetve dicsekedett, hogy ő már 
kilencz békát csípett meg, melyek ott is hevertek a földön 
körülötte szétterpeszkedve. Egy pillanatra megsajnáltam a 
szegény állatokat. De csak egy pillanatra, mert a másik 
pillanatban már feltámadt bennem is a vérszopó, gyilkoló 
daemon s kunyorálni kezdtem egy gombostűért.

»Van nálam kész horog — mondá ismerősöm — csak botot 
vágj hozzá. Nyúlj a zsebembe, vedd ki, össze van göngyölve 
a madzaggal együtt.«

O maga nem ért rá zsebében kaparászni, mert éppen egy 
hatalmas zöldnadrágú béka settyenkedett a horga körül. 
Nagy szelesen nyúltam zsebébe, tapogatózni kezdtem és 
mert a madzagot körmeim között éreztem, hirtelen kirántot
tam zsebéből. De azon pillanatban el is eresztettem és 
ijedten ugrottam hátra, Békázó pajtásom olyan kétségbe
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esett ordításban tört ki, mintha a béka helyett ő akadt 
volna a horogra. És valóban úgy volt. A görbe gombostű, 
a mit sietve ki akartam a zsinegnél fogva rántani zsebéből, 
beleakadt czombjába és bizony úgy megkapaszkodott, mintha 
csak békát fogott volna meg. A másik békázó ficzkó, kit 
még nem ismertem, csakhamar megszabadította ordítozó 
pajtását a gombostűtől s miután egy kissé megnyomkodtuk 
a sebhelyet, vígan tovább folyt a békázás már most ter- 
zettben.

Nincs azonban olyan kedvtöltés, a melybe az ember bele 
ne únna, kivált a gyerek. Mi is, miután pár tuczat zöld- 
nadrágú úrfit a horognál fogva odacsapkodtunk volna a 
gyepre, abbahagytuk a nemes mulatságot. Csak azután 
jutott eszébe pajtásomnak, hogy bemutassa békázó társát. 
Ekkor aztán megtudtam azt is, miért nem láttam én régen 
ezt a pajtásomat. Már majdnem féléve nyomdász-tanoncz 
volt, az a másik pedig tanulótársa.

Nem régen költözött az a nyomda városunkba és igy nem 
is láttam még addig azt a boszorkánymesterséget. Annál 
kevesebb fogalmam volt róla. Szájtátva hallgattam a két 
kis tudós beszédét, kik közül az egyik jobban túl akart 
tenni a másiknál a magyarázatban. Minő mulatságos játék
mesterség az a betűszedés, mondogatták és milyen szép 
históriákat szednek össze az apró betűkből, még kalen
dáriumot is csinálnak. Nyomban meg is ajándékoztak néhány 
históriával, a mit összegyűrve előránczigáltak zsebükből: 
Sármány király története, A szép Magelona, Csontos Sieg- 
fried és több ilyen hangzatos czímű történetekkel a ponyva- 
irodalomból, a miből, mint dicsekedve mondották, egy egész 
magazinnal van. Legyőzhetlen vágy ébredt fel bennem nyom
dásznak lenni. S hogy fogalmam legyen a művészetről, 
mondák a borzon kis Gutenbergek, jöjjek hozzájuk vala
melyik nap, aztán majd megmutogatnak mindent.

Nehezen vártam a más napot; alig szabadultam az iskolá
ból, siettem dobogó szívvel a nyomdába.

Milyen nagyszerű ismeretlen világ tárult fel előttem Az 
apró betűk ezrei a kicsiny rekeszű szekrényekben, valami 
csodálatos hatást gyakoroltak reám; egy kis gyorssajtó 
méltóságosan zökögött s a belerakott hófehér papiros tarkán 
siklott ki belőle. Megvolt a kész nyomtatott ív. Csak suttogva 
mertem beszélni és szent áhítattal szedtem fel a földről az 
elpotyogtatott betűket és adogattam a kezébe, kinek éppen a
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lábánál találtam és csodálkoztam az észrevehető boszan- 
kodáson, melylyel előzékenységemet fogadták. Odaguggol
tam a földre egy faláda mellé, a mely szinűltig volt meg
rakva mindenféle nagyságú betűvel, ólomdarabokkal és 
karikára metszett ólomforgácsokkal és álmélkodtam rajta, 
hogy úgy össze-vissza van ott keverve minden. Azt mondták 
rá, hogy az »czeig«. Persze hogy éppen annyit tudtam, mint 
azelőtt. Azaz valamivel mégis többet. Tudtam, hogy az czeig.

A látottak és hallottaktól zsibbadt agygyal mentem haza.
Este aztán odaállottam apám elébe elhatározott fontos 

képpel és megmondtam neki, hogy én nyomdász akarok lenni.
Meglepetve nézett reám s miután meggyőződött szilárd el

határozásomról, megígérte, hogy másnap beszélni fog a 
nyomdatulajdonossal.

Izgatottan vártam másnap a választ. Atyám hazajött, 
mosolygott; megkérdezte, nem fogom-e megbánni lépésemet? 
Azt mondta, jobban szeretné, ha tovább tanulnék; különben 
nem erőltet.

Én hajthatlan maradtam. »Tehát jövő hétfőn elviszlek a 
nyomdába — fejezte be atyám az ügyet,— a nyomdatulajdonos 
elfogadottá

A jövő hétfőn aztán minden czeremónia nélkül odaállí
tottak a szekrényhez, a betűkkel megismerkedni.

így lettem én nyomdász.
E szerint tehát Tanay Ödön 1858 nyarán lépett 

be Réthy Lipót gyulai nyomdájába mint tanoncz. 
A Réthy-nyomda 1847-ben alapíttatott Szarvason s 
szerény kezdetből, nehéz körülmények között emel
kedett mai tekintélyes nívójára, mint Arad városának 
első rangú könyvnyomdája. Alapításakor fasajtón 
dolgoztak, melyet néhány évvel rá vassajtó váltott 
föl s ezt viszont — a nyomdának B.-Gyulára történt 
áthelyezésével — egy Sigl-féle gyorssajtó szorította ki. 
Habár a nyomda munkaköre korlátolt volt — mert 
Ballagi Aladár szerint többnyire ponyvairodalmi ter
mékek kerültek ki a szarvasi és gyulai nyomdából 
s Petrik Géza nagy bibliográfiai munkája pótköteté
nek tanúsága szerint számos tót nyelvű vallásos
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nyomtatvány is látott azokban napvilágot — a jó 
Réthy bácsi iparkodott tanítványaiból derék magyar 
nyomdászokat nevelni. Úgy vagyok értesülve, hogy 
első tanonczai közül a következő ismertebbek is 
voltak: Schosulan Ede, Povázsay György, Büchler 
(Dávid) Döme, Roóz Dániel és Soma testvérek, Gyulai 
(Hoske) István, Harsányi György stb. stb.

Tanay Ödönből is nyomdász lett a javából, ki 
művészetén nemes ambiczióval csüggött. Működése 
nem mutat ugyan föl mozgalmasabb momentumokat, 
de csendes volta daczára közhasznú hatással volt. 
Miután a vidéken több helyen megfordult, valamint 
egyideig Becsben is tartózkodott s ottan szakmájá
ban tovább képeztette magát, fölkereste a fővárost 
s itten telepedett le.

Itt első időben a m. kir. államnyomdában mint 
javítnokot találjuk alkalmazva; több évi korrektoros
kodás után budavári állását elhagyja és belép az 
Ellenőr czímű napilaphoz tördelőnek, mely nagy 
körültekintést s még nagyobb szakképzettséget igénylő 
munkakört úgy a szerkesztőség, mint üzleti fölebb- 
valói teljes megelégedésére 1882 július 21-én be
következett halála napjáig mintaszerű pontossággal 
töltötte be. Halálát a nyomdászok specziális beteg
sége, tüdővész okozta, melynek csiráját már régibb 
időtől hordozta magában s bár tudatában volt beteges 
állapotának, mindvégig a legildomosabb bánásmódban 
részesítette alárendeltjeit és mindenkivel szemben 
egyforma szívélyes modorral viseltetett.

Midőn a föntérintett napon beállott a családja és 
tisztelői által aggódva előrelátott katasztrófa, azon 
rendkívüli rokonszenv, mely az elhúnyt személyét 
környezte, széles határokban nyilvánult. Az Ellenőr
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kimerítő nekrológban emlékezett meg korán elhunyt 
munkatársának kiváló tulajdonságairól; a tárcza- 
rovatban pedig dr. Heltai Ferencz ecsetelte meg
hatóan — a gyászesetből kifolyólag — a nyomdász
élet sanyarúságait, kiemelvén különösen a nyomdai 
helyiségek és az azokban létező egészségtelen levegő 
káros voltát, erélyes szavakban ezen bajnak szaná
lását követelve. Temetésén szaktársai szokatlan nagy 
számmal jelentek meg és az en corpore jelen volt 
szerkesztőségi tagokon kívül más, nyomdászkörökön 
kívül álló résztvevők is megadták az elhunytnak az 
utolsó tiszteletet. Künn a temetőben pedig, a nyílt 
sírnál, Hindy Kálmán, az Ellenőr szerkesztője, 
mondott szívreható búcsúszavakat.

Tanay Ödön ritka tehetségeit azonban nemcsak a 
szűk nyomdai körben érvényesítette, hanem tágabb 
téren is, az egyleti életben is, melynek minden 
mozzanatát élénk figyelemmel kisérte. Előszeretettel 
forgatta a tollat eszméinek kifejezésre jutása érde
kében. így találunk tőle egy lelkes hangon tartott 
czikket a Typographta 1880. évfolyamának egyik 
utolsó számában, melyben örömteljesen üdvözli a 
derék budai szaktársakat, a nyomdász - árváknak 
általuk ez esztendőben karácsonykor először történt 
felruháztatása és megvendégeltetése alkalmából, mely 
szép és emberszeretetről tanúskodó aktus azóta meg
honosodott nálunk és évente nagyobb áldással gya- 
koroltatik. Ugyancsak Tanay Írja le a Typographia 
egyik további számában, zamatos magyar irályával, 
ezen ünnepélynek lélekemelő lefolyását.

Legfényesebb tanúsága Tanay irói tehetségének 
azonban az általa kiadott és öt éven át (1878—82) 
újév napján megjelent en miniatűré Ellenőr, mely
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alkalmi lapocska valóságos tárházát képezi az egész
séges hum ornak és élvezetes csip-csup történetkéivel 
a nyom dászélet hű tükre. Mutatóul ide iktatjuk a 
kis Ellenőr 1880. újév napján  megjelent számából 
a következő csinos verset:

A bűnbak
Kész a hasáb levonásra,
Lesi már a javítnok;
Piszkálgatja, firkálgatja —
Van javítni való sok.

Jön a szedő s alig látja,
Az arczát elfintorítja 
És fejedre átkot szór...
Szegény korrektor!

Nyomva a lap. A szerkesztő 
Csak rápillant s ehol la,
Nincs mutálva itt a dátum;
Amott meg egy más hiba.

Olvas tovább — s lel több hibát, 
Rikolt: »Kicsavarom nyakát!*
És a vére csak úgy forr. ..  
»Reszkess korrektor!*

A kávéház törzsvendége,
Balog bácsi olvasgat;
Hibát talál, eltűnődik...
»Ugy kell lenni tán annak*.

De nyomban rá egy »Errata.
. . .  Korrektorunk hanyagsága...« 
S ím így szól Balog ekkor: 
^Szamár korrektor!*

író hibáz: »Csak tolihiba,
A javítnok azért van«.
Szedő álmos, bolondot szed:
Majd jó lesz a hasábban.

Bárki hibáz, te vagy oka,
»Minek a lap javítnoka?!«
Es fejedre átkot szór...
Szegény korrektor!
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A mint lelkesülni tudott Tanay minden szép és 
nemesért, ép úgy nem hagyhatta szó nélkülanyomdász- 
életben előfordult fonák vagy viszás kinövéseket. így 
megtörtént, hogy 1879-ben több fővárosi szaktárs 
elhatározta egy nyomdász-élczlap megindítását és 
fölkérték Tanay Ödönt is ügyük szellemi támogatására. 
O készségesen megígérte hozzájárulását és be is 
váltotta szavát. A lap megjelent és pedig Tenakulum 
czím alatt. Azonban a tartalmához fűzött remények 
éppenséggel nem mentek teljesedésbe; egy része a 
tartalomnak trágárságokból állott, másik része botrány- 
hajhászó volt és csak itt-ott akadt az olvasó a jó
ízlésnek megfelelőre. Tanay Ödönt a lap ezen ferde 
iránya annál kellemetlenebből érintette, mert úgy
szólva nyílt titok volt az ő közreműködése. Nem is 
késett egy hosszabb czikkben -a Typographiában 
roszalásának kifejezést adni a lap ilyen tartalma 
fölött és szellemes modorban útbaigazította az álczlap 
szerkesztőségét feladatának tulajdonképeni természe
téről, Ez azonban már nem vehette hasznát az arany
tanácsoknak, mert a lapból az első számnál több nem 
jelent meg.

Ilyen közhasznú tevékenység mellett végezte be 
Tanay Ödön férfikora delén életét és szíves olvasóink 
bizonyára egyet fognak érteni velünk, ha azt mondjuk, 
hogy az ily módon lefolyt pályafutás érdemes arra, 
miként emléke ébren tartassék a későbbi nemzedékek 
számára mintakép gyanánt.
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KUZICSKA GYULA

Senki sem tagadhatja, hogy a magyar nyomdászat 
az utolsó évtized alatt óriási léptekkel halad a 
tökéletesedés útján; a mennyire örvendetes e jelenség, 
annyira elszomorító az a körülmény, hogy a munka 
értéke nemcsak hogy nem emelkedik, de a sok lelki- 
ismeretlen kontár magának is, másnak is ártó kon- 
kurrencziája következtében olyan alacsony fokra 
szállott máris, hogy egyenesen veszélyezteti a csinos, 
tiszta és jó munkára törekvő' nyomdák létét.

Igaz, hogy az ilyen nyomdáknak megvan az az 
előnyük, hogy a szép és jó munkára valamit adó 
megrendelő nem megy az ízléstelenül és rosszul 
dolgozó kontárhoz, bármilyen olcsón kínálja is ez 
munkáját, de viszont azzal a hátránynyal bírnak, 
hogy a jó cs szép munka sokba kerülvén, a meg
rendelő által fizetett — véleménye szerint — magas 
árból is sokszor nincsen a nyomdának semmi 
haszna sem.

ÉV KÖ N YV 1896.
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Addig is, mig e viszás állapotokon törvényhozási 
vagy társadalmi úton módunkban lesz valamiképen 
segíteni, azt tartom leghelyesebbnek, ha megszerezzük 
mindazon eszközöket, melyekkel a munkát tetszető
sebbé, könnyűvé és ezáltal olcsóbbá tehetjük.

Három, e czélra szolgáló találmánynak ismertetése 
czélja az alábbi soroknak.

I. Maser alapnyomat-lemeze

Mindazon anyagok (karton, celluloid, fournirozott 
fa) közül, melyeket eddig alapnyomat-lemezek elő
állításához használtak, sokoldalú használhatóságánál, 
tartósságánál és különösen könnyű dolgozhatóságánál 
fogva, messze kimagaslik a Mdser Gyula leipzig- 
reudnitzi nyomdatulajdonos által föltalált és már jó 
ideje forgalomba hozott alapnyomat-lemez.

E lemezekkel, á mellett, hogy belőlük mindenféle 
mintázott és elmosódó szélekkel bíró alapnyomatokat 
állíthatunk elő, sok esetben nélkülözhetővé tehetjük 
a fametszőt és czinkografust is, mert nemcsak egyes 
betűket, hanem a saját fantáziánk szerint rajzolt 
egész sorokat, sőt könnyebb rajzú kliséket positiv 
és negatív formában is a legnagyobb könnyűséggel 
állíthatunk elő belőle.

Ennek igazolására szolgáljon a vele való eljárás 
rövid leírása, a mit kezdjünk először az alapnyomat- 
lemezek előállításán.

A valami krétaszerű anyaggal bevont papirlemezt 
a szükséges nagyságban kivágott és simára gyalúlt 
fa-talapzatra enyvvel fölragasztjuk és gyöngén le
préseljük, aztán a szedésről készített levonatot, míg 
a festék meg nem szárad, ráfektetjük és kézi- vagy
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másoló-sajtón eszközölt gyönge nyomással átviszszük 
a lemezre, mikor is annak megfordított rajza tűnik 
azon elő; ezután a lemezen a szükséges részeket az 
e czélra szolgáló karczoló tűvel, vagy ennek hiányában 
tompított árhegygyel körülhatároljuk, a felesleges 
részeket egy lapos véső segélyével eltávolítjuk és a 
könnyen karczolható, krétaszerű anyagból álló felü
letet az e czélra szolgáló védő-anyaggal bevonjuk, — 
miáltal az olyan szilárddá válik, hogy 5—20.000 
nyomást is elbír — s készen van az egyszerű alap- 
nyomat-lemez.

Legtöbbször azonban a 
szabad irányban szedett 
műszedéseknél szüksé
günk van elmosódó alap
nyomatokra; ezt kétféle
képen, szintén a legna
gyobb könnyűséggel állít
hatjuk elő. — Veszünk 
ugyanis egy darabka, a 
legfinomabb üvegporral
behintett, úgynevezett schmiergel-papirt és azzal a 
lemez azon részén, hol elmosódó alapot akarunk elő
állítani, a krétaréteget egy kevéssé lesúroljuk, hogy' 
az az egész felületnél valamivel alacsonyabbá váljék; 
ekkor egy durvább üvegporral behintett papirdarabkát 
a lesúrolt részre fektetve, kalapácscsal ráverünk, miáltal 
az 1. ábrához hasonló mintát nyerünk. Ha pedig felhő 
alakú, vonalzott lemezre van szükségünk, az elmosódó 
részt itt is lesúrolva, a lemezt egy szedőhajó oldalához 
illesztve, nyolezadpetit térzőket annyit helyezünk 
reája, a mennyi vonalra körülbelül szükségünk van 
és ezeket egy vonalzóval a hajó oldalához szorítva,
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a karczoló tűvel vagy tompított árhegygyel a lemezen 
egy vonalat húzunk, a térzőkből eltávolítunk egyet és 
ezt minden vonalhúzás után ismételjük addig, mig a 
megkivántató részt bevonalozzuk, ezután a szakadozott 
részeket a karczoló tű vagy véső segítségével ki
mélyítve nyerjük a 2-ik ábrához hasonló felhőszerű 
alapot. Magától értetődik, hogy az ilyen elmosódó 
alapok nyomásánál a gépmester ügyességére, ki az 
egyengetéssel nagyban emelheti annak természetessé 
tételét, nem kevés szükség van.

Ha az elmosódó 
résznél nincsen szük
ségünk semmi mintá
zatra, úgy elég, ha 
egy nedves szivacs
osai egyszerűen véko
nyabbra mossuk a kí
vánt helyet.

Midőn a lemezek
2.  ÁBRA „  ,  ,  ,ez egyszerű bánás

módját már ismerjük, önként kedvünk kerekedik, 
sokszor meg a szükség is kényszerít rá, hogy betűket, 
körzeteket, egyszerűbb rajzokat stb., negatív és positiv

<351 —

formában is állítsunk elő.
Negatív körzeteket a lemezen kézi sajtón történő 

bepréselés útján állíthatunk elő és e czélra mindig 
a már nem igen használt, egyszerű, de éles metszéssel 
biró körzeteket használjunk, mit rajzfelületével a 
nyomótalapzatra fektetett lemezre helyezünk és nem 
igen erős nyomást kell alkalmaznunk rája, hogy jó, 
nyomásra alkalmas lemezt nyerjünk. Ugyané módon 
érmeket, monogrammokat, ábrákat is préselhetünk. 
Még szebb eredményt érhetünk el a könyvkötők által
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használt betűkkel és körzetekkel, melyeket természe
tesen csak a könyvkötők által használt aranyozó 
présen préselhetünk.

Ha egyes positiv betűkre van szükségünk, ezt a 
már előbb leírt módon átnyomjuk a lemezre, ha pedig 
saját fantáziánk után akarunk valamely betűsort vagy 
ábrát előállítani, azt másoló-téntával papírra rajzolva, 
onnét egy darab gyöngén nedvesített hengeranyagra 
és innen ujjainkkal eszközölt gyönge nyomással 
átnyomjuk a rajzot a lemezre és a fehéren maradó 
részeket a karczoló tűvel óvatosan kikaparjuk, a 
nagyobb űröket pedig 
vésővel kimélyítjük.
Ilyen módon készült 
a négy betűből álló 
3-ik ábra is.

Negatív betűket, 
negatív hirdetéseket 
(1. 4-ik ábra) szintén e 
módon, — csakhogy 
itt az átnyomásnál a fekete részeket kaparva ki — 
állíthatunk elő. Éppen így készíthetünk geometriai 
ábrákat is egy erős körző segítségével.

De nem czélom itt az egész eljárást részletesen 
leírni, mert a lemezeket megrendelő elég terjedelmes 
használati utasítást kap ahhoz, meg aztán a gyakorlat 
hamar mesterré is teszi ebben mindazokat, kiknek 
egy kis kedvük van hozzá; csupán e lemezek sok
oldalú használhatóságára akartam rámutatni s e 
valóban praktikus találmányt szaktársaim figyelmébe 
ajánlani. Ajánlja azt különben olcsósága is, mert az 
első berendezés, mely négy darab 23 : 34 cm. nagy
ságú lemezből, egy kés, egy véső, egy karczoló tű,
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egy ecset és a hozzávaló védő anyagokból áll, 
összesen 15 márkáért rendelhető meg Július Masertől 
Leipzig-Reudnitzban.

4.  Á B R A

II. Jesinghaus szedés-zárója

Hogy a Jesinghaus-féle szedés-záró milyen értéket 
képvisel, csak azok tudják meghatározni, kik ilyennek 
már birtokábanVannak. Kezdetben minden találmányt 
hidegen fogadunk s tartózkodunk tőle; és helyesen, 
mert sok olyan találmány kerül ügyes reklám követ
keztében forgalomba, melyeknek semmi gyakorlati 
haszna nincsen; de annál melegebben kell fogadnunk 
az olyant, melynek gyakorlati haszna már első pilla
natra szembeszökő. Én már két éve használom a 
kolumnaspárgát helyettesítő szedés-zárót s csak jót 
mondhatók róla.

E szedés-zárók, melyek nonpareillc-vastagságú, két
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végükön fésűhöz hasonló fogakkal ellátott ércz- 
lemezekből állanak, a mellett, hogy a szedésnél és 
nyomásnál nagy időmegtakarítást eredményeznek: 
biztosítják a szedést a szélbetűk elcsúszásától, a 
kolumnáknak a deszkákon való ide-oda tologatásából 
származó fisch-felhalmozódástól, a többszöri lehúzások
tól keletkező szedés-megdőléstől és az annyiszor elő
forduló — rossz kikötéstől eredő — egyes sarkok, 
sőt egész kolumnák összedőlése teljesen ki van zárva. 
De .a mi legfőként figyelmet érdemel, az, hogy az 
egyes kolumnákat a szedés-záróval együtt emelhetjük 
a gépbe, miáltal a kolumnák felbontogatására és 
nyomás után ismét kikötésére eddig fordított időt 
megtakarítjuk.

