®

' cö

M A G l.

B etűöntődé
R É S ZVÉ NYTÁR SA SÁG
^ BUDAPEST »
Telefon
23— 70.

^

VI., Dessewffy-u. 32.

Telefon
23— 70.

Folyton raktáron vannak: £

magyar, német, horvát,
szerb, román és bolgár
ékezetű
A m illennium i kiál
lításon állam i arany
érem m el, az 1900.
párisi világkiállítá
son aran y éremmel
kitüntetve.

könyv
és czímbetük,
valamint kör
zetek, kizárá
sok, különféle
ékítmények és
egyéb nyomdai
felszerelvények

TÖM ÖNTÖDE,
MEHANIKAI
MŰHELY,
RÉZLÉNIAG Y ÁRTÁS,
GALVANO
PLASZTIKA

<S> <s> <&
> <*> <$> <*> <S> <*> <$> <
0*
ö * ö ű ® O O 0 £? & 0
© © c> O O © O ® ® $ c*

^ s -ííi'

W

jy í/J'

^ 'l ’S

•’ . . . f # r

sft'A

SfiT

J>11 ±‘

,^ r

^ > 1 '''

^

- .fl#

->-&*

;.

Mindennemű festékek az összes
grafikai szakmák számára, u, m.
könyv-, kő-, fény-, réz-, bádogés könyvkötészeti nyomásokhoz

KAST &EHINGER
G. m

5; festékgyára Stuttgart*

Kitűnő minőségű kenczék, hen
geranyag, autografiaí festékek és
tinta, litográfiái tusok, stuttgarti
tusok, autogra
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MA G Y A R O R S Z Á G I
KÉPVISELET

CARMINE
HUGÓ

budapesti fiókja,
IX., Rákos-utcza JJ.
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NYOMÁSMINT ÁKKAL ÉS
ÁRJEGYZÉKKEL INGYEN
ES BERMENTVE SZOLGÁL

í>
Í5

HIRDETÉSEINK
4> JEGYZÉKE *1*
NYOMDAI SZÜKSÉGLETEK BESZERZESENEL ALANTI
CZÉG EKET AJÁNLJUK TISZTELT
=

OLVASÓINK FIG Y E L M É B E : =
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Betűöntödék:
Első Magyar Betűöntöde
(Budapest).
Betűöntöde és gépgyár
(Offenbach a/M.)
H. Berthold (Berlin).

Festékgyárak:
Gleitsmann E. T. (Budapest-Drezda).
KurzweiI J. és Társa
(Budapest).
Berger & Wirth (Lipcse).
Beit & Co. (Hamburg).
Carmine Hugó (Budapest-Bécs).
Hans Wunder (Berlin).
Dr. Lövinsohn (Berlin).

Gépgyárak:
Josef Anger & Söhne
(Bécs).
Maschinenfabrik Augsburg.
Waldherr & Cie (Bécs).
Gépgyár és betűöntöde
Offenbach a/M.

Czinkografus:
Herbst Samu (Budapest).

Szaküzletek:
Dessauer és Márkus
(Budapest).
Carmine Hugó (Buda
pest).
Polacsek Frigyes (Bécs).
Müller Rudolf (Lipcse).
Becker Rudolf (Lipcse).

Vésnöki intézet:
Horn Hugó (Lipcse).

Máser-lemezraktár:
Carmine Hugó (Buda
pest).

Szedőgép:
Linotype szedőgép
(Berlin).

Vegyes hirdetések:
Grafikai Szemle. — Ma
gyar Nyomdászok Év
könyve. — 50 esztendő
a magyarországi könyvnyomtatás közelmúltjá
ból. — A magyar állam
nyomdásztörténelmi tér
képe. — A betűszedés
kátéja.

MAGYAR
NYOMDÁSZOK

ÉVKÖNYVE
1903
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KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE
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PAVLOVSZKY JÓZSEF ALAJOS

BUDAPESTEN, EZERKI LENCZSZÁZHÁROM
A TH EN A EU M

R ÉSZV ÉN YTÁ RSU LA T

KÖNYVNYOM DÁJA
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= TARTALOMJEGYZÉK

Hasznos szakdolgozatok.
Naptár ........................................................
Egy és más a betűről ....................................................
A hirdetésekről általában ...............................................
A magyar stíl fejlesztéséről ............................................
Mesterszedések ma és a közelmúltban .........................
A művek tördeléséről ....................................................
A gázfűtés a tömöntő-műhelyekben .............................
Gyakorlati tapasztalatok ....................
Az autotipiák háromszínnyomásáról ........................ ...
A hangjegyszedés ............................................................
A vaskolléga .............
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20
28
31
34
42
57
69
74

Társadalmi dolgozatok
Művelődjünk ...................................................................
Védekezés a gümőkór ellen ............................................
Önállóság a munkában ..................................
Szakismereteink és szakirodalmunk......... ......................
A korrektor .......................................................................

85
91
97
100
104

Történelmi dolgozatok.
A könyvnyomtatás őskorából ........................................

111

Különféle közlemények.
Szakbibliográfia ...............................................................
Egyről-másról .................

118
123

Közhasznú rész.
Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyző
Egyesülete ...................................................................
Az utassegély Magyarországon ....................................
Utassegély kifizetők ........................................................
Utas-szállók jegyzéke ........................................................
Nyomdászkörök ......................'..........................................
Hirdetések és mellékletek.