E szedés-zárók praktikussága mellett bizonyít a 
vele való eljárás egyszerű volta is, mely abból áll, 
hogy a szedőhajó baloldalán és fölül egy-egy 3—4 
cicerós stéget helyezünk, ekkor a szedés-zárókból 
egyet oldalt, egyet fölül a stég mellé helyezve egy
mással összekapcsoljuk s beleszedjük a szedést épen 
úgy, mint a hajóba; midőn a kolumna kész, bekap
csoljuk a jobb oldali és alsó léczet, a mi épen annyi 
fáradságot vesz igénybe, mintha a kolumnához még 
két térzőt kellene állítanunk és ekkor ki van kötve 
a kolumna úgy, hogy azt isméti elosztásáig felbontani 
nem szükséges, mert a korrigálásnál csak a jobb 
oldali alsó sarkon kell a léczet fölemelnünk s a sorok 
annyira megtágulnak, hogy könnyen korrigálhatunk 
benne; a sajtó alá pedig, mint már fönnebb említém, 
a szedés-záróval együtt kerülvén a forma, minden 
ívnek a beemelésénél megtakarít a gépmester legalább 
10 percznyi időt, a mennyi t. i. okvetlen kell a 
spárgával kikötött kolumnák tölbontogatására s az
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itt-ott ledőlő kolumnaszámok, szélbetűkfölállítgatására. 
Ez előnyhöz járul még az is, hogy a formazáráshoz 
sokkál kevesebb stég szükséges, miután az egyes 
kolumnák közt levő hézagokat teljesen kitölteni nem 
kell és a szedés-zárók kiálló végei miatt nem is lehet.

A szedés-zárók, kezdve 16 cicerótól, mindenféle 
hosszúságra vannak készítve és pedig nem úgy, 
hogy például azzal a szedés-záróval, melylyel egy
22 X 36 cicerós kolumnát kötünk ki, ne lehessen 
nagyobbat is kikötni, mert ugyanazzal — egy-egy 
fokkal tovább akasztva a léczet, — kiköthetünk
23 X 37, 24 X 38, 25 X 39 és 26 x 40 ciceró nagy
ságú kolumnát is.

E valóban praktikus találmány sokféle előnyeit 
számba véve, nem ajánlhatom eléggé szaktársaimnak 
annak használatba vételét, annyival is inkább, mert 
az ennek beszerzésére fordított költség már csak 
azáltal is visszatérül, hogy ott, a hol például, mint a 
vezetésem alatt lévő nyomdában is, 20—25 frt kellett 
évenként spárgára, mostan (400 kolumnára való 
szedés-záró beszerzése után) alig kell 5 frt. így tehát 
a körülbelül 150 írtba került szedés-zárók, melyek 
évtizedekig eltartanak, legkésőbb 10 év múlva ingyen 
kerülnek a nyomda birtokába.

Nagyon könnyű tehát belátni a szedés-zárók prak
tikusságát; könnyű annál is inkább, mert tudjuk, hogy 
főnökeink mennyire irtóznak a spárga-kiadásoktól, 
a miből tudvalevőleg semmi haszon s a melyből 
néhol rengeteg mennyiségű fogy el.

A szedés-zárók Pusztafi és Perl budapesti czég 
útján, vagy egyenesen Paul Friedrichtől Leipzig- 
Reudnitzban szerezhetők be.



PRA K TIK U S TALÁLM ÁNYOKRÓL 73

III. A  Tanner-féle korrekturalehúzó-prés

Olyan nyomdákban, melyekben kézisajtó nincsen, 
az apróbb műszedések lehúzása mindig sok bajjal 
és tetemes időveszteséggel jár. Példáúl ha egy üzleti 
kártyát, levélfejet vagy oktáv körlevelet akarunk 
lehúzni, ehhez éppen úgy föl kell használunk a gyors
sajtó személyzetét, mintha egy egész ívet húznánk 
le; ehhez járul még az is, hogy sokszor a nyomó-

T A N N E R - F É L E  K O R R E K T U R A L E H  Ú Z Ó - P R É S

henger nehezebb formákhoz lévén igazítva, e körül
mény a lehúzásnál kikerüli figyelmünket s a kis 
forma, melyhez pedig rendesen finomabb anyagokat 
használunk, olyan erős nyomást kap, mely a betűket, 
körzeteket használhatatlanná teszi.

Kézisajtókat sokszor helyszűke miatt sem állíthatunk 
be s ilyen esetben a Tanner-féle csinos kis lehúzó
prés megbecsülhetetlen szolgálatot tesz nemcsak azért, 
mert oly kevés helyet foglal el, hogy minden szedő
állvány mellé, tehát a szedő kezeügyébe felállítható,
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hanem azért is, mert a kézisajtóknál szükséges nyomó- 
talapzat ki- és betologatása is elesik e présnél, a 
melylyel nemcsak korrektúra- és próbalenyomatokat, 
hanem (miután a prés el van látva formazáró-rámával 
és berakó-készülékkel, a mint ez a mellékelt ábrán 
is látható) kisebb, több színben nyomandó műszedé
seket nyomhatunk és dombornyomatokat is présel
hetünk.

További előnyei még, hogy a nyomólapot egy egy
szerű szerkezettel minden betűmagassághoz köny- 
nyen igazíthatjuk; a nyomófelületnek a talapzattal való 
parallel állása következtében a csak spárgával kikötött 
szedés megdőlése teljesen ki van zárva; a talapzat 
szabadon áll, hogy a lehúzásnál szükséges tennivalót 
könnyen végezhetjük rajta.

A prés négyféle (22 : 35—35 : 52 cm.) nagyságban 
készül és ára 130—225 márka. Oly csekély, hogy 
azt megrendelhetik még a középszerű nyomdák is, 
W. Tanncr & Comp. leipzig-neuschönefeldi gyárából 
vagy Pusztafi és Perl útján.
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SOMOS ÁKPÁD

Minálunk sokan még ma is, a színnyomás jelenlegi 
fejlettsége mellett, tartózkodnak a többszínű nyomástól.

Ennek oka főleg abban rejlik, hogy a szaktársak 
nem tanulmányozzák elég komolyan a színnyomás 
alapelemeit s a sikertelen kísérletektől elkedvetlenedve, 
felhagynak a drága mulatsággal.

Pedig a színnyomást ma már nemcsak művészeti, 
de üzleti szempontból is számba kell venni. A mai 
iínomultabb ízlés a színnyomást nemcsak föltételezi, 
de egyenesen megköveteli a nyomdásztól.

Hogy a színnyomás olyan helyen, a hol ehhez 
minden kellék, t. i. a szakismeret és a félig-meddig 
rendszeres nyomdai berendezés megvan, költséges és 
hálddatlan volna: nem áll.

Ennek beigazolása végett álljanak itt a következők:
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A szedésnek nem kell okvetetlen komplikáltnak 
lennie. A mostani betű- és díszítési anyag úgy van 
készítve, hogy a szedő a helyes, értelmes alkalmazás 
által a legnagyobb változatosságot és árnyékolást 
érheti el. A szedést négyszögben bekeríteni ma már 
műnyomásnál nem igen szoktak; ez csakis komolyabb 
munkáknál, mint egyszerűbb könyvczímeknél, bizonyít
ványoknál vagy egyéb okmányoknál járja meg; de 
alkalmi nyomtatványok, mint üzleti kártyák, kártyára 
vagy levélalakú papirosra nyomtatott alkalmi meg
hívók, levélfejek stb. a bekerítés ezen ósdi módját már 
nem igen tűrik meg s e kényszerzubbonyt már rég 
lerázták magukról.

A körzetet különben semhogy szerencsétlenül alkal
maznék, jobb, ha elhagyjuk; c helyett sokkal jobban 
díszíthetjük a nyomtatványt más mindenféle csecse
becsével, a mi éppen a munka jellegéhez illik; egy 
kis lécz vagy egyéb rajz, a mit most a betűöntődék 
halomszámra bocsátanak olcsó áron a piaczra s a 
mit fönt, alant, oldalt, vagy sarokban lehet elhelyezni, 
többet mutat, mint valami nehézkes, ügyetlen körzet. 
Ezzel korántsem akarom azt mondani, hogy a körzetet 
mellőzzük, mert hiszen akkor minek tartjuk a nyom
dában; csakhogy a ki az ornamentikával nincsen 
tisztában és a körzetek mikénti összeállításánál biztos 
keze nincs, az csínján bánjék ezzel a kényes portékával. 
Reklámnyomtatványok, mint: ismertetések, árjegy
zékek külső czímlapjai stb. nagyobb tarkaságot, de 
nagyobb leleményességet is igényelnek s itt már 
körzetet díszítő rajzokkal vegyest kell használni.

A színnyomás első lépése az, ha már a szedés 
körvonalait, azaz a tulajdonképeni egészet, tört 
színben nyomjuk: ez alatt a sötétbarna, sötétkék vagy 
sötétzöld (oliv) színeket értjük.
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Második (élénkítő) színnek vehető:
a sötétbarnához: világoskék;
a sötétkékhez: világospiros, halványbarna;
a sötétzöldhöz: kékkel tört piros, azaz meggyszín, 

vagy pedig világos piros, sőt szép élénk ibolyaszin is.
A vegyítés elemei ezek:
A fenti három sötét színt, t. i.: a sötétbarnát, sötét

kéket vagy sötétzöldet egyharmadrész fekete festéknek 
az alapszínnel való összekeverése által érjük el.

A barna festékek ritkán dörzsölődnek és fednek 
jól s igy ajánlatosabb ezt a szint finomabb fekete 
és vörös festékek összekeverésével előállítani, aszerint, 
a mint sötétebb vagy világosabb barnát óhajtunk. 
Ha ezt a színt valamivel »melegebbé« akarjuk tenni, 
akkor egy kis terra de Siennát és milórikéket tegyünk 
hozzá.

Sötétzöld szin sokfélekép érhető el és pedig a 
következő vegyítés által:

1. 3/b rész fekete, 2/s rész tiszta, u. n. selyemzöld 
és */s rész kék festék összekeverésével;

2. 2/a rész fekete, 2/s rész chromsárga és */* rész 
milórikékhel;

3. 2/s rész fekete és 3/s rész selyemzöld festék 
vegyítésével.

Harmadik színnek következnék a tónus, halvány 
árnyalatokban, mint: chamois, világoszöld (vizzöld), 
halványkék, rózsaszín vagy szürke. Ezeket az árnya
latokat hígítás útján érhetjük el és pedig rész 
porfesték és 4/5 rész finom hig kencze összekeveré
sével. A tónusfestéknek, mely mindig utoljára veendő, 
t. i. a szedés tetejébe nyomandó, áttetszőnek kell lennie.

Sokan még ma is a tónust nyomják legelőbb és 
erre a szedést. Ez az eljárás határozottan téves.
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A beillesztés sokkal biztosabb, ha a tónust nyomjuk 
a szedésre, mint megfordítva, de meg a tónus szín- 
árnyalatát is könnyebben meghatározhatjuk utólagosan, 
mintha azt vaktában előnyomjuk. Szóval az optikai 
tévedés ki van zárva s a színharmónia biztosabban 
érhető el. Az áttetsző (Lasur) tónusfesték az elő
nyomtatott körvonalakat (Kontúr) nemcsak nem be
folyásolja, sőt ellenkezőleg az egészet fényesebbé és 
élénkebbé teszi; természetesen az döbbeni nyomtatás
nak tökéletesen száraznak kell lennie.

Tónuslemezt kartonból készíteni ma már nem éppen 
előnyös. A preparálás nagyon kétes eredményeket 
tűntet fel s az erre fordított idő sehogy sincs arány
ban az ilyenformán elért tónuslemezek minőségével. 
A Máser-féle tónuslemezek olcsóság és használhatóság 
tekintetében mi kívánni valót sem hagynak hátra. 
Potom 30 krért 23 X 24 cm. nagyságú síma tónus
lemezt kapunk ezen czégtől, mely azonfelül kimerítő 
utasítással szolgál a lemezek használatára vonat
kozólag, a mely lényegében hasonlít a kartonból 
készült tónuslemezekkel való eljáráshoz. A lemezt 
ugyanis a kívánt nagyságban faalapra enyvezünk, 
erre pedig a positiv levonatat átveszszük. A levonat 
simított papirosra történjék, ne legyen túlerős és 
túlfekete.

Egyes rajzok, inicziálok s egyéb finomabb, különálló 
dolgok több színben való nyomásához, illetve met
széséhez, előnyösen használhatjuk még a fényezett 
falemezt (fournirt), melyet bármelyik asztalos elké
szíthet. A falemez körülbelül félpetit vastagságú lehet, 
a mit aztán kemény faalapra enyveztetünk; a falemez 
és az alap közé egy háromszoros kartonlap teendő.

A színnyomás gyakorlatáról elmondván nézeteinket,
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most még a színharmóniára vonatkozólag állítunk 
föl egynéhány példát.

I. II.
1. alapszín : fekete 1. alapszín: fekete
2. díszítő szín: piros 2. díszítő szín: selyemzöld
3. tónus: világoskék 3. tónus: rózsaszín

III. IV.
1. alapszín: fekete 1. alapszín : feketezöld
2. díszítő szín: nar.-sárga 2. díszítő szín: meggyvörös
3. tónus: aczélzöld 3. tónus: vizzöld

V. VI.
1. alapszín: feketekék 1. alapszín: fekete-barna
2. díszítő szín: piros 2. díszítő szín : világoskék
3. tónus: szürke 3. tónus: chamois

VII.
1. alapszín: barna
2. díszítő szín: ibolyakék
3. tónus: czitromsárga

Ezekhez a színekhez még arany is vehető, ha ez 
által a hatást tetemesen emelhetjük.

Két egymással rokon színt alkalmazni nem szabad; 
kivételt képez a tónus, melynek az alapszíntől nem 
kell okvetetlen elütnie, sőt igen diszkrét hatást érünk 
el, ha a tónust az alapszínhez hasonló, de halványabb 
árnyalatban veszszük. Ez a tétel egyszínű nyomtat
ványoknál is fönnáll, mely esetben a tónust a színes 
papiros pótolja.

Mint például:
halványzöld papirosra sötétzöld, vagy kékeszöld 

nyomás;
halványkék papirosra élénk kék nyomás;
rózsaszín papirosra meggyszín vagy ibolyaszín 

nyomás;
chamois papirosra barna nyomás, stb., stb.
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Jelen soraimmal különösen azt szerettem volna 
kimutatni, hogy a színnyomás rendszeres beosztás, 
kellő képzettség és biztos kezelés mellett még sem 
olyan háládatlan munka, mint ezt sokan hiszik és 
állítják. Semmi esetre sem áll azonban az, hogy a 
megrendelő nem fizeti meg a színnyomással járó 
költséget cs fáradságot akkor, ha a nyomtatványnyal 
kielégítjük és azzal örömöt szerzünk neki; de sőt a 
mindennapi életben tapasztaljuk, hogy a közönség 
igenis erősen hajlik a díszesebb kivitelű, színekben 
nyomott nyomtatványok felé, a melyek napról-napra 
nagyobb tért hódítanak. S ezekkel a tényekkel a mai 
nyomdásznak számolnia kell s számítását meg is 
találja a színekben nyomott nyomtatványok mellett.







A SOROK ELHELYEZÉSÉRŐL

KÁHN SÁNDOR

A kezdő műszedőnek nagyon megkönnyíti a kör
zetek összeállítását az, hogy öntödéink minta-lapokat 
küldenek a körzetekből; ezek segítségével tetszetős 
munkákat állíthatnak elő.

Mig így a körzet helyes összeállítását tapasztaljuk, 
egyszersmind szembeötlő a gyakorlatlanság a szöveg
beosztásnál, illetve a sorok alkalmazásánál.

Egynémely sor idétlen kiszaladása, vagy a sorok 
lépcsőzetes egymásutánja megfosztja a művet tetszetős 
hatásától.

Az előbbi annak tulajdonítható, hogy szedője, 
hódolva a szabad iránynak (bár ezt nem róhatjuk 
hibául) nem gondol arra, hogy éppen ez a sor teszi 
tönkre fáradságos munkáját, — a kifutó sort alkal
mazza — no mert hát ez most így szokás.

Ezt soha se tegyük.
Csak ott hódoljunk a divatnak, a hol az czélszerű, 

mert férezmunkát végzünk akkor, ha meggyőződésünk
ÉV K Ö N Y V  1896.
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ellen dolgozunk, valamint akkor is, ha tudva, meg 
nem felelő körzetet vagy sort alkalmazunk.

Ez oly hiba, mely gátol haladásunkban, illetve 
ízlésünk továbbfejlesztésében; mert ha egyszer a 
fent leírt módon dolgozunk, megteszszük azt máskor 
is s így soha tökéleteset, megfelelőt nem alkotunk.

A lépcsőzetes sorokért csak részben hibáztatom a 
szedőt; tanító-mestere, úgy látszik, sohasem avatta 
be őt a sorok szabályos elhelyezésének titkaiba.

A szakmájáért igazán lelkesülő fiatal szedő, bár 
elméletileg sokat tanulhat a szaklapok szorgalmas 
áttekintése által, de ez nem bizonyítja még, hogy a 
tanultakat a gyakorlatban is érvényesítheti-e.

Mert nem mindenkinek van megadva, hogy a mit 
elméletileg elsajátított, azt — minden további magya
rázat nélkül — a gyakorlatban is keresztülviheti.

Épp itt gyökeredzik a hiba; ezen vélek könnyíteni, 
midőn a következő néhány sorban törekszem szak
társaimnak a vezérfonalat megadni.

*  * *

A sorok alkalmazásának vannak szabályai s csak 
kivételes esetekben térjünk el azoktól, t. i.: ha nincs 
alkalmas sor.

Hogy mily betűt alkalmazzunk, azt a jó ízlés 
diktálja. Sohse csábíttassuk el magunkat talán most 
érkezett új betűkkel, alkalmazzuk mindig a megfelelőt.

Arra különösen ügyelnünk kell, hogy a betűfoko
zatok arányosak legyenek egymáshoz, valamint arra 
is, hogy a beosztás arányos legyen s itt figyelembe 
kell vennünk a betű húsát (Fleísch), hogy kevesebbet 
vagy többet oszszunk be. Főként arra kell töreked
nünk, hogy a fősor a szövegrész első harmadára essék.
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Főszabály: a sor erőltetett ne legyen.
Mert sérti a szakember szemét nagyon, ha a szedő 

— mert nem talált alkalmas betűt — egy cicerót is 
tesz a betűk közé, holott ha — más hiányában — 
egy térzőt osztana be, ez is elég lenne.

Ezért minden sornak természetesnek kell lennie s 
nem szabad azt erőszakkal kiverni.

Figyeljünk arra is, hogy a szöveg hangzását egy- 
egy szó helytelen alkalmazása által ne tegyük sértővé. 
Például:

W O L F J Ó Z S E F
HANGSZER, HÚR- S HARMONIKA-GYÁRA, GŐZERŐRE

BUD APEST, FELSŐ -ER D Ő SO R  8.

E helyett

W o l f  J ó z s e f

HANGSZER-, HÚR- ÉS HARMONIKA-GYÁRA

GŐZERŐRE

BUDAPES'T, FELSŐ-ERDŐSOR 8.

Mint látjuk (2. ábra), könnyen elkerülhető az ily
nemű erőszakoskodás, a nélkül, hogy a sorok el
helyezése körül szabálytalanságokat tapasztalnánk. 
Ezért föltétlenül szükséges a kézirat átolvasása, mi
előtt a sorok szedését megkezdenék, hogy tisztában 
legyünk annak értelmével, mert a szedőnek mindig 
a szöveg értelméhez kell alkalmazkodnia; a betűk 
megválasztása, a sorok elhelyezése által az egész
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munka mintegy hű tükrét kell hogy jelképezze a szöveg 
értelmének.

Ez bizonyítja tehát, hogy csak gondolkodás és 
megfontolás által állíthatunk elő kifogástalan munkát.

Ha a szöveg értelmével tisztában vagyunk, terv
vázlatot készítünk — a 3. lénia-ábra módjára — s 
ekkor még a betüfajok ízléses megválasztásával és 
a helyes beosztással (a sorok között) kell törődnünk.

A szövegrész tetszetős alakot csak a helyes beosztás 
által nyer. Általános szabály, hogy a sorok lépcsőzetes 
egymásutánban ne következzenek. Például:

ELSŐ MAGYAR BETŰÖNTŐDÉ 

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
BUD APEST

vagy megfordítva:

Pesti Magyar 

Kereskedelmi Bank 

V., Dorottya-utcza 6., saját házában

Különösen rossz benyomást tesz a sorok ilyetén 
alkalmazása körzetes szedéseknél. Az egész egy 
háromszöget képez, a mi czélszerű beosztás által 
könnyen elkerülhető.

Helytelen továbbá a lénia alkalmazása a Társa 
szó alatt ilyeténképen:

SZEKULA JÓZSEF ÉS T ÁRSA 

e helyett:
SZEKULA JÓZSEF ÉS T S A
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A Társa szó alatt levő léniának csak akkor van 
helye, ha ez a szó rövidítve van.

Ha a szövegrészt, illetve a sorokat középre zárjuk, 
szó-elválasztásnak nincs helye.

Ha a szöveget körzettel díszesítjük, a szöveg felső 
részén (felül rendszerint kevéssel többet osztunk be, 
míg két oldalán egyenlően), alsó részén, valamint 
két oldalán megfelelő margót hagyunk.

Úgyszintén a kereten kívül is, melynél azonban a 
papiroshoz kell alkalmazkodnunk.

A sorok elhelyezése ily alakban történik:
------------------------------------  1

2

3

4

5

------------------------------------------------------  6

Mint e lénia-ábrák mutatják, a sorok elhelyezése 
nagyon egyszerű. A kisebb sor után nagyobb követ
kezik s így tovább; azonban nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk a mclléksorokat (1, 3, 5). E soroknak, 
ha azokat kiveszszük és egymás fölé helyezzük, épp 
oly szabályosaknak kell lenniük, mintha fősorokul, 
illetve telt sorokul állanának.

A kívánt terjedelemre pedig úgy kapjuk meg a 
sorokat, ha keskenyebb, illetve szélesebb betűkből 
szedjük a szükséges részt; de óvatosan kell meg
választanunk a betűt, mert az erőszakos szorítás 
vagy széjjelhajtás még a laikus ember szemét is sérti.
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Sokszor előjön az az eset, hogy a »lépcsőket« 
nem kerülhetjük el; ilyenkor egy kis elválasztó dísz 
(Spitz) gyakran segít a bajon. Ha azonban a szöveg 
ezt nem tűrné meg, úgy sokkal jobb a »lépcsőket« 
meghagyni, mintsem erőszakos ritkítást, vagy erőszakos 
kifutó sort alkalmazni.

A kifutó sornak megvan a saját használati köre és 
megköveteli, hogy az egész munka ahhoz alkalmaz
kodjék.

A kezdő műszedő sokkal jobban cselekszik, ha a 
szabályos sorokat alkalmazza; míg aztán az oly 
műnél, hol az egész alkotás szabad irányban van 
tartva, bátran adhat szabad menetet ízlése kifejtésének.

Ajánlom szaktársaimnak, hogy minél többször 
tegyenek kísérletet a sorok elhelyezésével s a gyakorlat, 
arra a meggyőződésre juttatja majd mindnyájokat, 
hogy nemcsak a sorok elhelyezését sajátították el, 
de ezzel karöltve esztétikai érzékük is tökéletesből.
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FARKAS JENŐ

Könnyelműség, figyelmetlenség, hanyagság és sem
mivel nem törődés a kifejezői ama rossz szokásoknak 
és hibáknak, melyeknek egyikével vagy másikával 
az emberiség minden egyes tagja kisebb-nagyobb 
mérvben fel van ruházva s így természetesen mi 
nyomdászok sem vagyunk azoktól mentek; ez okból 
óhajtok e rossz hibákra röviden rámutatni, különösen 
hogy minő hatással vannak azok szakmánkra.

E rossz szokások elsajátításához az ifjabb gene- 
ráczió nyújtja a leghálásabb talajt, a mennyiben 
kedélyük tudvalevőleg ebben a korban minden jó és 
rossz tulajdonság elsajátítására egyformán hajlandó.

Hogy szakmánk komolysága mennyire megköveteli 
tőlünk e bajok ellenkezőjét, tudniillik a figyelmet, 
megfontolást éspontosságotmunkánkminden részében, 
azt tudja mindenki.
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Ki a megmondhatója annak, hányat sodort már 
közülünk komolyabb bajba e hibák egyike-másika. 
Hány szaktársnak kellett már tűrhető kondiczióját 
elhagynia könnyelműsége vagy hanyagsága folytán! 
Nem is szólva azokról a nagyszámban levő szeren
csétlenekről, a kiket e hibák még künn a magánéletben 
is árnyként kisérnek, a kik küzdelmes munkájukért 
megkapva keresményüket, a helyett, hogy azzal 
kötelezettségeiket kiegyenlíteni iparkodnának, mindjárt 
melegében a kártyaasztalt és a tivornyák más egyéb 
tanyáit keresik fel, a honnan egy átvirrasztott éj 
levertségével, testben-lélekben megtörve, a legjobb 
esetben heti keresményük roncsaival térnek másnap 
övéikhez, és azután a — szekrényhez. Csak itt 
kezdenek komolyan gondolkozni cselekményük felett, 
melyet önmaguk ítélnek el legjobban s erősen fogadják, 
hogy többé nem hódolnak meggondolatlan könnyelmű
ségüknek — a jövő szombatig.

Hogy nyomdásztársadalmi életünk egészséges 
legyen, mindenekelőtt szükséges, hogy a bajokat — 
melyek az illetők iránt csak szánalmat keltenek a 
józan gondolkozásúakban és melyek egészséges törek
véseink elé is kiszámíthatatlan akadályokat gördítenek 
— gyökeresen kiirtsuk önmagunkból, mert — sze
rintem — csak a jelzett rossz tulajdonságtól ment 
szaktárs részesülhet a kölcsönös tiszteletben és elis
merésben úgy fel- mint lefelé; csak az a szaktárs, 
ki e bajokat levetkőzi, lehet mintaképe a jövő 
nyomdász-nemzedéknek.

E kitérés után lássuk, miként kiscrtcnck minket a 
czikkem elején felsorolt bajok benn a nyomdában, 
foglalkozásunk közben.

Nézzük például azt a fiatal szedőt, a ki annak
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idején csekély szellemi képességgel, még csekélyebb 
hivatással, talán csupán szülői kényszerből lépett a 
nyomdászpályára, hogy munkája által megélhetését 
biztosítsa. Tanonczkodása alatt — talán nem lévén 
jó példa előtte — kevés törekvést sajátított el a szak
mában való előhaladásra, de annál több könnyelműsé
get és hanyagságot. Tanuló-ideje első szakában talán 
maga sem hitte, hogy nyomdász legyen belőle és 
csak később, midőn látta, hogy még fel is szabadulhat, 
kezdte magát beleélni helyzetébe, míg végre meg
érkezett a várva-várt idő, a midőn annak rendje és 
módja szerint a szaktársak sorába igtattatott. ta n ító -  
mestere* — tekintettel a »tanítvány« gyöngélkedő 
szaktehetségére — a legelső alkalommal szélnek 
ereszti az ifjút, a kinek most első teendője magát 
minden irányban ajánlgatni, míglen itt van az első 
kondiczió!

A főnök vagy faktor szívélyesen fogadja a »jóképű« 
fiatal embert; munka van bőven, tehát adnak eléje 
»kompresst« szedni (de először minő munkát is 
adhatnának mást, a magát a szedés, sőt gyakran a 
nyomdászat minden ágában jártasnak ajánlott fiatal 
embernek !) azután — látszólag — feléje sem néznek.

Ifjú szaktársunk tehát megkezdi a szedést — ismét 
csak látszólag — a legnagyobb figyelemmel; hogy 
szed, azt mutatja egész testének ide-oda rángatásával, 
a betűknek a szcdőléniához való folytonos kopog
tatásával, majd figyelmessé leszünk a minden perczben 
megújuló zajra, a mit a betűknek a padlóra való 
hullása okoz s látjuk, hogy fiatal szaktársunk ezek 
felszedése miatt folyton le- és felbukdácsol a szekrény 
előtt, míg végre megúnva ezt a folytonos testgyakor
latot, fel sem veszi a leejtett betűket.
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Tele szekrénye már az első sorok kiszedése után 
borzasztó képet tár elénk. Miként a vércse lecsapása 
után az apró madársereg szétrebben, akként igyekez
nek a közéjük lecsapó ujjaktól megrémült betűk a 
szomszéd rekeszekbe, úgyannyira, hogy a leggyak
rabban igénybe vett rekeszek tartalma teljesen össze
folyt egymással. így példáúl, ha egy félgeviertet 
akarunk a megfelelő rekeszből kivenni, három-négy 
esetben a szomszéd a és e betű jön kezünkbe és 
csak azután sikerül a kívánt anyag birtokába jutnunk. 
Hány esetben találunk az alsó rekeszekben oly betű
ket, — például kezdőket (versal), számokat stb. — 
melyek ezektől a legtávolabb eső rekeszekben feküsz- 
nck. Eme viszás és boszantó állapotokat úgy a hanyag 
osztás, mint a szedésközben való czéltudatlan kap
kodás idézi elő.

Hanem azután meg is látszik az ilyen dolognak 
elmaradhatlan következménye a korrektúrán. A kor
rektor alig talál helyet a sok hiba kijavítására; úgy
szólván nincs sor, melyben hiba ne volna és midőn 
a korrektúra-átadással figyelmesebb munkára kérik 
az illető szedőt, rendesen azzal áll elő, hogy: 
shiszen csak fischhibák! gyorsan megkorrigálja ő 
azokat!«

Nos, mit gondolnak szaktársaim, hogyan történik 
ez a gyorsan való korrigálás? Nagyon egyszerűen. 
A szedő hajóra tolja kikötött szedését és a nélkül, 
hogy felbontaná, — daczára, hogy már az első sorban 
és a sorok szélein is van javítni valója — elkezdi 
kegyetlen munkáját; kíméletlenül szurkálja árjával azt 
a sorsüldözött betűt, mely a szedéssel együtt szorosan 
ki lévén kötve, nem akar tágítani helyéről addig, míg 
makacsságának néhány közeli szomszédja is lehorzsolt
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fejjel meg nem adja az árát. Csak ezután — a kény
szernek engedve — bontja fel (sokszor még akkor 
sem!) szedését, a mikor aztán végre belátja, hogy 
az ily módon lazává tett szedésben sokkal köny- 
nyebben hozzáférhet a kijavítandó betűkhöz s külö
nösen az ezeknél sokkal alacsonyabb kizárásokhoz. 
Csakhogy ez a belátás nem terjed továbbra, mert 
már a következő kolumnánál ismétlődik az előbbi 
eset — nem nagy előnyére az üzletnek, de legnagyobb 
hátrányára az illető szedőnek.

A nyomdai anyag még gondos kezelés mellett is 
rohamos pusztulásnak van kitéve, képzelhető hát, 
mily módon fokozódik ez, ha a szedő könnyelműen, 
minden kímélet nélkül bánik el vele. Hányszor tör
ténik meg, hogy a szedő egy fiókot, •— melyben az 
írás vagy körzet állva van berakva, használat után, 
a nélkül, hogy a kiszedett betűkkel együtt a léczecskék 
között itt-ott felcsúszott betűket előbb kézzel lenyom
kodná, — hanyagul belöki helyére, úgy, hogy a 
felálló betűk nyomban letörnek. Hogy minő kár ez 
az üzletre, azt felesleges magyaráznom, csak azt 
akarom megjegyezni, hogy gondatlanságának ily 
esetben a szedő is megadja az árát, ha a letört 
betű- vagy körzetből amúgy is csak egy-két darab 
volt, a melyek mindegyikére égető szüksége lett volna. 
Ez a feltevés különösen áll a vidéki kisebb nyomdákra, 
melyekben a szedő nem igen dúskálhat a különböző 
betűk és körzetek halmazaiban.

De vájjon nem lehet-e bűnül felróni az e nembeni 
vétkes hanyagságát a szedőnek még akkor is, ha 
nagyobb anyagmennyiség áll is rendelkezésére. 
Nézetem szerint ez egyformán káros hatással van az 
üzletre, ha meggondoljuk, hogy nem csupán ily
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módon megy tönkre az anyag, mert hiszen ezek a 
betegségek nem kizárólag a szedők specziális tulaj
donai, épp úgy uralkodnak ezek a gépmesterek 
között is, a kiknek figyelmetlen s könnyelmű munkája 
szintén nem ritkán hoz veszélyt a kezök alá kerülő 
anyagra.

Hogy több példát ne említsek, csak az ékezetes 
(accentes) kezdőbetűkről szólok. Hányszor okoz 
egyik-másik szedőnek kellemetlen munkát a gépmester 
könnyelmű és vigyázatlan leverése (klopfolás) által 
letört ékezetnek a gépben való utólagos rászedése. 
Annál inkább helyén van ily esetben a szedő boszan- 
kodása, ha — fölteszem — a figyelme úgy is kiterjedt 
annyira, hogy talán utolsó ékezetes betűjét oly helyen 
alkalmazta szedésében, mely teljes biztosítékot nyújt
hatott annak épségben maradására.

Azon — remélem — nem fog megütközni a tisztelt 
olvasó, ha itt az utolsó ékezetes kezdőbetűről szóltam, 
hiszen mindnyájunknak volt már alkalma meggyőződni 
arról, hogy mily könnyen letörnek szerencsétlen 
helyezetüknél fogva egyes kezdőbetűkről az ékezetek 
még a leggondosabb kezelés mellett is, hátha még 
figyelmetlenül alkalmazza azokat a szedő, akkor a 
betűk megérkezése után rövid idő múlva még hírmondó 
sem marad belőlük. Ennek elkerülése végett az a 
szedő, ki gondot fordít az anyag épségben tartására, 
a szedés első sorában, — hol leginkább ki van téve 
a letörés veszélyének — sohasem, vagy csak kény- 
szerűségből alkalmazza az ékezettel ellátott kezdő
betűket, hanem az ékezetet külön rakja fel.

Dolgoztam már oly nyomdában (vidéken nem egy 
van olyan), hol az ékezettel ellátott A betű a hanyag 
és könnyelmű kezelés folytán teljesen ismeretlen
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fogalom volt. Hogy minő hátránynyal van ez a 
műszedőre, azt alább röviden körvonalozom.

Tudják azt nagyon jól, hogy minő bajlódással és 
időveszteséggel jár az ékezetek rászedése a külön
böző betűfajokra még egyenes soroknál is, de külö
nösen vesződséggel jár az a különféle hajlított 
soroknál, vagy a hol szűk helyhez vagyunk kötve.

Az a szedő pedig, ki kevés figyelmet fordít az 
ékezet felrakására, vagy éppen hanyagul cselekszi 
azt, az csak fél munkát végez, mert a szedésben a 
betűhöz látszólag jól illő ékezet ily esetben — a 
gépben való zárás után — a revízión egészen más 
képet fog nyújtani, olyannyira, hogy kívánatossá válik 
annak újból való kizárása, odaillesztése.

Ezekből látszik, hogy az ékezetes kezdőbetűk 
kezelése úgy a szedő, mint a nyomó részéről óvatos
ságot és figyelmet igényel, ha azt óhajtjuk, hogy azok 
épségben és használható állapotban maradjanak.

Hanyagsággal vádolható továbbá az a szedő is, 
ki az általa használt szekrényt nem dugja be helyére 
teljesen, mintha csak azt akarná ezzel czélozni, hogy 
az állvány (regális) valamennyi szekrényében elhelye
zett betűk egy pillantással betekinthetők legyenek. 
Én azonban nem vagyok hajlandó hinni, hogy ezt a 
nagyszerű előnyt akarja az illető szaktárs a hézagos 
szekrény-bedugással elérni, hanem igenis megvannak 
ennek a rossz hátrányai. A mellett, hogy az ott 
foglalatoskodó egyén könnyen beleütheti lábát a 
kiálló szekrényekbe, az azokban levő betű folyton ki 
van téve a por rászállásának, de a megsérülésnek 
is a könnyelműen elejtett stég, rézlénia vagy más 
egyéb anyag által, holott egy kis jóakarat mellett 
könnyen elejét vehetjük az e fajta anyagrongálásnak.
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Az itt elmondottak csak csekély részét képezik 
ama hibáknak, melyek a szedő könnyelműségében, 
hanyagságában és figyelmetlenségében lelik magyará
zatukat. Az Évkönyv kerete nem volna elég befoga
dásukra, ha azokat itt mind fel akarnám sorolni. 
Különben az itt elmondottakra is hallani vélem egyik
másik szaktárs véleményét, hogy »unalmas szőr- 
szálhasogatás«. . . . Mindamellett eléggé megjutalma- 
zottnak fogom magamat tekinteni, ha e pár figyel
meztető sorral csak egy — az itt felsorolt hibákban 
szenvedő — szaktársat is sikerült kigyógyítani vagy 
legalább is a javulás útjára téríteni.



RÉGIBB NYOMDÁINK PRÖDUKCZIÓJÁRÓL
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Az a hatalmas mű, mely régibb könyvészetünknek 
úgy alapját, mint egyszermind hatalmas épületét is 
képezi és a mely a nyomdászati produktumok pontos 
felsorolásával egyszersmind a magyar nyomdász
történetnek is hatalmas kincses tárháza: Szabó Károly 
Régi magyar könyvtára, még ma sincs a mi nyomdász
történetünkre nézve teljesen értékesítve, így például 
még az sem jutott eszébe senkinek, hogy egy kis 
utánjárással a több mint négyezer ott leirt művet 
számbavéve, kimutatná, hogy minden egyes régibb 
nyomdászunkra (1473-tól 1711-ig) körülbelül mennyi 
produktum esik azokból.

Ez a kis statisztika egyik lényeges és érdekes 
részét képezhetné a mi nyomdásztörténetünknek, 
mivel lehetőleg élénkbe tárná az egyes régi nyomdászok 
tevékenységét, — Tudósaink ezt a statisztikát nem 
csinálták meg; nekünk pedig csupán egy kis szorga
lom kellene hozzá, hogy megcsináljuk.
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Fraknói és Hellebrant tudósaink több érdekes 
kimutatást készítettek már Szabó e jeles művéből s 
mi az ő összeállításuk nyomán e sorokban csupán 
azt akarjuk kiemelni s újabb csoportosításban is 
bemutatni, a mi régibb nyomdáink működésére és 
termelésére vonatkozik.

Tudnunk kell, hogy Szabó műve mintegy kétszáz 
év történetére vonatkozik, t. i. az 1473-ik évet, 
nyomdászatunk feltűnési évét nem tekintve, az 
1530—40-es évektől (a mely tulajdonképen nyomdá
szatunk eleje) az 1711 -ik évig terjednek adatai.

Szabó két kötetében ez időről mintegy négyezer 
kétszáz régi magyar és nem magyar nyelvű magyar- 
országi nyomtatványt találunk felsorolva, mely a 
később fölfedezett háromszáz ötven adalékkal együtt 
4500 körül állhat. Ezeknek több mint negyede 
(1500 körül) unikumszámba megy, azaz régi könyveink 
közül (nem számítva azokat, a melyek elvesztek) 
minden negyedik csak egy példányban van meg; ez 
unikumok több mint fele (900 körül) a budapesti és 
kolozsvári nagyobb könyvtárakban föltalálható. Ezen 
4500 régi nyomtatvány közül mintegy 300 (több
nyire magyar) külföldi nyomdákban nyomatott; még 
pedig mintegy 150 esik Becsre, 100 a különféle német- 
országi nyomdákra, 50 holland és lengyel nyomdákra.

Ha Szabó két kötetének alapján s a 350 adalékot 
is beosztva, eme kétszáz évi nyomdászati tevékeny
ségünket, átlag 4400 művet véve fel, az egyes 
nyomdászati központok szerint beosztjuk, első pilla
natra meglepő eredményekre jutunk, melyeket csakis 
hazánk akkori történeti viszonyaiból magyarázhatunk 
meg. A Szabó művéhez utólag jött mintegy 350 adalék 
a Magyar Könyvszemle 1878—94-ig terjedő köteteiben







RÉGIBB NYOM DÁINK PRO D U K CZIÓ JÁ RÓ L 97

van leírva, melyeket azonban én az egyes nyomdák 
szerint szintén beosztottam s a Fraknói és Hellebrant 
által felvett adatokhoz csatoltam.

Ez adatok alapján látjuk, hogy régibb nyomdáink 
közül legtöbbet termelt Lőcse, 798 művet (legtöbbet 
a két Breuer, Lörincz és Sámuel alatt 1623— 1700-ig). 
Azután következnek Nagyszombat 695 művel, Kolozs
vár 555 művel, Debreczen 392-vel. Az ötödik Bártfa 
(244 mű), aztán Kassa (238), Nagy-Szeben (227), 
Brassó (203); a legtöbb magyar művet nyomtatta 
Kolozsvár 360-at; a legtöbb idegent Lőcse 524 és 
Nagyszombat 521-et.

Lássuk különben ez első kétszáz év munkásságát 
részletesebben a mellékelt összeállításban:

1530—40-től 1711-ig.

Egyes nyomdák Összes
produkczió

Ebből
1 idegen magyar, (latin)

Lőcse .................................. 798 274 524
Nagyszombat ... ... ... ... 695 174 521
Kolozsvár ............ . ... ... 555 360 195
Debreczen ...................... . 392 282 110
Bártfa..................  ... ... ... 244 81 162
Kassa........ ... ........... . ... 238 89 149
Nagy-Szeben ... ... ... ... 227 37 182
Brassó ........ ... 203 2 201
Pozsony ............................. 144 50 94
Gyula-Fehérvár ............. 126 46 80
Nagyvárad ... ... ... ... ... 117 71 46
Sárospatak ........................ 96 61 35
Zsolna ... ........ ... 52 3 49

Az idegenajkú könyvek között legtöbb természe
tesen a latin nyelvű; sorrendben következnek azután 
a németnyelvűek, végre a tót- és oláhajkúak s egy-

É V K Ö N Y V  1896.  7
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néhány görögszövegű. Közelebbi áttekintést nyújt a 
következő táblázat:

Legtöbb magyar mű esik Legtöbb idegen (latin)

Kolozsvár ............. .. 360 Lőcse..................... .. ... 524
Debreczen ............. .. 282 Nagyszombat ... .......521
Lőcse............. -...... .. 274 Brassó ........ ... .. ... 201
Nagyszombat ...... - .. 174 Kolozsvár ... ... ___  195
Kassa....................... .. 89 Nagy-Szeben ... ___  182
Bártfa... ........ ... ... . 81 Bártfa...... . ....... ...... 162
Nagyvárad ... ........ .. 71 Kassa.................. ___  149
Sárospatak ............ .. 61 Trencsén............. ......  112
Pozsony ... ... ....... .. 50 Debreczen ........ ___ 110

Jegyezzük meg végül e számokhoz, hogy legalább 
300 olyan régi művünk van, mely vagy hely meg
nevezése nélkül jelent meg, vagy úgy megsérült, 
hogy a nyomtatási helyet meghatározni nem lehetett. 
Van továbbá több oly régi művünk is, melyek 
nyomtatási helyét tudjuk ugyan, de ma már nem 
találhatók, nyomuk veszett.

Mindezek daczára azonban sok üdvös tanulságot 
tár elibénk régebbi nyomdászatunknak itt feltüntetett 
produkcziója.



AZ OSZLOPOS-SZEDÉSRŐL

GRÓCZ ERNŐ

A táblázat-szedésnek tudvalevőleg két fajtája van. 
Az egyik fajtája vonalakkal szokott ellátva lenni, a 
másik fajtája pedig vonal nélkül állíttatik elő.

Az utóbbi táblázatok legtöbbnyire számoszlopokból 
szoktak állani, azért megkülönböztetésül a táblázat
szedés e fajára nézve igen alkalmasnak találom e 
kifejezést: oszlopos-szedés.

E kifejezés eddigelé még nincsen általánosan 
elterjedve a szaktársak között, de már igen sokan 
ismerik; én pedig érdemesnek találom arra, hogy 
általánosan használtassák.

Az én czélom azonban ez alkalommal nem az, 
hogy a táblázat-szedés e fajának megjelölésére 
technikus terminust állapítsak meg, de mivel össze
köttetésben van tulajdonképeni tárgyammal, szük
ségesnek tartottam az elmondottakat előrebocsátani.

Jelen soraimnak azt a föladatot szántam, hogy az 
oszlopos-szedéseknél számtalan esetben tapasztalható
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ízléstelenségekre rámutassak s elmondjam szerény 
nézetemet arra nézve, miként vélem én az ilyen 
oszlopos-szedéseknek helyes előállítását.

Nehéz ugyan e tekintetben mindenre pozitív sza
bályokat fölállítani, sokszor csupán a jó ízlés szab’ 
hatja meg a szedőnek működése módját.

De vannak bizonyos dolgok, melyekre nézve rendes 
szabályaink vannak és sajnos, hogy e szabályok 
igen sokszor nem lesznek betartva, részint talán 
hanyagságból, részint pedig tudatlanságból.

Ismeretes ugyanis szaktársaim előtt, hogy a szám- 
oszlop-szedésnél kétféle szabály dívik; az egyik 
azonban leginkább csak akkor használatos, ha egy 
számoszlopról van szó.

Az utóbbi eset az, hogy a számoszlopot bizonyos 
szélességre szedik, a mely szélesség lehet ciceróra 
vagy garmondra is megállapítva. A másik eset pedig 
az, hogy a szedő kikeresi a számoszlopokban a 
legnagyobb számokat s azokat leszedvén, olyan 
szélességre szedi az egész oszlopot, mint a milyen 
szélességet azok kitesznek.

A számoszlopok közötti tér azután a szerint lesz 
megállapítva, a mint azok mennyisége a nagyobb 
vagy kisebb hézagot megengedi.

Könnyebb megérthetés végett ide iktatok néhány 
példát.

A ciceró szélességre megállapított oszlopos-szedés 
olyan esetben szokott leginkább előfordulni, midőn
a sor végére zárják, hogy bizonyos
czélra fordítandó pl. .............. ...  325 frt 40 kr.
egy másik czélra meg egy nagyobb
összeg, p l . ........................................ 3.452 » 30 »

összesen...............  3.777 frt 70 kr.
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Olyan esetben, midőn a számokat compress-sorok 
előzik meg, mindig egész szélességben szedendők a 
sorok, de az előtte való sort már meg kell törni, 
vagyis olyan szélesre szedni, mint a milyenre a szám 
előtti sor van szedve, hogy a számok feltűnjenek 
s ne feküdjenek közvetlen rajta a szövegsorokon.

A fr í  és kr. megjelöléseket rendesen csak egyszer 
szoktuk szedni, a többiek helyett idéző-jeleket teszünk, 
azonban oly esetekben, midőn összeg-vonal követ
kezik, vagy esetleg egész sorok esnek közbe, azokat 
mindig újra kiszedjük.

Az »összesen« szócska vagy ehhez hasonló, pl. 
»egyenleg« után rendszerint három pontot teszünk, 
csak olyan esetben engedünk meg valamivel többet, 
ha a formátum nagyon széles, a midőn hat pontot 
is lehet tenni; de nem annyit, hogy e szavak a sor 
elejére menjenek.

Többször előfordul az is, hogy az ily egyhasábos 
számoszlop mellett itt-ott a második vagy harmadik, 
de csak rövid számoszlop is van.

Ez esetben nem szabad a szedést általában úgy 
szedni, hogy az hátulról a két vagy három szám
oszlopnak megfelelőleg húzassék be.

A sorokat egész addig, míg a két vagy három 
oszlopos szedés elő nem fordul, az egy számoszlop
nak megfelelő szélességben kell szedni, a melynek 
ilyeténképen kell lennie:

Egy nyomda a felhalmozódott munka következtében 
újabban nagyobb befektetéseket eszközölvén, 

gépekre ... ... 20.300.— frtot
betűkre .........  4.650.40 »

összesen _ ___  24.950 frt 40 krt
fordított e czélra.
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Miután itt a szöveg a számok mellett csak egyes 
szavakból áll, a sorokat másfél négyzettel beljebb 
kezdhettük; de ha a szöveg hosszabb sorokból áll, 
azok egészen elölről kezdendők s ha egy sorba nem 
férnek be, a második sort kell bekezdeni egy-két 
négyzettel, p l.:
A sokszorosítási pavillon a millenniumi

kiállításon ............................... . 70.000 frtba
került.

Vagy szedhetjük így is, a mi még jobb:
A sokszorosítási pavillon a millen

niumi kiállításon ... .............. . ___ 70.000 frtba
került.

A több számoszlopból álló oszlopos-szedésnél 
pedig a következőleg járunk el.

Megkeresvén a számoszlopok legszélesebb szám
csoportjait, megállapítjuk e szerint az oszlopok 
szélességét. Például legnagyobb szám a számoszlopok
ban a 3,428.935. E szerint az illető oszlopot, melyben 
e szám előfordul, négy négyzet nagyságra szedjük. 
S ha a többi számoszlopok számai csak csekély 
mértékben különböznek ez oszloptól, azokat is ugyan
olyan szélességre szedjük. Ha azonban a többi 
számoszlopok kisebb százalékszámokat vagy csak 
egyes kisebb számokat tartalmaznak, akkor az illető 
oszlop legnagyobb számának megfelelőleg szedjük az 
oszlopot.

Midőn ez megtörtént, megállapítjuk a szöveg széles
ségét s ha a szöveg széles sorokat képez, akkor rend
szerint elég egy négyzet a számoszlopok közé; de 
ha rövid sorokból áll a szöveg, akkor többet is 
oszthatunk be, nehogy a hosszú pontozás által ízlés
telenné tegyük a szedést.
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Rossz lenne példáéi, ha így 
szedést:

állítanék össze a

1894-ben 1895-ben 
forint

Betűkre ... ... ... ... ... ...............  3.527 2.648
Gépekre...................................... . ... 6.384 15.052

E helyett sokkal ízlésesebben állíthatjuk elő így:
1894-ben 1895-ben

f o r i n t

Betűkre _________ _ 3.527 2.648
Gépekre ...................... 6.384 17.052

Viszont nem felelne meg a jó ízlésnek az, ha a több 
számoszlopból álló szedést, midőn a számoszlopok 
mellett sok szöveg is van, így rendeznők el:

1891 1892 1893 1894
Betűkre ki

adatott az 
év folya
mán há
rom havi 

fizetési 
kötelezett
ség mellett 632 1.050 2.030 1.200
E helyett sokkal szebben eszközölhetjük a szedést, 

ha a számokat összébb szorítjuk és esetleg a szövegen 
is némi változtatást eszközlünk; így:

Kiadatott az év folyamán három havi fizetési 
kötelezettség mellett

1891 1892 1893 1894
Betűkre .........  632 1.050 2.030 1.200

De ha nem lenne lehetséges a szövegen változtatni, 
akkor szükség esetén elégséges egy félnégyzetet is



104 GRÓCZ ERNŐ

tenni a számok közé; rendes körülmények között 
azonban egy négyzetet teszünk leginkább, mely eset
ben példánk így néz ki:

1891 1892 1893 1894
Betűkre kiadatott az év 

folyamán három havi 
fizetési kötelezettség
mellett ... ... ... ... 632 1,050 2.030 1.200
Azonban oly esetben, midőn csak az első számsor 

szövege ily hosszú és a többi csak rövid, minden
esetre czélszerű a szöveget megfelelőleg átalakítani; 
hanem ha a többi számsorok szövegei is hosszúak, 
akkor csak a számok összeszorításával segíthetünk 
vagy úgy, hogy a táblát két oldalra viszszük át.

Elő szokott fordulni az az eset is, hogy a tábla 
szélessége következtében a táblázatot megfordítva 
szedjük, de ez leginkább vonalas tábláknál alkal
mazható, az oszlopos-szedés így rosszul néz ki.

E helyett sokkal helyesebb az említett kétoldalú 
szedést eszközölni vagy pedig a táblát egy meg
felelő helyen megszakítjuk és a szöveget az elszakí
tott oszlopokhoz újra kiszedjük.

Az előbbi példát véve figyelembe, ez utóbbi mód-
szer szerint a tábla így nézne ki:

1891 1892
Betűkre kiadatott az év folyamán 

három havi fizetési kötelezettség 
mellett . . . . .  . . . . . .  . . . 632 1.050

Gépekre, mely több kettős gyors
sajtóból és rotácziós gépből is áll 32.465 2.030

1893 1894
Betűkre, mint f e n t . ......................... 2.030 1.200
Gépekre » » .......................... 12.030 6.340
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Nagy hiba ugyan már magától az írótól, ha a 
tábláknál hosszú szövegeket használ, mert az ott 
elmondottakat külön is megmagyarázhatja; de nekünk 
számolnunk kell ezzel is s bár így sem szép a tábla, 
mint megoldási módot használnunk kell.

Ha lehetséges, mindenesetre sokkal megfelelőbb a 
kétoldalú szedés vagy ha hasábokba szedetik, a két- 
hasábos szedés.

Többször előfordul az is, hogy ha a táblázat széles
sége következtében az oldalra nem férnek be a sorok, 
c miatt különböző átalakításokat eszközlünk a táblán-

Vegyük példáúl azt, hogy
1880-ban volt 350 nyomda, 460 gyorssajtó és

15Ci kézi sajtó.
1890-ben volt 430 nyomda, 590 gyorssajtó és

80 kézi sajtó stb.
Már most, ha e soroknak táblázatosán egy sorban 

kellene állaniok, e sorok nem férnének be. Ezeknél 
a következő módosításokat alkalmazhatjuk:

Volt ugyanis
nyomda gyorssajtó kézi sajtó 

1880-ban 350 460 150
1890-ben 430 590 80

Vagy pedig így:
1880-ban 1890-ben

Nyomda .......................  350 430
Gyorssajtó .................... 460 590
Kézi sa jtó .......................  150 80

Végre így is:
1880-ban volt:

Nyomda ......................... 350
Gyorssajtó.....................  ___ 460
Kézi sa jtó ......................... 150
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1890-ben:
Nyomda ... ......._ ... ... 430
Gyorssajtó.- ... ... ... ... 590
Kézi sa jtó ..........  ... ... 80

Olyan esetekben pedig, minó't az itt bemutatott 
példánál is látunk, midőn t. i. a szöveg igen kevés, 
úgy kerüljük el az ízléstelen, nagyon hosszú ponto
zásokat, hogy a sorokat elől és hátul megfelelően 
behúzzuk; tehát a számoszlopot sem állítjuk a sor 
végére, hanem valamivel beljebb.

E tekintetben a formátum nagysága szerint mehe
tünk 1 cicerótól föl egész 6—8 ciceróig, sőt néha 
még ennél is magasabbra.

Azt, hogy mennyivel húzzunk be, mar az ízlés 
magyarázza meg.

Bemutatom még a keskenyebb és szélesebb szám
oszlopok szedésének módját. Ennél az oszlopokat az 
illető oszlopban előforduló legnagyobb számnak 
megfelelőleg kell szedni s az oszlopok közti tért 
egyenlően beosztani.

Álljon itt erre nézve a következő példa:
A nyomdaiparnál Budapesten az átlagos évi jöve

delem volt:
1894-ben

143.092

1893-hoz Osztalék százalékokban
képest 1890 1891 1892 1893 1894

— 24.005 12-6 11-9 10'9 9’8 6'6
A mint e példából látszik, az első két számoszlop 

sokkal szélesebb, mint a többi s a hézagok egyen- 
lőek az összes számoszlopok között.

Ezzel körülbelül befejeztem az oszlopos-szedés 
oszlopainak beosztására vonatkozó szabályok tárgya
lását; de szükségesnek tartom egyúttal megemlékezni 
arról is, hogy miként kell az oly oszlopos-szedéseknél,
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melyek fejekkel vannak ellátva, az oszlopok fölé a 
fejet leszedni.

Mindenekelőtt leszedendő egy sor az oszlopos
szedésből s az oszlopok térfogatához képest kell a 
fejek szélességét is megállapítani. Ha valamely sora 
a fejnek két vagy több hasábra is kiterjed, mint pél
dául előbbi példánkban az »Osztalék százalékokban^ 
azt természetesen olyan szélesre kell szedni, mint a 
milyen szélességet az oszlopok szélessége, vagyis 
példánkban az alatta levő öt oszlop szélessége kitesz.

Vannak azonban esetek, midőn nem az oszlopok 
szélességéhez kell mérnünk a fej szélességét, hanem 
ellenkezőleg a fej nagyságához a hasábok beosztását. 
Ilyen esetek akkor állnak elő, midőn a fejek nagyok 
s lehetetlen oly szélességre beszorítani, mint a milyen 
szélességű az oszlop. Pl.:

Magyarországon 
van összesen

Körforgó
gép

Kettős és egy 
nyomóhengerú 

gyorssajtó

31 767

Taposó és 
kézi sajtó

754
Itt egyforma szélesre szedendők a fejek s azok a 

fejek, melyek kisebbek, a legnagyobb közepére 
zárandók, a mint ezt a fenti példa mutatja.

A rendelkezésünkre álló tért a fejszedésnél mindig 
jól ki kell használnunk s azon kell lennünk, hogy a 
fej sorai minél kisebb számúnk legyenek.

Láttam már példáúl fejet így is szedve:
Kettős
és egy Taposó-

Körfor- nyomó- és
gó gép hengerű kézi

gyors- sajtó
sajtó

Ez természetesen szembetűnően rossz.
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A fejszedésnél még arra is kell törekednünk, hogy a 
sorok vagy egyenlő hosszúak legyenek és az utolsó 
sor középre zárassék, vagy pedig rövidebb-hosszabb 
soroknak kell váltakozniok, pl.:

Kettős és egy 
nyomóhengeru vagy:

gyorssajtó

Kettős és
egy

nyomohengerű
gyorssajtó

A fej betűit mindig kisebb betűkkel kell szedni, 
mint a milyen nagyságúval maga a szöveg van 
szedve. Ciceró- és garmondnál leginkább csak petit 
betűket szoktunk használni, a petitnél azonban már 
nonpareillet. A nagyobb betűknél lehet megfelelőleg a 
petitnél nagyobb betűket is venni.

De szükségesnek tartom még megemlékezni a sorok 
bekezdéséről is, a mely szintén igen fontos szerepet 
játszik a szedés helyes és ízléses előállításánál.

A most következő példát ugyanis csak a bemutatott 
alakban szabad szedni és pedig így:

A betűszedés következőleg ágazik szét:
I. Műszedés:

1. Részvények, sorsjegyek, díszoklevelek stb. 
stb.

2. Meghívók, czégkártyák stb.
3. Hirdetések.

II. Táblázatszedés:
1. Vonalozott táblák

a)  szöveggel,
b) szöveg nélkül.

2. Vonal nélküli oszlopos-szedés.
III. Tömörszedés:

1. Könyvszedés.
2. Ujságszedés.
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A behúzásokat mindig oly szélesen kell eszközölni, 
a mily szélességűek a római vagy arab számok és 
az a), b) stb. betűk a rá következő hézaggal.

E példa azonban csak számok nélküli, itt bemu
tatok még egy másikat számokkal:

Kiadatott:
1890-ben 

betűkre: 
díszbetűkre 
folyóbetűkre . 

gépekre:
körforgóra... .
kéthengerűre
egyhengerűre

760 frt
1,800 » 2.560 frt

24.000 »
8.000 »
6.000 » 38.000 »

40.560 frt.összesen ... .
E példánkban mint leglényegesebb sor a »Kiadatott« 

szerepel, mely az egész táblának a jelentőségét meg
magyarázza, azért annak főhelyen és feltűnően kell 
ott szerepelnie. Utána következik fontosságban az, 
hogy a kiadás milyen évben történt, tehát az első 
helyre állítandó s mint a kiadás főtételei szerepelnek 
a »betűkre« és »gépekre« szavak, tehát beljebb 
kezdendők ugyan, mint az évszám, de mégis előbb, 
mint az utána következő részletező sorok.

Az utánok következő számok, mint látjuk, két 
számoszlopot képeznek. Az első oszlop a kiadás 
részletes kimutatását tünteti fel, a második a csoportos 
kiadást, melyeknek együttes összege azután alul van 
feltüntetve. Itt a két számoszlop 4—4 ciceróra van 
szedve s mind a két oszlopon keresztül fut egy 
nyolcz cicerós vonal. Az »összesen« szó pedig alatta 
úgy van helyesen alkalmazva, mint a példán látható,



110 GRÓCZ E R N Ő ----  AZ O SZLO PO S-SZ E D É SR Ő L

nem pedig mint némelyek azt szedni szokták,
vagyis így: __ ____________________

összesen.........  40.560 frt,
mert a vonalon túl a részletes számoszlopnak már 
nincsen semmi jelentősége.

■# * #

Ezekben kívántam ismertetni az oszlopos-szedés 
szabályait. Tudom, hogy ezzel igen sok szaktársam 
előtt nem mondtam új dolgot, habár azért azok előtt 
sem érdektelen talán egészen, hogy mások miként 
vélekednek az oszlopos-szedés szabályai felől s esetleg 
e kérdéshez hozzá is szólhatnak; de leginkább azok 
részére véltem szükségesnek e szabályokat leírni, a 
kik e tekintetben nem bírnak elegendő tájékozott
sággal, a milyenek szintén nem kis számban vannak, 
különösen fiatalabb szaktársaink között.

De meg, miután az Évkönyv nemcsak segédek, 
hanem tanonczok kezeibe is jut, azt hiszem, valamivel 
talán sikerül megkönnyíteni az őket oktató szak
társaim munkáját jelen igénytelen közleményemmel.



RÉZLÉNIAGYÁRTÁS MAGYARORSZÁGON

A magyar betűöntő-iparnak egy nevezetes fordu
latáról adhatunk számot; a szakközönségnek örven
detes lesz tudomást szerezni róla, hogy Magyar- 
országon, a hol emberemlékezet óta külföldről szerzik 
be a nyomdák rézanyagát, egy minden tekintetben 
modern, a legkényesebb igényeket is kielégítő réz- 
lénia-gyárat rendezett be az Első Magyar Betűöntőde- 
Részvénytársaság, a mely már meg is kezdte üze
mét és így az eddig e czikkekért külföldre vándorolt 
nagy összeg is bent marad az országban.

Alkalmunk volt a most berendezett új gyárat meg
szemlélni s a különböző gépeket látni. Láttuk a réz
anyagot egy nagy táblában, azután nyomdai anyaggá 
gyúrva, különböző nagyságban vágva a kész léniákat. 
A szakemberre nézve igazán tanulságos látni azt a 
sokféle proczesszust, a melyen a rézlénia átmegy 
addig, míg használható anyaggá válik. Csodálat fogja 
el az embert, a technika haladását látva és szemlélve 
az emberi munkát végző — és pedig tökéletességgel 
végző — pompás gépeket.

A szakemberek tudják legjobban, hogy a rézlénia-
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gyártást eddig csak Német- és Francziaországban 
űzték és pedig csak egyes nagyobb öntödék. Annál 
inkább örvendetes, hogy a mi rézlénia-gyárunk épp
_______________________ oly modernül van meg-
______  ____ alkotva, mint például a

Berthold-féle berlini réz- 
..............................................  lénia-gyár, sőt a rniénk-

wmwMmwmmmmmm,
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nek olyan tökéletes 
gépei is vannak, a mi
nők a Berthold-féle 
gyárnak nincsenek.

És hogy minő szük
ség volt a rézlénia- 
gyárra nálunk, azt leg- 
j óbban tudják a nyomda
tulaj donosok, a kik ez 
által sok kellemetlen
ségtől lesznek megóva; 
nem kell hetekig vár- 
niok, míg a megrendelt 
anyag külföldről meg
érkezik; ha szükséges, 
raktáron találják itthon 
a gyártmányt és pedig 
nemcsak a finom, fél
kövér és kettősfinom 
léniákat, hanem a leg
szebb díszítményeket, 
rézlénia - körzeteket, a

szabad irány legújabb termékeit, czirádákat, szóval 
minden réz-anyagot. (Mutatóul néhány rézlénia-mintát 
idenyomtatunk.)

Az Első Magyar Betűöntőde-Részvénytársaság iga-



RÉZLÉNIAGYÁRt As  MAGYARORSZÁGON 113

A k e rté sz e i 1 
ö s s z e s  á g a i t  m a g a b a  fo g la k  

s z a k la p

, KQsmfiaMttnwmptsm



RÉZLÉNIAGYÁRTÁS MAGYARORSZÁGON 1 1 3

zán helyes dolgot cselekedett akkor, a mikor el
határozta, hogy a rézlénia-gyártást felveszi munka
körébe. És hogy ez öntöde gyártmánya kiállja a 
versenyt a külföldi öntödék termékeivel, azt bizo- 
nyitja az az igazán díszesen, mondhatni művésziesen 
kiállított szép betűminta-könyv, melyet az öntöde 
most adott ki és a melyben meglátjuk mindazokat a 
réztermékeket, a melyek készítésével az öntöde fog
lalkozik.

A mi pedig különösen említésre méltó, az, hogy 
ezt a mintakönyvet az öntöde házilag állíttatta elő: 
ott szedték, ott nyomták a mintakönyvet. És hogy 
milyen szépen, szakértelemmel, bizonyítják maguk 
a szakemberek is, kiknek körében a könyv kiállítása 
méltó föltűnést keltett és méltán a Magyarországon 
e nemben előállított betűminta-könyvek legelseje közé 
tartozik.

A magyar nyomdászoknak ezután hát nem lehet 
panaszuk, hogy a jobb anyagért külföldre kell for- 
dúlniok. Most, a mikor az öntöde meghozta az áldo
zatot a rézlénia-gyár alapításával, van alkalmuk a 
magyar nyomdatulajdonosoknak bebizonyítani, hogy 
a honi ipart fölébe helyezik a külföldi e nemű ter
mékeknek, különösen, ha meggyőződnek, hogy a 
magyar öntöde épp oly kitűnő és használható anyagot 
gyárt, mint azok a külföldi öntödék, a melyekhez

É V K Ö N Y V  1896.
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eddig utalva voltunk, nem lévén más mód a réz
anyag beszerzésére.

Föltétien dicséret illeti a magyar betűöntés terén 
való térfoglalásért az Első Magyar Betűöntődc- 
Részvénytársaság derék, szakavatott igazgatóját: 
Czettel Dániel urat, a ki rövid öt év alatt emelte 
arra a magas fokra az . öntődét, hogy olyan gyárt
mányokkal szolgálhat a magyar nyortidász-világnak, 
a minőket Magyarországon nem gyártottak eddig. 
Az úttörő munkálkodását, buzgóságát a nyomda
tulajdonosok hálálják meg azzal, hogy támogassák 
a nemes törekvést és miután most már van rá alka
lom: pártolják a hazai ipart!
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zelebbi adatokkal.

A mennyire tudomásunkra jutnak, közöljük az 
időszaki sajtóban megjelenő, szakmánkra vonatkozó 
dolgozatokat is. Ilyen megjelent a Magyarország 
czímű napilapban 1895. évi augusztus 30-án Zilahi 
Bélától A  munka hérosza (1690—1702.) czím alatt, 
mely czikkben Tótfalusi Kis Miklós működése mél- 
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pedig Cséplő Pétertől jelent meg egy közlemény a 
Nagyvárad Képes Naptára idei évfolyamában. Utóbbi 
dolgozatban egy téves adatra akadtunk, a mennyiben 
az van mondva, hogy Szenczi Kertész Ábrahám 
nyomdáját 1660-ban Nagyváradról Gyulafehérvárra 
tette volna át. Ez hibás, mert Szenczi Kertész Abrahám, 
Nagyváradnak 1660-ban török kézre jutásával, Kolozs
várra menekült, mint az általa előállított biblia követ
kező cziméből világosan kitűnik: Szent Biblia, az az 
Istennek O és Uj Testamentomában foglaltatott egész 
Szent-írás. Magyar nyelvre fordittatott Caroli Gáspár 
által. Mostan pedig újabban ez öreg formában 
némely nehezebb és homályosabb fordítású sz. írás
beli Locusoknak értelmes magyarázatival az Istennek 
a Magyar Nemzetben levő Anyaszentegyháznak hat
hatós épülésére ki bocsáttatott. Váradon kezdettetett 
nyomtatása a veszedelem előtt és elvégeztetett Colos
várat Szenei K. Ábrahám által M.D.C. L.X. I.



TANONCZOKRÓL — FŐNÖKÖKNEK

NOVITZKY N . LÁSZLÓ

Régi dal újabb kiadásban, melynek állandó refrénje 
ezerszer is elhangzott már az európai szaksajtóban 
s megelégedéssel konstatálhatom, hogy e kérdésnek 
megoldása néhol meglehetős eredménynyel járt.

A tanoncz-kérdés nemzetközi kérdés, melyet min
denütt feltalálunk, a hol iparunk rohamos fejlődése 
a korlátlan verseny s egyéb közgazdasági tényezők 
létrejöttét elősegítették. A mai termelési viszonjrok 
által előidézett baj ez is; a nagy tőkével dolgozó 
nagyiparral nem bir a kisipar másként versenyezni, 
mint a kézi munkaerő túlságos kiaknázásával. Fel
nőtt, tanult munkások helyett tanonozokkal dolgozik 
s nem törődve az ezek által végzett munka silány
ságával, megrendelőivel szemben, kik nem a szolid 
munkát, hanem csak az olcsóságot keresik, így akar 
versenyképesnek látszani. E baj orvoslása oly fontos 
közgazdasági dolog, a melyet elodázni nem lehet. 
Azok, kik a nyomdászok egyre nyomasztóbbá váló 
társadalmi helyzetének okait keresték, minden bizony-
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nyal rájöttek arra, hogy e bajok terjedését a tanoncz- 
gazdálkodás nagy mértékben elősegíti.

Az idősebb nyomdászok élő tanúi annak, hogy 
harmincz-negyven év előtt milyen más viszonyok 
uralkodtak; a nyomdászat akkortájt nem gravitált a 
gyáripar felé, mint ma; a munkaerőben nem volt 
túltermelés, sőt ellenkezőleg, Magyarország e tekin
tetben épp a külföldre volt utalva s számos derék 
nyomdász hagyta oda szülőföldjét, hazáját, mert hát 
munkás hazája a nagy világ, hogy nálunk új hazát, 
új otthont találjon. Az akkori és a jelenlegi általános 
munkásviszonyok között nem szándékozom ugyan 
párhuzamot vonni, mivel ezzel túllépném dolgozatom 
keretét, csak azt akarom megemlíteni, hogy az akkori 
nyomdász nem tekintette magát munkásnak, ő »mű- 
vész« volt s azon intelligencziánál fogva, melyet minden 
nyomdászról föltételezünk, bizonyos társadalmi fölény
nyel birt más munkástársai fölött. A munkaviszonyok 
s ehhez mérten a keresetviszonyok is sokkal jobbak 
valának; munka volt elég s így az akkori nyomdász 
irigyelt ember volt.

Az akkori fiatal szedőre nem tekintettek oly szá- 
nakozóan, mint ma, kit fölszabadúlása után azonnal 
szélnek eresztenek.

A tanonczokat megválogatták, examinálták s oly 
fokú műveltséget követeltek tőlük, mely megfelelt 
három-négy középiskolai osztálynak. így azután job
ban lehetett válogatni az anyagban, mint ma, mert 
volt elég sok képzett fiú, sőt némelyik hat közép
iskolai osztályt is végzett.

Magától értetődik, hogy a szülők közül azok, kik 
szerették fiokat beczézgetni — s vájjon melyik ne 
szeretné? — iparkodtak belőle mielőbb nyomdászt
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faragtatni, mert azt tartották, hogy a nyomdászat 
finom, elegáns és jó mesterség, azaz — pardon! —■ 
művészet.

A régi nyomdászok, a kik a XVII-ik században 
III. Frigyes osztrák császár által, állítólag, nemesi 
rangra emeltettek, büszkén hivatkoztak művészi vol
tukra s még ma is használt czímerükkel s oldalukon 
fringiával büszkélkedve, irigyelt emberek valának 
más mesteremberekhez képest, kik a czéhrendszer 
nyűge alatt roskadoztak. E mellett, mint már említém, 
a kereseti viszonyok is meglehetősek valának s így 
azután nem csoda, hogy a szülők a nyomdász-pályára 
siettek adni fiokat. A nyomdászat pedig azóta még 
napjainkban is úgy szerepel, mint a mesterségek 
Eldorádója, melynél mindenki sokat keres és — 
könnyen dolgozik, mert az avatatlanok azt tartják, 
hogy a szedés valami könnyű munka. Mily önámítás, 
mily képzelődés ez, melyből csak akkor ábrándúlnak 
ki a szülők és az ifjú, midőn már késő. A nyomdászat 
a legtövisesebb pályák egyike, melyen vajmi nehéz 
a boldogulás. A modern közgazdasági viszonyok itt 
is elővarázsolták azt a munkásproletáriátust, melyet 
minden iparágnál föltalálunk ugyan, de a munka- 
nélküliség tartamát illetőleg sehol sem találkozunk 
oly rossz viszonyokkal, mint szakmánknál. A nyom
dászok rossz egészségi viszonyai, melyekről a Magyar- 
országi könyvnyomdászok és betűöntők egyletének 
folyton növekedő beteglétszáma tanúskodik; a korai 
elhalálozások, melyekről a statisztika már rég kimon
dotta, hogy csakis ama rossz viszonyok következ
ményei, melyek között a mai nyomdász él: alegsötétebb 
képet tárják elénk. Ha e bajok kútforrását keressük, 
könnyen ráakadunk, hogy ezeknek első sorban a
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mértéktelen meggazdagodási vágy és a vele járó 
mód nélküli verseny az oka.

Alhumanitással kérkedő századunkban ugyanis a 
tanonczot a szó szoros értelmében kizsákmányolják. 
A kis és nagy vállalatok szemünk előtt gyártják 
ama szerencsétlen munkaanyagot, mely már élte 
tavaszán viseli orczáin a halál rózsáit s letörik, 
lehull, mint az őszi falevél, a nélkül, hogy álmait, 
reménységét megvalósíthatta volna. Szívfacsaró a 
nyomdász-ifjú végzete; az édes otthonból a nyomdába 
kerül az életvidor ifjú, megfeszített erővel dolgozik, 
mert előtte lebeg a jövő biztató reménye; küzdve 
küzd, bízik s az anyagi létküzdelem testet ölő 
harczában észre sem veszi, hogy napról-napra sorvad 
s mielőtt egyik kezét a várva-várt boldog jövő után 
nyújthatná, másik kezét már is megragadta a halál 
démona . . .

Ilyen a fiatal nyomdász pályafutása. És vájjon 
tehet-e arról az a szegény, fejletlen gyermek, hogy 
élete ily szomorúan végződik? Nem ő, hanem azok 
ennek az okozói, kik kapzsiságuk kielégítésére ki
zsákmányolják. Vagy nem kizsákmányolás-e az, hogy 
egyes nyomdákban csupa fiúkat látunk, kik igen 
sokszor még éjjel is dolgoznak a földalatti ólom
bányában ? S mikor felszabadulnak, néhol elég lelket
lenül azonnal szélnek eresztik. A reájuk váró sors 
már ekkor is homlokukra van írva: a gyönge test
alkat, túlfeszített munka és rossz táplálkozás okvetlen 
tönkre teszik. De ki törődik ilyesmivel?! Majd lesz 
más! . . . Anyag van elég!

És ha véletlenül eléri vágyát: mi lesz belőle? 
A szedő manapság sokkal rosszabbúl áll még anyagi 
tekintetben is, mint más ipari munkások, mert
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eltekintve attól, hogy e pályán kellő intelligenczia és 
szakértelem nélkül még halvány reménysége sem 
lehet a szedőnek arra, hogy úgy a hogy boldogúl- 
hasson, a nyomdásznak, ha csak némileg megfelelően 
akar táplálkozni, — a mit pedig foglalkozásának 
ártalmassága okvetlenül megkíván •— keresménye 
oly csekély, hogy azt nem teheti. Ezenkívül pedig, 
mint művelt embernek, okvetlenül nagyobb igényei 
is vannak. Önálló is csak nagy ritkán lehet a nyom
dász s így még reménysége sincs arra, hogy helyzete 
valamikor majd jobbra fordul. Ezen kívül egyre 
növekszik a kondicziónélküliek száma, mert a munka
erőben is beállott ama túlprodukczió, mely ama esz
telen konkurrencziának és kapzsiságnak a kifolyása, 
mely a tanonczgazdálkodáson alapszik. Számtalan 
nyomdász lép más pályára, egyrészt mivel itt tisz
tességesen megélni nem képes s jövője nincs, másrészt 
pedig azért, mert nem akar a specziális nyomdász
betegségnek: a tüdővésznek áldozatául esni. E betegség 
csíráit szintén a tanonczkodás ideje alatt szedi magába 
a nyomdász. Mint a Magyarországi Könyvnyomdá
szok és Betűöntők Egylete által nemrég kiadott 
nyomdász-statisztikából látni, a tanonczok 29°/o-ka a 
törvény által megengedett életkor előtt ment tanoncz- 
nak; ha ezzel szembeállítjuk a magyar nyomdászok 
halálozási statisztikáját, melynél 30%-kot tesz ki a 
tüdővészben elhunytak száma, akkor tisztába jöttünk 
e nagyfokú halálozási arány okával is. A fejletlen, 
gyönge gyermek a nyomda büzhödt levegőjében 
mihamar inficziálva lesz, mert e betegség iránt, fiatal 
koránál fogva, hajlama van.

És valóban pirúlnunk kell, hogy Magyarország 
nyomdászata az egész kontinensen legelői áll a
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tanoncz-gazdálkodás terén s e tekintetben még Német
országot is felülmúlja. Az országos nyomdász-egylet 
már előzőleg felemlített statisztikája erre vonatkozólag 
hallatlan számokat tár elénk. 3586 segéddel szemben 
nem kevesebb, mint 1939 tanonczot találunk; ez 
hallatlan arány, mely nemcsak a segédek, hanem az 
összipar érdekeit is a legmélyebben sérti, mert túl- 
produkcziót és szennykonkurrencziát eredményez, 
melynek előjelei már most is elég észrevehetően 
jelentkeznek a nyomdaipar terén. Ezekből rekontálódik 
az a tömérdek nyomdász, kik egyrészt kellő szak- 
képzettség és megfelelő műveltség hiányában, leg
nagyobbrészt azonban a termelést túlhaladó munkaerő 
túlprodukcziója folytán, úgyszólván örökös munka- 
nélküliségre vannak kárhoztatva s nyomják a munka
béreket.

*  *  *

A tanonczügy rendezésére immár elérkezett az idő 
s szükséges, hogy minél előbb erélyes rendszabályok 
alkottassanak a tanoncz-gazdálkodás káros kinövései 
ellen. Ez nemcsak a segéd, hanem a főnök érdekében 
is kívánatos. Meg kellene állapítani azokat a föl
tételeket, melyek alatt a tanonczok fölvehetők vol
nának; így elsősorban kellően kifejlett,erős,egészséges 
testalkat, legalább 14 éves kor s két-három közép
iskolai osztály elvégzéséről szóló bizonyítvány, vagy 
pedig megfelelő felvételi vizsga; másodsorban meg 
kellene határozni az arányt úgy, hogy pl. minden 
öt segéd után legfeljebb csak egy tanonczot legyen 
szabad a főnöknek alkalmazni; meg kellene akadá
lyozni a tanonczok olyforma kizsákmányolását, hogy 
velők még éjjel is testi erejöket fölülmúló munkát 
végeztethessenek; a tanonczot tartó főnöknek pedig
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ezenkívül kötelességévé kellene tenni azt, hogy 
tanonczát a szakma minden ágában kiképezteti. 
A szaktársak pedig minden alkalommal törekedjenek 
oda, hogy a tanoncz szülőit kellőleg felvilágosítsák 
arról, ha oly tapasztalatra jutnak, hogy az a nyomdász
pályára a már előzőleg felsorolt dolgok valamelyikénél 
fogva nem alkalmas. Ügyeljenek arra, hogy a tanoncz- 
czal szemben a törvényes szabályok mindenkor be
tartassanak. Ne tekintsék a tanonczot olyforma 
ellenségnek, mint a ki exisztencziájuk megrontására 
tör, mert őt szintén csak a nyomasztó társadalmi 
helyzet kényszerítette e pályára, hanem neveljék, 
tanítsák, műveljék s csöpögtessenek leikébe önérzetet, 
hogy a jövőben szakképzett, művelt és férfias utód 
váljék belőle.

Szívleljék meg a t. főnökök is ez igénytelen észre
vételeket; mert első sorban tőlük függ a tanonczügy 
szabályozása. Gondolják meg minden egyes alkalom
mal, midőn tanonczot vesznek föl, hogy egy ember 
jövője, sőt élete forog koczkán; vegyék figyelembe 
azt, hogy a tanonezban esetleg egy szegény anya 
minden reménye összpontosul s válogassák meg és 
képeztessék ki a kiképezendő munkaerőt úgy, hogy 
az necsak nekik, hanem az általánosságnak is előnyére 
váljék. Ne szaporítsák a proletárok amúgy is nagy 
seregét s ez áltál az elégiiletlenek számát s ne 
vegyenek föl több tanonczot, mint a mennyi a 
segédek arányának megfelel. Hisz a kis Svájcz elég- 
példa rá, hogy a főnök anyagi érdeke mit sem veszít 
az által, ha kevés; tanonczot, de jó munkásokat tart. 
Kövessék e példát, hogy jövőben Magyarország ne 
az első, hanem az utolsó helyen álljon a tanoncz- 
gazdálkodás terén híres államok között,
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Nem igen kell bizonyítgatni azt a valóságot, hogy 
nálunk a nyomdaműhelyben igen ferde helyzet ural
kodik a tanulókat illetőleg.

Sok panasz és jó tanács hangzott el, hogy miképen 
lehetne és kellene azon segíteni, hogy tanulóink tisz
tességesebb modort, műveltebb gondolkozást és szak
képzést sajátítsanak el, hogy ne kellessen lépten-nyomon 
boszankodnunk azoknak neveletlenségén, rakonczátlan 
modorán, általános műveletlenségén és tisztességtelen 
viselkedésén.

A sok jó tanács közül egy, mely az általános nézet 
szerint a legeredményesebbnek látszott, megakadt az 
útnak lejtőjén s a megvalósulás lépcsőzetén az első 
helyet foglalta el.

A Könyvnyomdászok Szakköre ugyanis sok ügy- 
buzgósággal, jóakarattal és nem kevés költségszer
zéssel, egy szépen megírt és indokolt tanoncziskola- 
tervezeiet dolgozott ki, mely dolgozatát megküldte
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a mérvadó köröknek is, hogy hassanak, illetve igye
kezzenek oda hatni, hogy a tisztességes, intelligens 
munkáskéz megteremtésére Budapesten egynyomdász- 
tanoncz-szakiskolát létesítsenek.

Valamely életbevágó és fontos dolgot sikeresen 
keresztülvinni, ahhoz sok idő szükséges: hogy meg- 
érlelje az eszméket, megtanítsa a cselekvésre az 
embereket és az idő behatása bölcscsé tegye a felü
letesen gondolkozót és cselekvőt is.

Mert a dolgok menetét mesterségesen siettetni nem 
lehet, mivel az rendesen megboszúlja magát: szülvén 
az akczió rendesen reakcziót. Az idő, mely mindent 
meghoz, várat magára s minél inkább akarnók valamely 
dolog életrehívását siettetni, annál inkább is távol 
marad az.

A mi ianoncz-iskolánk megjelenésének ideje is 
várat magára, mert nem érett még meg eléggé az 
eszme az intéző köröknél, hogy fel tudnák fogni azt 
a nagy fontosságot, melyet ez az igazán igen fontos 
intézmény méhében hord és igyekeznének minden 
tőlük telhető eszközzel oda hatni, hogy a művelődés 
és szakoktatásnak egy újabb csarnokot teremtsenek, 
mely hivatva lenne egyrészt az ő áldozatkészségükről, 
másrészt pedig a művészeti ipar előrehaladásáról 
tanúbizonyságot tenni.

A mi a Szakkör intéző férfiainak buzgóságát és 
áldozatkészségét illeti, erről persze nem lehet szó; 
mint mindig és mindenben a legnagyobb buzgósággal 
és ügyszeretettel nemcsak pendítette, de fel is karolta 
az eszmét és igyekezett, míg a tárgy még meleg volt, 
sok jóakarattal a szétküldött tervezetekben felvilá
gosítani alant és fent mindazokat a mérvadó egyéneket, 
kiktől az eszme életrekívása függött, hogy egy ilyen
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szakiskola nálunk nemcsak égetően szükséges, de 
felette fontos is. Az első lépés megtétetett, de hogy 
mikor jön a második és legfontosabb lépés: az eszme 
megszületése, azt az idők köde födi.

Várjuk tehát azt az időt, mely még nem érett meg 
egy ily hasznos eszme megteremtésére s addig is, 
míg az megszületik, munkálkodjunk mi híven és 
becsületesen egymás javán és tekintsünk szét a tanuló
nak a nyomdában lévő világában.

Ha egy, már valamely kézi foglalkozás megtanu
lására megért ifjút szülei vagy hozzátartozói valamely 
pályára adtak, az a gyerek előtt új világ s úgy tűnik 
elő neki, mikéntha az alsóbb iskolából egy felsőbb 
iskolába került volna, a hol hivatva van életczélja 
megvalósítására és jövendő életének, kenyérszerzési 
módjának megállapítására.

Az a mester vagy segéd, kitől hivatva van jövendő 
életpályájára az ismereteket elsajátítani, bízvást olyan 
előtte, mint egy felsőbb lény, kinek köszönhetni fogja, 
ha ember lesz keze alatt s átkozni, ha ferde nevelésben 
részesíti.

A mesternek vagy segédnek a gyerekben szinte 
olyan valamit kell látni, mit neki kell átgyúrni, mibe 
neki kell életet önteni, egyszóval: a mit neki kell 
emberré formálni.

Ez már a társadalmi rend.
A tanulttól, a felnőttől tanul a tanulatlan és serdülő 

ifjú. Legyen az a tanítás a szellemi vagy kézimunka 
terén, mindkét esetben szükséges a tanító részéről 
a lelkiismeretesség és az alapos tudás, mert e kettő 
hiányában könnyen megesik, hogy a tanuló nem 
áldólag, de átkozólag fog visszagondolni tanítójára, 
ki az ifjú éveket lopta el tőle.
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Mint mondám, legyen az a tanítás az életviszonyok 
bármely terén, oda hivatott erő és komoly tudás 
szükséges, mert csak az képes emberré tenni azt, 
kinek természete mindenre inkább, csak a komoly 
dologra nem hajlandó.

Szakdolgokról lévén szó, hagyjuk az élet ezerféle 
változatait mellettünk elsurranni és lépjünk be egy 
ilyen tanuló-gyerekkel, kit szülei a fekete művészet 
apostolává szántak, a nyomda-műhelybe.

Hogyan történik egy ilyen gyereknek a felavatása?
A főnök vagy üzletvezető a gyermeket, ki a nyom- 

dászati pályára lépni szándékozik s kinek fogalma 
sincs a nyomda-üzletről, egész egyszerűen átadja egy 
bizonyos-pénzben működő szedőnek minden kommen
tár nélkül és ezzel vége a czeremóniának, bevezetésnek 
és bemutatásnak.

A segéd a gyereket, minden további szó nélkül 
átvevőn, felszólítja, mintha már tudja az ég, hogy
milyen régen szívná a nyomda levegőjét, h o g y :-------
segítsen neki fölállítani »ezt« a szekrényt.

Sok helyen van ez így, de a legtöbb helyen egészen 
máskép történik a bevezetés, a mennyiben az első 
időkben a gyerek csak a futoncz szerepét játszsza.

A fiú gépileg, mint az automata, engedelmeskedik 
s talán erejét meghaladó erőlködéssel segít új mes
terének, már olyan, a milyen fogással, felállítani egy 
mittel vagy tertia névre keresztelt szekrény ólom
betűit s midőn ez megtörtént, minden magyarázat 
nélkül ily szavakat hall mesterétől:

— Itt van ez a szekrény; nézd meg jól, hol állanak 
a betűk — s ezzel vége van a bevezetésnek; a fiú 
be van avatva nagy bölcsen Gutenberg művészetébe 
s ennyi elég.

É V K Ö N Y V  18S6.
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Ha aztán két-háróm nap múlva mesterének eszébe 
jut: megkérdezi az egyes betűk fekvésének hefyét 
s midőn, ezt jól-rosszúl meg tudja mutatni, fel lesz 
állítva egy Cicero nevezetű betűfaj s a fiú kap 
rendesen valami használható vagy használhatatlan 
kéziratot: hadd szedjen.

Ez az alapköve annak, hogy a fiúból nyomdász 
legyen.

Ha a gyereknek van fogékonysága foglalatossága 
iránt, akkor önmagától is rájön azokra az ismeretekre, 
melyekre szüksége van; ha nincs, akkor bizony 
meglett korában veszi észre, hogy taníttatása hiányos 
volt, hogy ferde úton vezették őt e pályája megkez
désénél.

Nem hiszem, hogy lenne üzlet, hol a tanulót máskép 
vezetnék be a tanműhelybe, a mint azt fentebb 
vázoltam; vagy legfeljebb még azt sem teszik s viszont 
nem hiszem, hogy lenne olyan szakember, ki, ha 
csöppet gondolkozik is e dolgon, ne helytelenítené ezt.

Hogy megfeleljünk abbeli kötelességünknek, mit 
egy ilyen éretlen gyereknek felvilágosításul tudnia 
kell, akkor elejétől végig máskép kellene annak történni.

A fiút, midőn már a főnök vagy üzletvezető által 
fölvétetik, első sorban is figyelmeztetni kellene, hogy 
a hová most belép s hol élete hátralevő részét eltöl
teni van hivatva: az lesz ezentúl az ő világa. Ott ügyel
nie kell a rendre, pontosságra, tisztaságra; a segédek 
iránt föltétien tisztelettel kell viseltetnie, ha utczán, 
üzleten kivül összejön velük, illedelmesen köszöntse 
őket, nemkülönben így kell eljárnia idősebb tanuló
társaival is, kikkel úgy az üzletben, mint az üzleten 
kivül békességben legyen s őket sem szóval, sem 
tettel meg ne bántsa; legyen figyelmes a tanítás iránt
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és munkaszerető. A rája bízott dolgokat őrizze meg 
és készakarva ne rongálja azt; az üzletbe a meg
határozott időben pontosan jöjjön, stb.

Midőn ez s az ehhez hasonló erkölcsi oktatások 
megtörténtek a főnök vagy az üzletvezető irodájában, 
akkor van csak helye az üzletbe való lépésnek.

Itt a főnök vagy üzletvezető átadja az új tanonczot 
annak a segédnek, kihez szánta.

Ez a gyermek jövendő életére a fődolog. Ha ez 
el van hibázva, el van hibázva az egész jövője 
a gyermeknek.

Ennek komoly, energikus és mi fő: jó munkásnak 
kell lenni.

Midőn így a gyermek át lett adva jövendő tanító
jának, annak első dolga legyen a gyermeket a nyom
dászat alapjával megismertetni, mi mellett ügyelnie 
kell, hogy a gyerek a rend, tisztaság és pontosság 
hívéül szegődjék; ne engedje pillanatra sem, hogy 
azt tegye, mit az üzlet rendje, a jó ízlés felfogása 
tilt. Igyekezzék neki alaposan megmagyarázni minden 
olyan dolgot, mi előtte még egészen új s ne engedje, 
hogy az saját találékonysága által, úgyszólván fej
törés következtében jöjjön rá valamire.

Ha a kéziratot oda adja a próbaszedésre, mutasson, 
magyarázzon meg neki jól. mindent: hogyan álljon 
a szekrénynél, hogy gacsoslábú ne legyen; mikép 
tartsa a szedővasat, a betű után milyen kéztartással 
nyúljon, hogy jó  sfogása* legyen, mely megadja 
a szedésgyorsaságot, hogyan és mikép tartsa felső 
testét, hogy rövidlátó és púpos ne legyen idővel, 
hogyan kell tisztességesen kizárnia, stb.

Meg kell neki magyarázni, hogy a kettősmittelig 
milyen általánosan ismert betűfajok vannak s hogy
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ezekben hány térző foglaltatik; pl. diamantban kettő, 
periben kettő és fél, nonpareilleben három s így tovább.

A léniáknál meg kell neki mutatni, hogy mi a fekete, 
félfekete és finom; pontozott, hullámos stb. és hog}r 
miért az.

A stégeknél szintén úgy kell eljárnia; mindezek 
mellett aztán figyelmeztesse, hogy a kizárásnál nem 
a vékony spácziumot (zárka) kell legutoljára beszo
rítani, hanem e helyett egy sokkal vastagabb fél
négyzetet vagy egy harmadnégyzetet (slísz) kell 
kivenni és így beleilleszteni e hajszálvékonyságú 
zárkát és végül a fél- vagy harmadnégyzetet.

Figyelmeztesse a tanító a fiút, hogy mit sem sza
bad tűrnie; például, ha egy betű leesik a földre, azt 
rögtön fel kell vennie és a helyére tenni; meg kell 
neki mondania, hogy lehetőleg kerülje ezt, vagy 
amazt; a szavakat az elválasztásnál ne harapja el 
és helyét és szekrényét a lehető legnagyobb rendben 
és tisztán tartsa. Ne tűrjön tőle a segéd semmi 
olyan dolgot vagy cselekedetet, mi a tanuló állásával 
nem fér össze.

Ne legyen azonban a segéd rendreutasítása durva, 
de a jó baráté, az oktató mesteré, a jóakaróé, mert 
az ilyen rendreutasítás a gyermekben a bizalmat 
s nem a daczot kelti fel.

Intse a kezére bízott dolgok drága és értékes 
voltára, mit eldobálnia, könnyelműen rongálnia, el
tördelnie nem szabad s ha ezt mégis észrevenné, 
büntesse a saját hatáskörében szigorúan, de nem 
kegyetlenül.

Az ezért kapott jóakaró legyintés sokkal többet 
fog használni a gyermek jövőjére nézve a sértő 
elnevezésnél, mert emezen mosolyog s elfeledi, amarra
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mindig vissza fog emlékezni, mint olyan tettre, 
melylyel őt ettől vagy attól tiltották el.

Ne engedje sem a fecsegést, sem a bámulást, mert 
ha azt megengedi, akkor a fegyelem gyakorlása füstbe 
ment terv lesz, mert az ezután mondandó szigorú 
szavakat komikumnak fogja venni.

Igyekezzék nem szoktatni, de szorítani arra, hogy 
mindenkiről a legnagyobb tisztelettel beszéljen. Előtte 
minden segéd fölebbvaló, tanító legyen; tanulótársai 
ellen ne áskálódjék, de azokat ő is igyekezzék oktatni.

A betűkeverék felhalmozódásától vagy pláne azok 
állvány alatti vagy szekrényrekeszekben való rejte
getésétől a legszigorúbban óvja. Ha azonban ilyet 
mégis csinálna, azt rögtön osztassa el vele.

Őrizze a rossztól, csintalankodástól, rendetlenségtől; 
de óvja mindattól, a mi kárára van vagy lehetne és 
tanítsa mindarra, mi úgy neki, mint az üzletnek 
előnyére válik.

Figyelmeztesse arra is, hogy szabad idejét használja 
arra, hogy hiányos ismereteit gyarapítsa. Tanuljon 
és olvasson hasznos dolgokat, oszsza be idejét úgy, 
hogy mindenre jusson: tanulásra, nemes szórakozásra, 
stb. Tartsa szem előtt mindig, hogy olyan munkás 
lesz, ki megkívánja a tisztaságot, a műveltséget, 
olvasottságot, mit önművelődés által szinte megsze
rezhet magának.

Főgondja legyen a segédnek arra, hogy a gyerek 
munkájánál kellő szorgalmat fejtsen ki, mellőzve 
ugyan természetesen azt, hogy az erején túl terhel
tessék meg. Minden körülmények közt pedig igen 
jó és hasznos a tanonezra nézve, ha ezen jó tanácsokat 
nemcsak szóval hallja, de tényleg tapasztalja is azt 
mesterénél, ne pedig az ellenkezőt,



Oda kell hatnia a segédnek, hogy a gyerek, míg 
tanuló, sajátítsa el a szükséges ismereteket, nehogy 
aztán felszabadulása után kelljen hallania a korholó 
szavakat tökéletlensége miatt. Mert az a kor való 
a tanulásra, mikor még parancsolhatunk neki, nem 
pedig az, mely az önállást jelenti életében.

Azért tanuló, hogy tanuljon; azért segéd, hogy 
tanítson. Ilyenformán bánjanak a tanulóval addig is, 
inig biztosabb óvszerként életrehozható lesz a tanoncz- 
iskola.
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MELLÉKLETEINKRŐL

Itt a könyv vegén, mielőtt lezárnék annak tartalmát, 
hadd szóljunk nehány szót a millenáris Évkönyvről.

íme, átadjuk e könyvet a szakközönségnek: szak
társainknak ; azoknak, a kik tizenegyedik éve, hogy 
pártolóink közé tartoznak, a kik a pártolással és 
érdeklődésükkel a szak iránt, méltányolták e könyv 
kiadójának, a Szakkörnek áldozatkészségét.

A támogatást viszonzandó, meg a millenáris évre 
való tekintettel, a rendesnél is szebbé, csinosabbá 
óhajtottuk tenni ezt a folyamát Évkönyvünknek; 
fogyatékos tehetségünkkel változatossá igyekeztünk 
tenni annak tartalmát is, a közreműködő munkatársak 
szíves segítségével és a mellékletet adó tisztelt főnök 
urak hozzájárulásával.

Hogy mennyiben feleltünk meg a reánk bízott 
föladatnak: annak megítélését e könyvet forgató 
szaktársainkra bízzuk; ha vannak hibái e könyvnek, 
azokért elnézést kérünk; ha használtunk vele bár
mily csekélyei, fáradozásunkért és közremunkálá- 
sunkért meg vagyunk jutalmazva.
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És most néhány szót a közreműködő tényezőkről, 
a kiknek érdemük van benne, hogy Évkönyvünk 
ilyen díszesen jelent meg. Az Évkönyvnek minden 
egyes mellékletéről lehetetlen e helyütt megemlékez
nünk; aztán nem a mi kötelességünk és czélunk bírál- 
gatni a mellékletek becsét, értékét, hanem az olvasóé, 
a ki meg tudja becsülni a nagy áldozatkészséget, 
melylyel azok előállítása járt. A mi kötelességünk, 
hogy itt köszönetét mondjunk a munkatársaknak a 
közreműködésért, azután azoknak a tisztelt főnökök
nek, a kik fölszólításunkra örömmel hozták meg azt 
az eléggé nem méltányolható és dicsérendő áldozatot, 
hogy hozzájáruljanak e könyv millenáris folyamának 
díszesítéséhez.

Tőlünk nem függő okok miatt természetesen a 
főváros több nagy nyomdája nincs melléklettel kép
viselve az Évkönyvben; de annál inkább dicsérendő 
azok áldozatkészsége, a kik nem riadva vissza a 
magyar szakirodalom ügyének hozandó csekély 
áldozattól, részt kértek maguknak a közreműködésben. 
És itt legelső sorban a Pesti Könyvnyomda-Részvény
társaság nagyérdemű vezérigazgatójáé: lovag Fáik 
Zsigmond kir. tanácsos úré az érdem, a ki szives 
készséggel állott rendelkezésünkre, hogy Évkönyvün
ket ily díszesen állíthassuk elő. Az Évkönyv nyo
mása Bauer Ferencz művezető úr felügyelete alatt 
történt, a ki ismert szakértelmével és kitűnő ízlésé
vel adott tanácsot a nyomás körül végzendő teendők
ben. És a ki a nyomáshoz a szép szedést szolgáltatta : 
Gölz József szaktársunk, a ki most harmadik éve, 
hogy Évkönyvünk szedése és tördelése körül dicsé
retesen buzgólkodik gárdájával: Frech Sándor és 
Szikora János szaktársainkkal együtt. A történelmi
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pavillon rézmaratás útján előállított szép kliséje és 
a fejléczek Weinwurm Antal úr hírneves kemigrafiai 
műtermében készültek, Linibeck üzletvezető úr fel
ügyelete alatt; a nyomdászati pavilloné pedig Herbst 
Samu úr új kemigrafiai műtermében,

Köszönetünket rójjuk le továbbá a mellékletet adó 
főnököknek s üzletvezetőiknek és pedig: Hornyánszky 
Viktor (Fazekas Alajos), Pesti könyvnyomda részvény- 
társaság (Tanay József és Bauer Ferencz) urak és a 
/íoswtos-nyomda nagyérde műigazgatójának, Bemnann 
úrnak, a kik felszólításunkra készségesen adtak dísze
sen kiállított mellékleteket Évkönyvünkhöz, A vidékről 
pedig Kolozsvárról Ajtai K. Albert (Ruzicska Gyula) 
nyomdatulajdonos úrnak tartozunk köszönettel, a 
ki készséggel teljesítette a mellékletek ügyében hozzá 
intézett kérésünket és nem volt oly szűkkeblű, mint 
sokan a fővárosi főnökök közül.

Meg kell még említenünk, hogy az Évkönyv 
szövegbetűi az Első Magyar Betűöntődé Részvény- 
társaság gyártmánya és hogy a szép amerikai illusztrá- 
czió-papirost Moiret F. Ödön papirnagykereskedő úr 
szállította, a ki tudvalevőleg a papiros-speczialitások 
terén már eddig is jó hírnevet vívott ki magának. Az 
Évkönyvre a köntöst a Haladás könyvkötő-szövetkezet 
adta és a bekötési tábla Körtvélyessy igazgató úr 
terve szerint készült.

íme, felsoroltuk az Évkönyv előállítása körül 
érdemeket szerzett szakférfiak neveit, a kik egyen- 
kint megérdemlik, hogy e helyütt megörökíttessenek, 
mert mindé'nikök hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
nyomdászoknak az ezredik évre megjelent Almanachja 
ilyen díszes alakban hagyta el a sajtót.
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Postai díjtételek

Levélposta. Levelek súlya a magyar forgalomban ,500 
grammig, Ausztriába, Bosznia-Herczegovinába és Német
országba 250 grammig, árúminták súlya 350 grammig; 
keresztkötésű küldemények súlya 1 kg.-ig terjedhet. Egy-, 
szerű levelek díja a magyar szent korona területén 50 gr.-ig> 
Ausztriába, továbbá Bosznia-Herczegovinába 20 grammig 
5 kr., azonfelül 250 grammig 10 és a magyar forgalomban 
500 grammig 15 kr. A helyi forgalomban 3, illetve 6  és a 
magyar forgalomban 9 kr. Ajánlási díj 10, a helyi forgalom
ban 5 kr. Levelező-lap 2 kr., válaszos levelező-lap 4 kr. 
Ajánlott levelek mindig bérmentesítendők. Térti vevény 
10 kr. Árúminták a magyar forgalomban 50 grammig 
2 kr., 250 grammig 5 kr., 350 grammig 10 kr.-ért, Ausztria, 
Bosznia és Herczegovinába 250 grammig 5, 350 grammig 
10 kr.-ért adhatók fel. Térti vevény 10 kr.

Express-levelek és (postai megbízásokat és hírlapjegy - 
gyel bérmentesített hírlapok kivételével) egyéb express- 
postaküldemények megérkezésük után azonnal küldöncz 
által kézbesíttetnek, vagy ugyanúgy avizáltatnak; a czím- 
lapon kiteendő, hogy »Express« ; a pecsét felén pedig a 
feladó neve és lakása megnevezendő. A viteldíj-illetéken 
kívül csomagonkint 25 kr., egyéb küldeményenkint 15 krnyi 
kézbesítési díj fizetendő.

Keresztkötésű küldeményekért a viteldíj Magyarország
ban 10 grammig 1 kr., a belföldi, osztrák-, boszniai és 
herczegovinai, valamint a Németországgal való forgalomban 
50 grammig 2 kr., 100 grammig 3 kr., 250 grammig 5 kr.,
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500 grammig 10 kr., 1000 grammig 15 kr. Javítási ívek, 
árszabályok és kereskedői körözvények kivételével, a 
czím, kelet és aláíráson kívül nem szabad írott közleményt 
tartalmazniok.

Külföldre szóló levelek díja: Bosznia-Herczegovinába 15 
grammig 5 kr., 250 grammig 10 kr. Egyszerű levelező-lap 
2 kr., válaszos 4 kr,

Novibazári pasalikban 15 grammonkint 250 grammig 
10 kr. Egyszerű levelező-lap 5 kr., válaszos 10 kr. — 
15 grammonként Szerbiába 5 kr., levelező-lapok 2 kr., 
válaszdíjas 4 kr. — 15 grammonkint Montenegróba 7 kr., 
levelező-lap 4 kr., válaszos 8 kr. — 15 grammonkint Európa 
többi államaiba 10 kr., levelező-lap 5 kr., válaszos 10 kr. 
Ajánlási díj mindenütt 10 kr. Térti vevény 10 kr.

Postautalványok. A magyar, osztrák, bosznia-herczego- 
vinai és a Törökországban levő osztrák postahivatalokkal 
500 írtig, a többi országokban 200 írtig adhatók fel egy 
utalvány-lapon. Ily lapok minden postahivatalnál kaphatók, 
melyek hátán a fizetendő díjak is fel vannak jegyezve. Ha 
úgy a feladó, mint a czímhivatalnál állami távirdahivatal 
van, egyes országokba távirati úton is továbbíthatók, mely 
esetben a rendes díjon felül a távírási és kézbesítési díjak 
is fizetendők. Ez esetben az utalvány-lapot a postahivatal 
állítja ki. Belgiumba és Bulgáriába ajánlva is adhatók fel. 
Ajánlási díj 10 kr. Express 15 kr. Értesí-tvény 10 kr.

Levélpostai utánvét. A magyar, osztrák, bosznia-hercze- 
govinai, novibazári és a Törökországban levő osztrák 
postahivatalokhoz 500 írtig terjedő utánvételes lapokat 
lehet küldeni. A levél ajánlva adandó fel. Az űrlapokat a 
posta díjmentesen adja. Az utánvételi díj kifizetésénél a 
portón kívül még közvetítési díj számíttatik.

Utánvétel. A magyar és az osztrák postahivataloknál 
500 forintig terjedhető utánvételes küldemények is adhatók 
fel. Az utánvételi összeg felvételénél a rendes portón kívül 
még közvetítési díj számíttatik.

Postai megbízás. Ily úton a magyar-osztrák, bosznia- 
herczegovinai, novibazári és a Törökországban működő 
osztrák postahivatalokkal 500, a többi országokban 400 írtig 
terjedő összeget lehet beszedetni. Egy megbízással a bel
földön azonban legfeljebb öt követelést lehet beszedni. Űr
lapok minden postahivatalnál kaphatók 1 krért.

Kocsiposta. A levélposta körébe nem tartozó tárgyak
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szállításával foglalkozik. Minden küldemény szállítólevél 
mellett adandó fel, mely 6 krért minden postahivatalnál 
kapható. A díjak a küldendő tárgy értéke és súlya, vala
mint a távolság szerint változnak.

Postautalványok, pénzes levelek, továbbá érczpénzt, 
értékpapírokat és ékszereket tartalmazó csomagok czím- 
irataiban igazításnak lenni nem szabad.

Távirdai díjtételek

A táviraton elől a czím, azután a szöveg és végre az 
aláírás következik. Európában egy szó 15, Európán kívül 
10 betűből vagy ő, illetve 3 jegyből állhat. Az egyszerű 
táviratokon kiviil vannak (ezeknél a külön megjegyzések 
vagy rövidített jelzések zárjel közt a czím elé írandók):

1. »Sürgős« magántáviratok (rövidített jelzése D) a tovább
adás alkalmával elsőbséggel bírnak. Díjuk: a rendes három
szorosa.

2. a) A ^fizetett válaszú táviratok (RP). Ez alatt 10 szavú 
válasz értetik. Ha ennél kevesebb vagy több kívántatik, ki 
kell tenni az illető szószámot, így: (RP 6), vagy (RP 15). 
Harmincznál több szó meg nem fizethető. A válasz díja 
egy megfelelő szavú rendes távirat díja.-

b) Fizetett sürgős válasz (RPD). Díja egy megfelelő szavú 
sürgős távirat díja.

Válaszdíjak nem fizettetnek vissza.
3. Összeolvasott táviratok (TC). Díja az eredeti távirat 

díjának egynegyedrésze.
4. Vételjelentés (CR). A távirat kézbesítésének ideje kö- 

zöltetik a feladóval. Díja egy 10 szavú távirat díja.
5. Utánküldendő táviratok (FS). Az utánküldésért járó 

díjakat a czímzett fizeti meg.
6. Nyitva kézbesítendő táviratok (RO)-val jelölendők.
7. A czímzett saját kezeihez kézbesítendő táviratok 

(MP)-vel jelölendők.
8. Külön küldönczczel való kézbesítés. Magyarország, 

Ausztria és Bosznia-Herczegovinában a távirdahivataltól 
20 km.-nél tovább nem eső helységekbe a táviratok kül- 
döncz útján kézbesíttetnek, ha ezt a feladó kívánja, mely 
esetben »küldönczczel« vagy (XP) jelzőt kell a czím elé 
írni. A küldönczdíj 40 kr., melyet mindig a feladónak kell 
fizetni.
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Külföldre intézett táviratoknál is előre lehet fizetni a 
küldönczdíjat, de mivel ez ismeretlen, a vételjelentést is 
meg kell fizetni és a távirda-hivatal által megállapítandó 
összeget letétbe helyezni, mely összegből a fizetett küldöncz- 
díj leszámítoltatik.

A világon forgalomban levő pénznemek értéke
Magyar-Osztrák és Lichtenstein: 1 frt =  100kr. Űj korona

érték: 1 korona =  100 fillér, forgalomban vannak arany
ból 20 koronás, 10 koronás, ezüstből 1 koronás, nikelből 
20 filléres, 10 filléres, bronzból 2 filléres, 1 filléres; 
1 osztrák értékű frt =  2 korona, 1 kr. =  2 fillér; régi 
pénznemek: 1 reczés arany =  9 frt 45 kr. — 1 egyszerű 
arany =  5 frt. — 20 frankos arany =  8 frt. — 10 frankos 
arany =  4 frt. — 1 frt =  100 kr. — Mária Terézia tallér 
=  2 frt 10 kr.

Amerika: 1 dollár =  100 cent =  2 frt 27 '̂s kr.
Angol- és Írország: 1 font sterling =  20 shilling =  240 

penny =  10 frt.
Angol Keletindia: 1 sicca mpia =  10 annas =  120pices =  

97 kr.
Belgium: 1 frank =  100 centimes =  40 kr.
B razília : 1 milreis =  1000 reis =  1 frt 13 kr.
Bulgária: 1 lew =  100 stotinka =  1 piaster =  40 para =  

120 asper =  10 kr.
Chile: 1 condor =  10 peso =  1000 centavo =  18 frt 92 kr. 
China: 1 taél =  1 Hang =  10 más == 100 condorin =  3 frt. 
Columbia: 1 peso =  2 frt.
Dánia: 1 korona =  100 őre =  56 kr.
Egyptom: 1 font =  100 piaster =  4000 para =  12.000 as

per =  10 frt 25 kr.
Francziaország, Luxetnburg és Monaco: 1 Napóleon d’or 

(20 frank) =  8 frt. — 1 frank =  100 centimes =  40 kr. 
Finnland: 1 markka =  100 penniá =  40 kr.
Görögország: 1 drachma =  100 lepta =  40 kr. — 1 ottone 

=  20 drachma =  8 frt.
Japán : 1 yen =  100 sen =  2 frt 20 kr.
Mexico: 1 peso =  100 centavos =  2 frt 20 kr.
Németország: Pénzegység 1 márka =  100 Pfennig =  50 kr. 

1 korona =  10 márka == 1000 fillér == 5 frt. Forgalomban 
van: arany pénz 20, 10 és 5 márka. Ezüst 5, 2, 1, i/a és 
V* márka, nikel 20, 10 és 5 fillér. Bronz 2 és 1 fillér.
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Németalföld: 1 frt s= 100 cent =  85 kr.
Norvégia: 1 speciestallér =  5 őrt =  120 shilling =  1 frt28kr.
Olaszország: Pénzegység 1 líra =  100 centesimi =  40’5 

kr.; V* l*ra (Pavolo v. Paolo) =  20 kr.; 5 centisimi (soldo) 
=  2 kr. — 1 doppia =  6 frt 80 kr. — 5 scudi =  10 frt 
70 kr. — 1 zechine =  4 frt 48 kr. — 1 lira =  120 denari 
=  40-5 kr. Forgalomban van: arany 100,50,20 (Napóleon 
d’or), 10 és 5 lira. ezüst 5, 2, 1, >/* és 1/s lira, bronz 10, 
5, 2, 1 centisimi.

Oroszország: 1 rubel =  100 kopek =  1 frt 63 "kr. Forga
lomban van: arany 10 (Imperial), 5, 3 és 2*85 rubel; ezüst 
2 és 1 rubel, V* rubel (poltinik), V4 rubel (polupoltinik), 
20 kopek, 15 kopek (pjatialtinik vagy zlot), 10 kopek 
griwenik), 5 kopek (pjatak); rézpénz 5 kopek, 3 kopek 
(altinik), 2 kopek (grosch), 1, */2> V4 kopek; papírpénz 
100, 50, 25, 10, 5, 3, 1 rubel.

Perzsia: 1 kran =  35 kr.
Portugál: 1 milreis =  1000 reis =  1 frt 13 kr.
Románia: 1 lei (Piaster) =  100 báni (para) =  1 frank =  

40-5 kr. Forgalomban van arany 20, 10, 5 lei; ezüst 5, 2, 
1 lei ; bronz 10, 5, 2, 1 báni.

Svájcz: 1 frank =  100 Rappe =  100 centimes 40 kr.
Svédhon : 1 reichtaler banco =  48 shilling =  100 oere =  86kr.
Spanyolország: 1 duro v. pess =  20 reales =  2 frt 13 kr. 

1 peseta =  1 frank =  4 reales =  40 kr.
Szerbia: 1 dinár =  1 frank =  100 para (centimes) =  40 kr. 

Forgalomban van arany 20 és 10 dinár; ezüst 5, 2 és 
1 dinár ; bronz 10, 5 és 1 para.

Törökország: 1 piaster =  40 para =  120 cour asper =  10 k r . 
1 arany medjidie =  1 lira =  100 piaster — 10 frt.

Timis: 1 piaster =  16 karub =  25 kr.

O. é. forint átváltozása korona, frank, márka és sterling
értékre

frt kor. fillér frank cent. Mk. fillér sterl sill. penny

1 2 2 10 1 70 1 08
5 10 __ 10 50 8 51 — 4 02

10 20 .__ 21 — 17 01 — 8 04
50 100 __ 105 01 42 53 2 1 08

■ 100 200 — 210 03 85 06 4 3 03
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A korona átszám ítása

kor. irt j kr. frank cent. Mk. fillér sterl. shil. penny

1 — 50 1 05 85 _ 10
5 2 50 5 25 4 25 — 4 2

10 5 — 10 50 8 51 — 8 4
50 25 — 52 51 42 53 2 1 8

100 50 | - 105 01 85 06 4 3 3

A frank átszám ítása

frank írt kr. korona fillér

1 _ 47*5 95
5 2 38 4 76

10 4 76 9 52
50 23 80*5 47 61

100 47 61*5 95 23

A m árka átszám ítása

márka frt kr. korona fillér

1 _ 59 1 18
5 2 94 5 88

10 5 88 11 76
50 29 39 58 78

100 58 78 117 56

A sterling átszám ítása

sterling frt kr. korona fillér

i 12 01 24 02
5 60 04*5 120 09

10 120 08-5 240 17
50 600 43*5 1200 87

100 1200 87*5 2401 75
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NEMZETI SZÍNEK
M agyarország: 

vörös, fehér, zöld.
Erdély :

kék, vörös, arany.
Horvátország : 

fehér, vörös.
Szlavónia: 

kék, fehér, zöld.
Ausztria (Alsó-): 

vörös, fehér.
Ausztria (Felső-) : 

kék, arany.
Bosznia és Herczegovina: 

vörös, arany.
Bukovina: 

kék, vörös.
Csehország : 

fehér, vörös.

Gácsország: 
kék, vörös, arany.

K arin th ia : 
arany, vörös, fehér.

K rajna: 
fehér, kék.

Morvaország: 
arany, vörös, kék.

S tá je r: 
fehér, zöld.

Salzburg: 
arany, vörös, fehér.

Szilézia : 
arany, fekete.

Tirol {  
fehér, vörös.

ÁLLAMI SZÍNEK

Baden:
vörös, sárga. 

Bajorország: 
világoskék, fehér. 

Belgium :
fekete, sárga, vörös. 

Brazília: 
zöld, sárga.

Bulgária : 
fehér, vörös, zöld. 

Dánia : 
vörös, fehér. 

Francziaország : 
kék, vörös, fehér. 

Görögország: 
fehér, kék.

Hessen : 
fehér, vörös.

Hollandia:
narancs. 

Mecklenburg:
vörös, kék, sárga. 

Mexikó:
zöld, fehér, vörös. 

Montenegró : 
vörös, fehér. 

Nagybritannia : 
vörös, kék, fehér. 

Németalföld: 
narancs. 

Ném etország: 
fekete, fehér, vörös. 

Norvégia: 
fekete, sárga. 

Olaszország: 
vörös, fehér, zöld.



TUDNIVALÓK

O roszország: 
fekete, narancs, fehér.

Portugália: 
kék, fehér.

Rom ánia: 
kék, sárga, vörös.

Szászország : 
zöld, fehér.

Svédország : 
sárga, kék.

Spanyolország:
vörös, sárga.

Svájcz : 
fehér, vörös.

Szerbia:
kék, vörös, fehér. 

Törökország: 
vörös (félholddal és csil- 

laggal).
W ürttem berg:

fekete, vörös.
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A MAGYAR KORONA O R SZÁ G A IN A K  
KÖNYVNYOM DÁI

BUDAPESTEN

I. kerület (Vár)
Magyar kir. Államnyomda,

Nándor-tér 1.
Egyetemi nyomda. 

Iskola-tér 3.

II. kerület (Víziváros)
Bagó M. és Fia, 

Ponty-utc2 a 4.
Heisler Jaroslav, 

Várkert-rakpart 1.
Müller K. (Münster K.) 

Albrecht-út 5.

III. kerület (Ó-Buda)
Bartalits Imre,

Lajos-utcza.

Bichler I.,
Kiskorona-utcza 15. 

Wimmer Márton,
Serfőző-utcza 10.

IV. kerület (Belváros)
Anglo-nyomda (Kohn T.),

Gránátos-utcza 20. 
Athenaeum, irodalmi és 

nyomdai részv.-társ. 
Ferencziek-tere 3. 

Buschmann Ferencz, 
Koronaherczeg-utcza 8 . 

F ranklin-társulat, magy. 
irod. int. és könyvny., 

Egyetem-utcza 4.
Grosz Bertalan és Varga 

Endre,
Lipót-utcza 43.
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Goszler Gyula, 
Aranykéz-utcza 1.

Hedvig S.,
Károly-körút 22.

Hunyadi Mátyás, irod. és 
könyvnyomda-intézet, 

Zöldfa-utcza 43.
Mercur kő- és könyv

nyomda,
Kecskeméti-utcza 5.

Nagy Sándor, 
Papnövelde-utcza 8 . 

Országgyűlési Értesítő 
nyomdája,

Megyeház-utcza 11—13. 
Pardavy József, 

Lipót-utcza 6 .
Poldini Ede és Társa, 

Ferencz József-rakpart 32. 
Süsz Dávid,

Haltér 5.
Ullmann József,

Régi posta-utcza 4.
Várnai Fülöp,

Régi posta-utcza 3. 
Wodianer F. és fiai, 

Sarkantyűs-utcza 3.

V. kerület (Lipótváros)
Bendiner A.,

Arany János-utcza 18. 
Czettel és Deutsch, 

Bálvány-utcza 12.
Gansel Zsigmond,

Sas-utcza 29
Hungária könyvnyomda 

és kiadó-üzlet, 
Váczi-körút 34.

Kálmán M. és Társa,
Vadász-utcza 32.

Kanitz C. és Fiai,
Vadász-utcza 26.

Kaufmann József, 
Józseftér 13.

Károlyi György, 
Rudolf-rakpart 7.

Kertész József,
Mária Valéria-utcza 11,

Kollmann Fülöp,
Arany János-utcza 34.

Légrády Testvérek,
Váczi-körút 78.

Löw Ede,
Váczi-körút 80.

Márkus Samu,
Gyapju-utcza 6 .

Országos központi községi 
nyomda-részvénytárs.

Lipót-körút 22.
Pallas, irodalmi és nyom

dai részvénytársaság, 
Honvéd-utcza 2.

Pesti Könyvnyomda- 
Részvénytársaság, 

Hold-utcza 7.
Pesti Lloyd-társulat 

Könyvnyomdája, 
Dorottya-utcza 14.

Pollák M. Miksa,
Bálvány-utcza 21.

Preszburg Frigyes,
Arany János-utcza 14. 

SchlesingerésKleinberger,
Bálvány-utcza 18.
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Vayda és Hamburger,
Nádor-utcza 19.

W eiszmann (sz. Laszk) E.,
Nádor-utcza 18.

VI. kerü le t (Teréz
város)

özv. Borúth Elemérné,
Mozsár-utcza 8 .

Brózsa Ottó,
Váczi-körút 17.

Corvina-nyomda, 
Révay-utcza 14.

Európa, irodalm i és nyom 
dai részv.-társaság, 

Ó-utcza 1 2 .
Engel S. Zsigmond,

Lovag-utcza 7.
Fővárosi könyvnyom da-, 

vonalozó- és könyv
kötő-részvénytársaság, 

Podmaniczky-utcza 37. 
Fuchs Samu és Társa, 

Podmaniczky-utcza 27. 
Goldstein Albert, 

Szerecsen-utcza 7. 
Goldschmiedt Lipót, 

Révay-utcza 6 . 
Gutenberg-nyom da, 

Gyár-utcza 31.
Grünhut Miksa, 

Király-utcza 8 .
Ilerrm an Ignácz, 

Laudon-utcza 10. 
Hornyánszky Viktor, 

Aradi-utcza 14.

Hunnia-könyvnyomda,
Szerecsen-utcza 65.

Kosmos műintézet, kő- és 
könyvnyom da r.-t., 

Aradi-utcza 8 .
Klauber és Singer, 

Lázár-utcza 8 .
Klein Testvérek, 

Révay-utcza 10.
Krpnstein Ármin,

Új-utcza 34.
Kunosy Vilmos és Fia, 

Teréz-körút 38.
Lobi Dávid,

Andrássy-űt 19. és Sze
recsen-utcza 20—24.

Magy. kir. állam vasutak 
menetjegy-nyomdája, 

Csengery-utcza 33.
Mahrer Testvérek, 

Szerecsen-utcza (államv. 
nyugdíjint. palotája).

Markovits és Garai, 
Lázár-utcza 13.

Nagel István, 
Dessewffy-utcza 21.

Neumayer Ede, 
Szerecsen-utcza 35.

Posner K. Lajos és Fia, 
Csengery-utcza 31.

Pollacsek Mór,
Révai-utcza 5.

Quittner József, 
Szerecsen-utcza 1.

Radó Izor,
Váczi-körút 1.

Rigler József Ede,
Rózsa-utcza 55.
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Vas Bernát,
Király-utcza 58.

Unio-könyvnyomda, köz
kereseti társaság, 

Podmaniczky-utcza 45.

VII. kerület (Erzsébet
város)

Apollo irodalmi és nyom
dai r. t.,

Rottenbiller-utcza 46.
Deutsch József, 

Károly-körút 7.
Eckstein és Neufeld, 

Király-utcza 45.
Garai Mór,

Károly-körút 3.
Goldfaden Márk, 

Kazinczy-utcza 7.
Heimlich és Széga, 

Csányi-utcza 13.
Lobi Mór,

Király-utcza 27.
Löblovitz Zsigmond, 

Csömöri-út 54.
Neuwald Illés, 

Dohány-utcza 44.
Pannonia-nyomda, 

Rombach-utcza 8 .
Klopfer Samu, 

Kazinczy-utcza 35.
Propper Leó, 

Erzsébet-körút 22.
Wendt Lajos,

Dob-utcza 12.
Zeisler M.,

István-tér 17.

VIII. kerület (József
város)

Alkotmány-könyvny., 
Baross-utcza 59. 

Budapesti Hirlap nyomd . 
Rökk Szilárd-utcza 4.

Fritz Ármin,
József-körút 9.

Magyar Nyomda
(Szemere A. és Társa), 

József-utcza 45.
Rózsa Kálmán és neje, 

Szentkirályi-utcza 30. 
Szent Gellért-nyomda,

Práter-utcza és Óriás- 
utcza sarkán.

Weissenberg Ármin, 
Eszterházy-utcza 16.

IX. kerület (Ferencz-
város)

Engelmann Mór,
Cálvin-tér 2. és Károly- 
körút 9.

Eisner Géza,
Pipa-utcza 20.

Pátria-nyomda részvény- 
társaság,

Üllői-út 25.

X. kerület (Kőbánya)
Első kőbányai könyvny. 

Jászberényi-út 1.
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JiETÜÖNTÓDÉK 
Államnyomda (1. f.). 
Athenaeum (1. f.).
Első Magyar Betűöntőde- 

Részvény társaság,
VI., Dessewffy-utcza 32. 

Egyetemi nyomda (l.f.).

Fischer és Mika,
VII., Király-utcza 83.

Franklin-társulat, könyv
nyomda-rész vénytárs.

Pallas-nyomda r. t. (1. f.) 
Pesti Könyvnyomda-r.-t.

(1. f.)

KÖNYVNYOMDÁK A VI DÉ KE N
Ada.

Berger Adolf.
Alsó-Kubin.

Trnkóczy József.
Apatin.

Szavadill József.
Arad.

Aradi nyomda-részvény
társaság.

Bloeh H.
Gyulai István.
Lengyel Lipót.
Muskát Miksa.
Román gör. kel. egyház

megye nyomdája.
Réthy Lipót és Fia.
Varga és Társa.
I. aradi amerikai gyors- 

sajtónyomda.
Abrudbánya.

Policzer Zs.
Aranyos-Mar óth.

Részvénynyómdá. (Felszá
molás alatt.)

Aszód.
Magy. kir. javító-intézet 

nyomdája.

Baja,
Kollár Antal és Fia. 
Xánay Lajos.
Streintz Gyula. 

Balassa-Gyarmat.
Halyák István. 
Balassagyarmati könyv- 

nyomda-részv.-társ. 
Balázsfalva.

Gör. k. püspöki nyomda. 
Bánffy-Hunyad.

Salamon Mór.
Bártfa.

Blayer M.
Békés.

Povázsay László.
Özv. Már Józsefné.
Báró Dresler Géza. 

Békés-Csaba.
Corvirla-ny. (Szihelszky 

József.)
Lepage Lajos.
Povázsay Sándor és Guszt. 

Belényes.
Siissmann Lázár. 

Besztercze.- 
Botschar T.
Orendi Károly.
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Beregszász. 
Haladás-könyvnyomda, 

tulajd.: Juhász Piroska. 
Beszterczebánya.

Machold F.
Singer és Sonnenfeld. 

Bicske.
Lederer Hermann. 

Bonyhád.
Raubitschek Izox.

Brassó.
Gött János és Fia. 
Muresianu Aurél.
Alexi Teochár. 
Közművelődés-nyomda. 

Breznóbánya.
Kreisler J.

Buziás.
Ullmann F.

Csákóvá.
Chudy Testvérek. 

Csáktornya.
Fischel Fülöp. 

Csíksomlyó.
Ferenczrendi nyomda. 

Csíkszereda.
Györgyjakab Márton.

Csóka.
I. csókái könyvnyomda és 

papirraktár.
Csorna.

Neumann Samu. 
Csongrád.

Weisz Márkus.
Tiszavidék nyomdája, 

tulajd.: Silber Jánosné. 
Csongrádi Híradó nyom

dája (tú l.: Hegyi Antal).

Czegléd.
Piros J. és Társa.
Sebők Béla.

Debreczen.
Csokonai nyomda- és ki

adó-részvénytársaság. 
Debreczeni Ellenőr ny. 
Debreczen-nyomda.
Ifj. Gy'ürky Sándor.
Kutasi Imre.
László Albert.
Városi nyomda.

Deés.
Demeter és Kiss. 
Rosenstein Mayer.

Detta.
Heldenwanger József. 

Déva.
Hirsch Adolf.
Kroll D.

Devecser.
Rosenberg Zsigmond. 

Dicső-Szent-Márton.
Hirsch Mór.

Ditró.
Ditró és Szárhegy közsé
gek nyomdája.

Dombóvár.
Első dombóvári könyv
nyomda és papirszergyár. 

Dunaföldvár.
Schwarz1 Manó. 

Duna-Szerdahely.
Goldstein Józsua.
Adler Netti.

Eger.
Érseki lyc.eumi nyomda. 
Egri könyvnyomda-rész

vénytársaság.
Löw Sámuel.
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Eperjes.
Pannónia-nyomda (tulaj

donos : Hedry Bertalan 
és Stehr D.)

Kósch Árpád.
Érsekújvár.

Winter Zsigmond. 
Leuchter Sámuel. 

Ér-Mihályfalva.
Beck Adolf. 

Erzsébetváros.
Kotzauer D.

Esztergom.
Buzárovits G.
Gerenday József.
Laiszky János.
Tábor Adolf. 

Fehértemplom.
Wunder J.

Felső-Eőr.
Schodisch Lajos. 

Fertő-Nezsider.
Horváth B.

Fiume.
Battara P.
Chiuzre & Co.
Jerouscheg G.
Karletzky Ferencz. 
Stabilimento Tipo-litogra- 

fico Fiumano.
Fogaras.

Thierfeld Lipót.
Galánta.

Első galántai könyvny. és 
papirraktár.

Galgócz.
Sterner Adolf.
Seidl Jakab.

Gyergyó-Szent-Miklós.
Szabó Testvérek.

Gyoma.
Kner Izidor.

Gyönk.
Krausz N.

Gyöngyös.
Braun Bertalan.
Herzog Á. E.
Kohn L.
Kohn Mór.

Győr.
Fischer István és F. utóda 

Nitsmann József. 
Surányi János. 
Győregyházmegyei könyv 

nyomda.
Pannonia-könyvnyomda 
(tulajd. Haar és Raab). 

Győr-Sziget.
Gross G. és társa. 

Gyula.
Dobay János.
Kohn Adolf. 

Gyulafehérvár.
Püspöki lyc. nyomda. 
Voltz H.

Hajdú-Böszörmény.
Szabó József. 

Hajdú-Szoboszló.
Plón Gyula.

Halas.
Práger Ferencz.

Hatvan.
Hoffmann J. 

Hódmező-Vásárhely. 
Hungaria-nyomda.
Városi nyomda.
Lévai Fülöp.
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Holics.
Hotascha J.

Huszt.
Mermelstein Fülöp.

Igló.
Schmidt József.

Ipolyság.
Neumann Jakab. 

Jászberény.
Brünauer Adolf és Társa. 

Rabold.
Deutsch Mózes.

Kalocsa.
Werner Ferencz.
Malatin Antal.

Kaposvár.
Hagelmann Károly. 
Jancsovics Gyuláné. 
Réthelyi Miksa.
Magyar János.

Kapuvár.
Buxbaum József. 

Karánsebes.
Oréhoja Antal. 
Karánsebesi gör. kel. róm. 

egyházmegye nyomdája. 
Karczag.

Sződi Miksa.
Pauncz Mór.

Kassa.
Özv. Lippóczy Józsefné. 
Bernovics Gusztáv.
Grosz Soma 
Ries Lajos.
Werfer Károly. 

Kecskemét.
Fekete Mihály.
Sziládi László.
Tóth László. 
Pannonia-nyomda.
Steiner Mihály.

Késmárk.
Kiing János.
Sauter Pál.

Keszthely.
Nádai Ignácz.
Farkas János. 

Király-Helmecz.
Klein József.

Kis-Czell.
Menyhárt Júlia. 

Kézdi-Vásárhely.
Ifj. Jancsó Mózes.
Betegh Pál és MesterJános 

Kis-Kun-Félegyháza.
Feuer Illés.
Renezay József. 

Kis-Marton.
Dick Ede.

Kis-Várda.
Berger Ignácz.

Kolozsvár.
Gombos és Sztupjár. 
Ellenzék nyomdája. 
Gámán János örökösei. 
Közművelődés-nyomda. 
Lehmann V. Sándor. 
Magyar Polgár nyomdája. 
Polcz Albert.
Stratzinger G.

Komárom.
Rónai Frigyes.
Özv. Krausz Ignáczné. 
Petőfi-nyomda.
Spitzer Sándor.

Körmend.
Körmendi könyvnyomda

részvénytársaság. 
Körmöczbánya.

Joerges A. özv. és fia.
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Kőszeg.
Feigl Frigyes cs Gyula. 

Kula.
Berkovics Márkus. 

Kún-Szent-Miklós.
Bors Károly.

Léva.
Nyitrai és Társa.
Dukesz Lipót.

Lippa.
Povázsay Sándor.
Zách József. 

Liptó-Szent-Miklós.
Steier Izidor.

Lőcse.
Reisz M. József. 
Werthmüller J. és Fia. 

Losoncz.
Kármán-könyvnyomda. 
Losonczi Sándor és Társa. 
Roth Simon.

Lúgos.
Traunfellner Károly. 
Virányi János.
Weisz Hermann. 

Magyar-óvár.
Czéh Lajos.

Makó.
Gaál László.
Neumann József. 

Malaczka.
Wiesner Alfréd. 

Máramaros-Sziget. 
Deutsch és Berger. 
Bluipenfeld és Dávid. 
Részvény-nyomda.
Wider Mendel.

Maros-Vásárhely.
Adi Árpád.
Ev. ref. collegium-nyomda. 
Grün Vilmos.

Mátészalka.
Weisz Zsigmond. 

Medgyes.
Reissenberg G. A. 

Mezőtúr.
Gyikó Károly.

Mindszent.
Weisz Ignácz.

Miskolcz.
Forster Rezső.
Wesselényi G.-né. 
Stamberger Bernát. 

Módos.
Staits György.

Mohács.
Blandl János.
Rosenthal Márk.

Moór.
Völgyi Lajos.

Munkács.
özv. Blayer Pinkászné és 

Fia.
Farkas Kálmán.
Munkács könyvnyomdája, 

könyv- és papirkereske- 
dése: Kozma és Grün- 
stein.

Muraszombat.
Grünbaum Márk. 

Nagy-Atád.
Günsberger Antal. 

Nagy-Bánya.
Molnár Mihály.
Keresztes Ferencz.
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Nagy-Bccskcrek.
Grcsits I.
Pleitz Fér. Pál utóda (dr.

Brajjer L. és Mayer R.). 
Jokly Lipót.

Nagy-Bittse.
Spiegel Samu. 

Nagy-Enyed.
Cirner J. József.
Wokál' János. 

Nagy-Kanizsa.
Fischel Fülöp.
Singer Lipót.
Waj dics József.
Weisz L. és F. 

Nagy-Káröly.
Ifj. Róth Károly. 
SarkadiNagy Zsigmond és 

Társa.
Nagy-Kikinda.

Kiadói nyomda. 
Milenkovits István.
Radák János. 

Nagy-Kőrös.
Nagykőrösi Közlöny 

nyomdája.
Ottinger Ede. 

Nagy-Mihály.
Landesmann B. 

Nagy-Rőcze..
. Guttmann Fülöp. 

Nagy-Szalonta.
Reich Jakab. 

Nagy-Szeben.
Krafft C. Vilmos.
Drotleff József.
Institut tipografic. 
Reissenberger Adolf. 
Román püspöki könyvny.

Nagy-Szent-Miklós.
König Salamon.
Wiener Náthán.,

Nagy-Szőllős.
Zinner Mór.

Nagy-Szombat.
Goldmann Miksa.
Horovitz Adolf.
Winter Zsigm. özvegye.

Nagy-Tapolcsány.
Platzko Gy.

Nagy-Várad.
Berger Sámuel.
Freund Lajos és Társa. 
Helyfi László.
Laszky Ármin.
Láng József.
Neumann Vilmos. 
Rosenbaum Vilmos. 
S.onnenfeld Adolf.
Szent László-nyomda r.-t. 
Szigligeti nyomda r.-t. 
Pauker Dániel.
Ungár Jenő.

Német-Bogsán.
Zeier J.

Német-Palánka.
Kristofek József. 

Nyíregyháza.
Jóba Elek.
Piringer János.

Nyitra.
Huszár István.
Iritzer Zsigmond.
Özv. Neugebauer Anna. 
Reicheles Lipót.

Oravicza.
Kehrer C.
Wunder Károly.
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Orosháza.
Kellner Albert.
Pless N.
Veres Lajos.

Ó-Becse.
Löwy Lajos.
Ivanits és Gavansky.

Ó-Kanizsa.
Bruck P. Pál.

Ó-Orsova.
Handl József.
Orsovai könyvny. r.-t. 

Ó-Széplak.
Nyitravölgyi gazd. egylet 

nyomdája.
Paks.

Rosenbaum Miksa E. 
Pancsova.

Jovanovics Testvérek. 
Kosanics M. Miklós. 
VVittigschlager Károly. 

Pápa.
Goldberg Gyula.
Nobel Ármin.
Ref. főisk. nyomda.

Pécs.
Madarász Béla.
Taizs József.
Telegdi Ármin.

Pécska.
Ruber István.

Perjámos.
Pirkmayer Alajos. 

Petrosény.
Figuli Antal.

Pöstyén.
Gipsz H.

Pozsony.
Alkalay Adolf. 
Angermayer Károly.
Éder István.
Wawra Anlal. 
Westungarischer Grenz- 

bote nyomdája.
Wigand K. F.

Putnok.
Gaertner Ignácz.

Resicza.
Eisler József.
Hungária könyvnyomda. 

Rimaszombat.
Győrffy P. G.
Rábely Miklós.

Rozsnyó.
Kovács Mihály. 

Rózsahegy.
Salva Károly. 

Salgó-Tarján.
Friedler Ármin. 

Sárbogárd.
Spitzer Jakab.

Sárvár.
Jacoby Bálint. 

S.-A.-Ujhely. 
Zemplén-nyomda (tulajd.

Éhlert Gyula).
Löwy Adolf.
Landesmann M. és Társa. 

Sárospatak.
Ev. ref. főisk. nyomdája 

(bérlő Steinfeld Jenő). 
Segesvár.

Jördens Testvérek.
Horeth Frigyes. 

Selmeczbánya.
Joerges A. özv.
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Sepsi-Szent-György. 
Jókai-nyomda r.-t.

Siklós.
Lövvy Miksa.
Harangozó József.

Sopron.
Breiner E. és Fia,
Litfass Károly.
Romwalter Alfréd. 
Reininger Ármin.
Blum Ármin.

Stájerlak.
Rose V.

Sümeg.
Horvát Gábor.

Szabadka.
Bittermann József.
Bleszits Vincze. 
Schlesinger Sándor. 
Székely Simon.
Krausz és Fischer.

Szamos-Ujvár.
Gör. kath. egyházmegyei 

nyomda. 
Auróra-nyomda.

Szakolcza.
Skarnitzl József örökösei. 

Szarvas.
Sámuel Adolf.
Szikes Antal. 

Szász-Régen.
Burghardt Rezső.
Sebesch Károly.

Szász-Sebes.
Stegmann János. 

Szászváros.
Minerva nyomda r. t.

Szatmár-Németi.
Molnár János.
Nagy Lajosné. 
Pázmány-könyvnyomda. 
Litteczky Endre.

Szeged.
Bába Sándor.
Endrényi Imre.
Endrényi Lajos.
Engel Adolf.
Fürtös Testvérek.
Schulhof Károly.
Várnay Lipót.

Szeghalom.
Kovács Antal.

Szegzárd.
Báter János.
Ujfalussy Lajos.

Székelyhid.
Kohn Sámuel.

Székelyudvarhely.
Becsek Dániel.
Betegh Pál.

Székesfehérvár.
Kaufmann Fáni.
Singer E.
Számmer Imre.
Számmer Kálmán. 
Székesfeh. és Vidéke ny.

Szempcz.
Fischer Náthán.

Szentes.
Szentesi első könyvny.

részvénytársaság. 
Szentes és Vidéke nyom

dája.
Szent-Gotthárd.

Ifj. Wellisch Béla.



158 KÖNYVNYOMDÁK A V ID ÉK EN

Szenicz.
Bezso János és Társa. 

Szered.
Sterner Dávid.

Szerencs.
Simon József.

Szigetvár.
Corvina-nyomda.

Szilágy-Somlyó.
Bölöni Sándor.

Szolnok.
Bakos Istvánné.
Fuchs Lipót.
Hay Fülöp.
Szolnoki Híradó nyomd. 
Wachs N.

Szombathely.
Apfel N.
Bertalanffy József.
Fekete István.
Gábriel Ágoston.
Seiler H. özvegye.

Tab.
Pfeifer Ignácz.

Tapolcza.
Löwy B.

Tata.
Englánder Jakab. 

Temesvár.
Csanád-egyházmegyei

nyomda.
Csendes J.
Délmagyarországi szövet

kezeti nyomda.
Kiss L.
Mangold Sándor.
Posaune nyomdája.
Rácz M.

Stern Gusztáv.
Stéger Ernő.
Uhrmann Henrik.
Veres Samu. 
Union-könyvnyomda (túl. 

Ifj. Steiner Károly. 
Tolna.

Selly József. 
Tolna-Tamási.

Jeruzsálem Ede.
Topolya.

Wilheim Miksa.
Torda.

Pollak Móricz.
Harmath Józsefné. 

Török-Szent-Miklós.
Rubinstein Sándor. 

Trencsén.
Gansel Lipót.
Skarnitzl Fr. 

Turócz-Szent-Márton. 
Magyar nyomda. 
Részvény-nyomda.

Újpest.
Kaczander és Fuchs. 
Steiner Károly.

Újvidék.
Fuchs Emil és Társa. 
Hirschenhauser Benő. 
Miletics Szvetozár. 
Pajevics Arzén.
Popovics Testvérek.
Szerb kolostorok könyv

nyomdája.
Ungvár.

Gellisz Miksa.
Jáger Bertalan.
Lévai Mór.
Székely és Illés.
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Ujverbász.
Berkovics Márk fiók

nyomdája.
Vácz.

Mayer Sándor. 
Hunnia-nyomda.

Vág-Ujhely.
Brück Samu.
Horovitz Adolf.

Versecz.
Grcsits M.
Kirchner J. E. özvegye. 
Kehrer Lajos.
Wettl és Veroníts.

Veszprém.
Krausz A. Fia. 
Petőfi-nyomda. 
Egyházmegyei könyvny.

HORVÁT- ÉS SZL

Belovár.
Fleischmann F.
Kolezar N.

Broód (Sz. m.)
Schulmann H.

Diakovár.
Egyházmegyei nyomda. 

Eszék.
Laubner Károly.
Pfeiffer Gyula.
Schaffer Alajos.

Gospic.
Zupán M.

Ilok.
Wortmann A.
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Zala-Egerszeg.
Özv. Tahy Rozália. 
Breisach Samu.

Zenta.
Klenóczky József. 
Schwartz Sándor.
Zentai Hírlap nyomdája. 

Zilah.
Seres Samu.

Zólyom.
Nádosy G.

Zombor.
Bittermann Nándor.
Oblát Károly.
Rubinstein N.

Zsombolya.
Ifj. Reichrath J.
Wunder Rezső.

Zsolna.
Áldori Manó.

^ ONORSZÁGBAN

Kaproncza.
Kostincer K.

Karlócza.
Pavlovié K.

Károlyváros.
Hauptfeld Károly.

Kőrös.
Neuberg Gusztáv. 

Mitrovicza.
Mitroviczai horvát könyv- 

nyomda-részv.-társ. 
Trumic Konstantin. 

Petrinja.
Benkő Károly.

Pozsega.
Klein Lipót.
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Ruma.
Wagner J.

Sziszek.
Fanto Adolf.
Jünker F.

Susak.
Grosse Küstenlándische 

Buchdruckerei. 
Új-Gradiska.

Bauer Mór.
Varas d.

Platzer József.
Stiefler J. B.

Vinkovce.
Laubner Károly. 

Virovitica.
Habianec F.

Virje.
Ljubic N.

Vukovár.
Jancsik K.

Zágráb.
Albrecht K.
Brusina Antal. 
Részvény-nyomda. 
Granitz Ignácz. 
Hühn Gyula.
Kralj Iván. 
Jovanovic Pajo. 
Kugli és Deutsch. 
Rulic Ferencz. 
Scholz Antal. 
Narodne Novine ny.

Zengg.
Luster Hubert. 

Zimony.
Grabovacki M. 
Sopron A.
Baics S.

Zsid.
Mankovic P.

A z esetleges változások bejelentését kérjük!



A KÖNYVNYOMDÁSZ- ÉS BETŰÖNTŐ-SEGÉDEK 

EGYLETEI

A következő jegyzékben közöljük az összes magyar- 
országi könyvnyomdász- és betűöntő-egyletek czím- 
jegyzékét.

Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egy
lete. Székhely: Budapest, VIII., Stáhly-utcza 1. — Rok
kant-, özvegy-, árva-, beteg-, munkanélküli- és utas- 
segélyző-pénztár, önképző szakosztálylyal. Elnök: 
Czettel Gyula. Számvivő (pénztárnok): Steiner Adolf. 
Hivatalnokok: Novitzky N. László, Zaka Lajos.

Az egylet a központon kívül a következő kerü
letekre oszlik:

Arad: Elnök: Varga József; pénztárnok: Budai 
Gyula.

Brassó: Elnök : Feminger Károly; pénztárnok : 
Merkl János.

Debreczen: Elnök: László Imre; pénztárnok: Török 
Ferencz.

Kassa: Elnök: Rósa Viktor; pénztárnok: Streck 
A. Béla.

KÖNYV 1896.
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Kolozsvár: Elnök: Gombos Ferencz; pénztárnok: 
Czakó Lajos.

Nagy-Várad: Elnök: Freund Gyula; pénztámok: 
Grósz Mór.

Pécs: Elnök: Taizs József; pénztárnok: Fiedler 
Károly.

Pozsony: Elnök: Kalteisz J.; pénztámok: Hampel 
Mihály.

Szeged: Elnök: Zeisler Mór; pénztárnok: Schwarz 
Ferencz.

Temesvár: Elnök: Freta J.; pénztárnok: Doraszil 
Ferencz.

Nagyszebeni könyvnyomdászok egylete. Utas-, 
beteg-, temetkezési-, rokkant- és munkanélküli pénz
tárral. Elnök: Binder Lajos (Mészáros-utcza 47.).

Szaktárs-körök a fővárosban

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők jótékony- 
sági köre.

Elnök : Concha Károly (Hornyánszky V. könyvnyomdája, 
VI., aradi-utcza 14.).

Könyvnyomdászok Szakköre.
Elnök: Tanay József (Pesti könyvnyomda-részvénytár

saság, V., hold-utcza 7.)
Budapesti gépmesterek és nyomók köre.

Elnök: Hrasche Ferencz (Lloyd-nyomda).

Budapesti hirlapszedők köre.
Elnök: Weisz Zsigmond.

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők hitelszö
vetkezete.

Elnök: Schwind Béla (Pesti Lloyd-társulat nyomdája).
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Budapesti betűöntők köre.
Elnök: Feldmann I. Pál (Fischer és Mika betűöntődéje). 

Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők szak
egylete.

Elnök: (betöltetlen.)
Ébredés-dalkör.

Elnök: Tanay József (Pesti könyvnyomda-részvénytárs.). 
Typographia-dalkör.

Elnök: Galateo Béla (Államnyomda).

Horvát- és Szlavonország

A horvát-szlavóniai könyvnyomdászok egylete.
(Hrvatsko tipograficko druZtvo za Hrvatsku i Sla- 
voniju) Zágráb. Az egyletnek Eszéken fiókja van.
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Nálunk az utas-segélyt' az utazó szaktársak a kö
vetkező helyeken kapják:.

Kifizető helyek
Érvényes 1895, szeptember 1-től

Kifizettetik maximumban

Arad

Szeged ..............
Nagyvárad .........
Kolozsvár ..............
Temesvár................
Nagyszeben ..............

Budapest

ki
fi

ze
tő

 á
llo

m
ás

it Esztergom .........
Székesfehérvár ... - 
Szeged
Pécs .....................
Miskolcz ................
Debreczen ..............
Nagyvárad .........
Győr .....................
Nagyszeben

Brassó Kolozsvár ..............
Marosvásárhely ... 
Határ Bukarest felé.

ki
fiz

et
ő 

ál
lo

m
ás

ig
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Cm
Kifizettetik maximumban

Ungvár ... — ... 5

Debreczen Máramaros-Sziget ... 
Miskolcz .........  ...

6
3

Kassa ... ... .......... 6

Pozsony ................. 5
Budapest ... .......... 1

Esztergom Győr ... ................. 3
— Igló * ... ... ... ... 7
'O Túr ócz-Szt-Márton... fcD

7

C/3 Pozsony........................ 2
Székesfehérvár 3

Győr s Esztergom ... ... ... 
Sopron ........ . ... o

4
3o Nagykanizsa ... ... 7

Turócz-Szt-Márton... — 7
'ZÍ Kassa .........  ... ... 3
*0 Miskolcz (Gömörön át) 5

Igló Turócz-Szt-Márton... 4
o Esztergom ... ... <D í
N Határ Késmárk felé 3

v Ungvár.........  ... ... 3
Kassa Igló .............. -  -

Miskolcz ... ..........
3
3

H atár— — — — 3

B ra ssó ........ . ... ... 8

Kolozsvár

Máramaros-Sziget... 
Nagyszeben.................

6

Marosvásárhely ... 2
Nagyvárad ................ 5
Ungvár Zilahon át ** 10

I
* Losonczon át kell utazni $ ezt igazolni.

** Az átutazást igazolni kell Zilahon. •
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a.
Kifizettetik maximumban £

Kolozsvár ................ 5
Brassó ... -........ 4

Nagyszeben Mvásárhely Medgyes f. 
Temesvár... ... ...

2
9

Arad ............... —
Határ.......................

9
1

Ungvár ....................... 6
Mármaros-Sziget Kolozsvár.........  ... 6

Debreczen ................ 6

vO Kassa........ . — ... bC 3
Igló-- — — - 4

Miskolcz Ti Budapest................ r 5
'rf Turócz-Szt.-Márton ... 7
£ Debreczen ......... c 3
o Brassó ............... . ... o 4

M arosvásárhely
Nagyszeben Medgyes f. 2
Kolozsvár ................ 2

Határ Besztercze f. * 'oá 2
Határ Csíkszereda f. *o 3
Debreczen ......... 2

Nagyvárad
<ü Budapest Zi 8

tS3 Kolozsvár................ SJ 5
— Arad ....................... — 4
Vh Szeged ................ 5

Pécs ....................... 4
Sopron ................ 6

Nagy-Kanizsa Székesfehérvár........ .
G yőr.......................

5
7

Határ Klagenfurt felé 2
Határ Zágráb felé... 1
Sopron ....................... 2

Pozsony Győr - .....................
Turócz-Szent-Márton

2
5

Esztergom ......... 5
* Beszterczétől Czernovitzig megkapja az utas a viatiku- 

mot Czernovitzban.
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maximumbanKifizetteti!

Szeged................  — 6
Újvidék ................ 6
Temesvár ................ 8

Pécs Székesfehérvár 5
Nagykanizsa 4
Határ....................... 1
Budapest ................. 7

Versecz ................. 3
Pancsova Újvidék.......................

Határ.......................
3
1

'O Pozsony.........  .......... bO 2
G y ő r........................ 3

Sopron f Nagykanizsa .......... cn 6
Határ Grácz felé ... 2
Határ Bécsújhely felé g 1

Budapest ... ... ... o 6
A ra d ....................... 3

Szeged - Temesvár .................
Újvidék ................. z 5

5
Pécs ........................ 6
Nagyvárad ......... 5
Budapest <D 2

Székesfehérvár NJ
G y ő r................  ...
Pécs .......................

N 3
5

Nagykanizsa............ 5
— Arad ........ . ... ... 2

Szeged .........  ... 5
Tem esvár Versecz........................ 2

Pécs ....................... 8
Újvidék....................... 5
Pozsony ................. 5
Igló.............................. 4

Turócz-Szent- t G yőr........................ 7

Márton Esztergom .. .......... 7

Határ Brünn felé ... 2
Határ Teschen felé ... 2
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0-
Kifizettetik maximumban K

Kassa ... ... ......... 3
Debreczen ... ... 5

Ungvár Miskolcz ........ - ...
_tp

4
'pr Kolozsvár Zilahon át * 10■Ti Mármaros-Sziget** ... 7

i £ Pancsova.......... ... 4
Újvidék i 4Q

Szeged .......................
Temesvár-. ... ... IC fi

ö
| o Pécs ....................... N 6

cc '«C
•x Temesvár... ......... — 2

Versecz Pancsova ................ 3
Határ Báziás felé ... 2

* Az utazónak igazolnia kell, hogy Zilahon átutazott.
** Mármaros-Szigettől Czernovitzig megkapja az utas a 

viatikumot Czernovitzban.

A rendes egyleti viatikumon kívül Magyarországon 
még a következő helyeken kapnak az utazók részint 
a princzipálisoktól, részint a szaktársaktól útisegélyt:

Czegiéd: 20 kr. a Sebők- és 20 kr. a Piros-nyom
dáiban.

Csik-Szereda: 20 kr. a György-nyomdában.
Decs: 20 kr. a Demeter és Kiss-nyomdában.
Eszéli (Szlavónia): 50 kr. Stibinger úrnál, Laubncr- 

nyomda.
Fogaras: 20 kr. a Thierfeld-nyomdában:
Fiume (magyar tengerpart): 1 írt az ottani uti- 

pénztárból.
Gyergyó-Szent-Miklós: 20 kr. a Szabó-nyomdában.
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Gyula: 40 kr. a Dobay-nyomdában.
Gyulafehérvár: 20 kr. a Lyceumi- és 20 kr. a 

Woltz-nyomdában.
Hátszeg: 20 kr. a Stem-nyomdában.
Hódmező-V’ásárhely: 20 kr. a Lévay-nyomdában. 
Kecskemét: 20 kr. a Sziládi-nyomdában. 
Kézdi-Vásárhely: 50 kr. a Szabó-nyomdában. 
Lúgos: 30 kr. a Traunfellner-nyomdában.
Makó: 20 kr. a Gaál-nyomdában.
Nagy-Enyed: 20 kr. a Wokál-nyomdában. 
Nagy-Kőrös: 20 kr. az Ottingér-nyomdában. 
Nagy-Szombat: 20 kr. a Horovitz-nyomdában. 
Segesvár: 20 kr. a Jördens- és 20 kr. a Horeth- 

nyomdában.
Sepsi-Szt.-György: 20 kr. a Jókai-nyomdában. 
Szamos-Ujvár: 30 kr. az Auróra-nyomdában. 
Szász-Régen: 40 kr. a Burghardt-nyomdában. 
Szász-Sebes: 20 kr. a Stegmann-nyomdáhan. 
Szászváros: 20 kr. a Minerva-nyomdában. 
Székely-Udvarhely: 50 kr. a Becsek-nyomdában. 
Székesfehérvár: 20 kr. a Számmer-nyomdában. 
Szombathely: 50 kr. Wessely J. úrnál, Seiler- 

nyomdában.
Torda: 20 kr. a Pollak-nyomdában.
Veszprém: 20 kr. a Petőfi-nyomdában.
Zenta: 20 kr. a Klenóczky-nyomdábany 50 kr. a. 

Zentai Hírlap nyomdájában.
Zsombolya: 20 kr. a Wunder- és 20 kr. a Reichrath- 

nyomdában.
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Viatikum-kifizetők.

Budapest: Központi pénztáros: Steiner Adolf. Utal
ványozó: Novitzky N. László. Egyleti helyiség: 
VIII., Stáhly-utcza 1.

Arad: Lövey Nándor részv.-ny. (10—12-ig az egy
letben, Huzó-kávéház).

Brassó: Merkel János, Gött-ny. (9—11-ig ugyanott).
Debreczen: Török Ferencz, városi ny. (10—12-ig az 

egyletben, városháztér, Simonfi-ház).
Esztergom: Márkusz Győző, Buzárovits-ny. (10—11-ig 

ugyanott).
Győr: Veyroszta Miklós, Nitsmann-nyomda.
Igló: Vass Károly, Schmidt-nyomda.
Kassa: Streck Béla, Werfer-ny., fő-utcza (12—2-ig 

Forrás-utcza 1.).
Kolozsvár: Czakó Lajos, Gámán-ny. (10—11-ig az 

egyletben, Belközép-utcza 2.).
N.-Kanizsa: Stánitz József, Vajdits-ny. (12—1-ig 

Kinizsi-utcza 839.).
Máramaros-Sziget: Völcker Ottó, részv.-ny.
Miskolcz: Ludvig István, Forster-nyomda (10—12-ig 

ugyanott).
Nagy-Várad: Grósz Mór, Nagyteleki-utcza, a templom 

mellett 12—1-ig.
Nagyszeben: Mühsam J., Drottleff-ny. (10—12-ig 

ugyanott).
Pancsova: Pflug Vilmos, Wittigschlager-ny. (8 — 10-ig 

ugyanott).
Pozsony: Pénztárnok: Hampel Mihály, Angermayer- 

nyomda; utalványozó: Láng János, Grenzbote- 
nyomda (10—11-ig Jiringasse 33).

Pécs: Fiedler Károly, Taizs-ny. (10—12-ig ugyanott).
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Szeged: Schwarcz Ferencz, Endrényi L. ny. (10—11-ig 
egylet, ipartestületi ház).

Temesvár: Doraszil Ferencz, egyházmegyei nyomda 
(10—12-ig Kinizsi-utcza 5.).

Turócz-Szt:-Márton: Mitrovszky Rezső, részv.-ny. 
(10—12-ig ugyanott).

Ungvár: Csengeri Jenő, Jager-ny. (11 — 12-ig u, o.) 
Újvidék: Lazarevits J., Miletics-ny. (10—12-ig Borz- 

utcza 6.).
Versecz: Richter József, Kirchner özv. nyomdája. 
Székesfehérvár: Csermák József, Számmer-nyomda. 
Marosvásárhely: Szathmáry Lajos, ref. főiskolai ny.

A () jel közötti idő ünnep és vasárnap délelőttöt 
jelent.



UTAS-SZÁLLÓK MAGYARORSZÁGON.

Budapest: Központi szálló, egy napi díjtalan szállással. 
Pozsony: Egyleti szálló, »zum schwarzen Löwen«, 

Jiringasse 33.
Arad: Ipartestületi szálló, Fürdő-utcza.
Brassó: Balázs József vendéglője, Obere Schrvarz- 

gasse 2.
Débreczen: Iparosszálló, Nagyhatvan-utcza 1576. 
Esztergom: Iparosifjak szállója, Ibermaszer-vendéglő, 

Fáthi-út.
Győr: Csubli Lajos vendéglője, Alsó Duna-utcza 34. 
Kassa: Henschl vendéglője, Kossuth-utcza. 
Kolozsvár: Iparosifjak szállója, Hid-utcza. 
Nagyvárad: »Gőzhajós-vendéglő«, a nagy hid mellett. 
Nagyszeben: Keresztes P. vendéglője, Burgergasse 14. 
Nagy-Becskerek: »A naphoz« czímzctt vendéglő, 

Melenczei-út 26.
Pancsova: »Szultánhoz« czímzett vendéglő.
Pécs: Turin vendéglő, siklósi országút 32.
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Sopron: *A magyar koronához* czímzett vendéglő. 
Sárospatak: Iparos-szálló.
Szeged: Ipartestületi szálló, Templom-tér.
Siklós: Ipartestületi szálló, Bárány-vendéglő, pécsi-út. 
Temesvár: »A három nyúlhoz« czímzett vendéglő, 

Gyárváros, Béga-balpart.
Tnrócz-Szt.-Márton: »Grand-Hőtel«, Ringplatz. 
Újvidék: »Zur Stadt Esseg« vendéglőben.
Ungvár: A »Medvéhez« czímzett vendéglőben.
N.-Kanizsa: »Fekete sas«-hoz czímzett vendéglő. 
Versecz: Önképző-osztályi szálló.
Szolnok: Ipartestületi szálló.

Horvát-Szlavonország.

Zágráb: »ZumMohren« vendéglő, Ilica. Szabad lakás 
és étkezés. Utalványok a »Narodne Novine« nyom
dájában.
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l\cr.\rp-- és !;<SrrgomcLgi <8> <8> 

*8* *8* «S> festékei? gyára.

W ö S T i :
---- B E C S  --------

I., í ^ o l o u i t f a t F i n g  9. s z á m .

Koromégeíés. y c

GYÁRT: Fekete és színes, kő- 
és könyvnyomdák részére, 
valamint réznyomáshoz szük
séges mindennemű és színű

f e s t é k e k e t ,
h e n g e r a n y a g o t

f i r n i sz t .
c _



e i n w u r m

Alaprajzok, térké
pek, hálózatok foto- 
litographia útján a 
legjutányosabban s 
pontosan sokszoro- 

sittatnak.

Külön berendezés 
házon kívüli fénykép- 

felvételre.

------- F é n y k é p é s z  -------

Slső mag-jarországi cltcmigrapl^iai 
nrűiitíézeíe.

Budapest, Károly-utcza 3, sí.
— «►—

Készit mindennemű horganyed- 
zésű dúczot autotypia, photo- 
typia, chemigraphiaéschromo- 

typia útján.
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Kön??-- és l?őnvomEai 
szinas és felteía festékei? gt?árct.

4 T u b e p  M i M l y
v -  V«>

A L A P I T T A T O T T  I 7 S 0 - B A N .

JKüncltcn és Hevo-̂ or̂ .

Kizárólagos képviselője Magyarország és 
a keleti tartományok részére

p a c h s  D á v i d  — - * ■

— —  B u d ap e s ten

IV. kerület, őlit>ilág--uíczct 6. szám.

Eme dúsan felszerelt raktárból bárminemű 
megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Árjegyzékekkel és nyomásmintákkal kívánatra 
készséggel szolgálunk.
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l e l t e  J L
LiÉGSZESZJVIÓTOR-GYÁRA

BUDAPEST, BECS, (Ö ,

J ,

Dohány-u. 44. Kohlgasse 26-28.
V E Z É R K É P Y IS E L Ő  I

F U C H S  D Á V I D
B u d a p e s t ,  I V , ,  U j v i l á g - u t c z a  6 ,  s z

Vj

 ̂1 Kitűnő gyártmány. Kedvező fizetési feltételek.

♦/■HUH'- ? ;r  ■'illllii
JS5

fpf Szedősorzók s hajók gyártása

OESTERREIGHER KÁROLY
B U D H PEST, VI., G yáB -a. 14.

Nvomdai gépjauiíó műhely.
M egrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek  

a legolcsóbb árak m ellett.

Szerelékek raktáron vannak.

■■Iliin- ^  HIIIII*
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K i m
K itü n te té s :

Császári sas a l k a l - M B y ^ \ | / y  
m azása a ezímen J 0 Í  lAf *
' és pecséten, i  i

-Ki----- 1— f-

^ W I Ő D E  ES  
MŰHELY

J . H ,  R U S T & C o m p .
BÉCS, Y., GRIESGASSE 10.

Teljes könyvnyomdái berendezések
nagy és  kisszabású üzletek részére

a legdivatosabb és legízlésesebb be
tűkkel, körzetekkel és ékítményekkel, 
valamint mindenféle gépekkel s szerel
vényekkel, a legrövidebb idő alatt, 
jutányos fizetési módozatok mellett 
legjobb anyagból pontos kivitellel 

szállíttatnak.

Szerb és bolgár beink nagy választéka.
Minta-árjegyzékek és költségtervezetek 

ingyen és bérmentve.

Kitüntetve: Bécs, Berlin, Páris, Nürnberg, 
Frankfurt a/M. stb.

g__________________________ ü



t
K0-, KÖNYVNYOMDÁI ES KONYYKOTESZET1 

GÉPEK ÉS KELLÉKEK GYÁRI RAKTÁRA

FUCHS DÁVID

<31

BUDAPEST
1Y. KÉR., ÚJYILÁG-UTCZA 6. SZÁM.

Vö —
Elvállalja nyomdák és könyvkötészetek 

teljes berendezését.
Kedvező fizetési feltételek.
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(^ lichéket
K Ö N Y V E K , H IR D E T É S E K  E S  

NYOMTATVÁNYOK K É P E S  K IÁ LLÍTÁ SÁ R A

n s c n t f t  * f  A
chem igrafiai m öin íézete  U P O T

BUDAPEST IY„ KOSSUTH LAJOS-UTCZA 8.
kifogástalan kivitelben, gyorsan és 

legolcsóbb árakon készít.
Vidéki megrendelések pontos

<$> <&> &  ttí'k-k
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j^ a /o n k in t megjelenő nyomdászat! szaklap

Grafikai Szem le
J  Körrptmpomclászok Szakkörénél? 

K inaíalos Közlönye

T a n a y  J ó z s e f  B au ei* * J á n o s  JVI.
szerkesztő főmunkatárs

N a p o n k in t  m íím e llé k le fc k k g l

jp L Ő F izE T É s i á r a ;

JÍGESZ É V R E  2  FO R IN T . ^ E L  É V R E  1 FO R IN T.

Megrendelhető a kiadóhivatalban: 
B u d a p e s t, V. kei*., H o ld -u tez a  7. sz .

* *
E szakfolyóirat 1896. évben VI. évfolyamába lép.

T
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T,  . Legk itűnőbbnek  e lism e rt T,  ,Koromegetes . . . Kenczefozes»Austria« hengeranyag w I

TELEFON 8 7 3 6 . —  TÁVIRATI CZÍM I SCHIFF SRPEK WIEN. 

Fekete  és sz ín es

könyt>-- és könyomclai festékgyár

SCHIFF, SRPEK & Cotnp.
I. Lothringerstr. 3. é Ĉ .SB E ^  ** Lothringerstr. 3.

Illusz trácz ió -festék  törve, díszművekhez, folyóiratok
hoz (körforgó gép számára is), autotypiákhoz stb. 

A ccidenz- cs m ű-festékek.
Hirlap-festék gyorssajtók és körforgógépek számára. 
Színes festékek, törve vagy szárazon, könyv-, kő-, réz- 

és fénynyomáshoz.
»Austria« hengeranyag, gyorssajtók és körforgógépek 

számára; ellentáll a legnagyobb hőségnek.

Árjegyzékek, minták és külön ajánlatok kívánatra 
bérmentesen küldetnek.

Kizárólagos képviselőség és nagy raktár Magyar- 
ország részére :

K A L M Á R  L A J O S - n á l
BUDAPESTEN, VII., Dohány-u. 10.

--------------• TE LE F O N  59-63 .  •— ---------- «&(*
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