125
126
128
130
131

F ebruár

J anuár
I Csütörtök Kis Karács.
Makár ap.
2 Péntek
3 Szombat Genovéva
4
5
6
7
8
9
10

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Titus pk.
Teleszfor
Vizkereszt
Rajmund
Szeverin
Julián vt.
Vilmos pk.

11
12
13
14
15
16
17

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Higin pp.
Tacián vt.
40 kát. vt.
Hilár egy.
Pál rém.
Marcel pp.
Antal rém.

18
19
20
21
22
23
24

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J. sz. n.
Kanut kir.
Fab., Seb.
Ágnes sz.
Vincze vt.
B.-A. élj.
Timót pk.

25
26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Szent cs.
Polikárp
Ar. sz. Ján.
Apollónia
Sz. sz. Fér.
Mártonka
Nol. Péter

1
2
3
4
5
6
7

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ignácz pk.
Gyér. B.-A.
Balázs pk.
Veronika
Ágota sz.
Dorottya
Romuáld

8
9
10
11
12
13
14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hetven, v.
Alex. Ciril
Skolasztika
Dezső pk.
Eulália sz.
R. Katalin
Bálint vt.

15
16
17
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hatvan, v.
Julianna
Donát vt.
Simeon pk.
Konrád hv.
Aladár vt.
Szeverián

22
23
24
25
26'
27
28

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Farsang v.
D. Péter
Mátyás ap.
Hamv. sz.
Sándor pk.
jéz. sz. töv.
Román ap.

PO STA I D ÍJS Z A B Á S .
H e ly i fo rg a lo m .
Levél : 20 gr-ig 6 f, 2 0 -2 5 0
12 f, 250 - 500 gr-ig 18 f.
Levelező lap 5 f.
Nyomtatvány : 10 gr-ig 2 f, ll
gr-ig 3 f, 50 —150 gr-ig
150 - 250 gr-ig 10 f , 250—500
. 20 f, 500-1000 gr-ig 30 f.
Áruminta: 50 gr-ig 3 f, 50
gr-ig 10 f, 250—350 gr-ig 20

Postautalvány : 20 K-ig 10 fillér,
100 K-ig 20 f, 300 K-ig 40 f,
600 K-ig 60 f, 1000 K-ig 100 f.
B e lfö ld i fo rg a lo m .
Levél: 20 gr.-ig 10 f, 20 —250 gr.-ig
20 f, 2 5 0 -5 0 0 gr.-ig 30 f.
A belföldi forgalomra érvényes a
felsorolt nyom tatvány, árú m in ta,
és p ostau talv án y díjszabása is.

*

M árcziu s °
1
2
3
4
5
6
7

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Invocabit
Szimplicz
Kunig.
Kázmér
Özséb vt.
Jéz. 1. em.
Aq. Tamás

8
9
10
11
12
13
14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Reminisc.
Francziska
40 vért.
Konstantin
Gergely
Jéz. gy. e.
Matild k.

15
16
17
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Oculi
Heribert
Gertrud
Jer. Cziril
József
Jéz. 5 sz. s.
Benedek

22
23
24
25
26
27
28

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Laetare
Frument.
Gáb. főa.
Gy.ol.B.-A.
Manó vt.
Rupert pk.
Szixtus pp.

29 Vasárnap Judica
30 Hétfő
Kvirin vt.
31 Kedd
Ámosz pr.

Á p r ilis
1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hugó pk.
Paul. Fér.
Fáj dal. sz.
Izidor

5
6
7
8
9
10
11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Palmarum
Coelesztin
Epifán pk.
Dénes pk.
Nagycsüt.
Nagypént.
Nagysz.

12
13
14
15
16
17
18

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Húsvét vas.
Húsv. hétfő
Tibor vt.
Anasztázia
Lambert
Anicét pk.
Apollonius

19
20
21
22
23
24
25

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Quasim.
Tivadar hv.
Anzelm pk.
Szotér vt.
Béla pk.
György vt.
Márk ev.

26
27
28
29
30

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Misericz.
Zita sz.
Vitálisz
Péter vt.
Sz. Katal.

B É L Y E G IL L E T É K E K .
I. FOKOZAT. (Váltók).

K-ig
15Ü
300
G00
900
1200
1500
1800
2100

K f K-ig
- 10 2700
—20 3000
—40 6000
_ 00 9000
_ 80 12000
1 —15000
1 20 18000
1 40 21000

II. FOKOZAT. (Jogiratok).

K f K-ig K f
1 80
20 - 14
2 — 40 - 26
4 — 60 - 38
6 — 100 í - 04
8 — 200 1 26
300 1 88
10 —
12 — 400 2 50
14 800 5 -

K ig
1600
2000
2400
3200
4000
4800
5200
5600

K
10
12
15
20
25
30
32
35

III. FOKOZAT. (Szerződések).

f K ig K| f K-ig K f
—
4 0 | -1 4
3200 10 _
50
80 - 26 4000 12 50
— 1 2 0 1 - 38 4800 15 _
— 200 - 64 6400 20 —
— 400 1 26 8000 25 —
— 600 1 88 9600 30 —
50
800 2 50 10100 32 50
16001 5 ' - 11200 35 -

JUNIUS

M ájus
1 Péntek
2 Szombat

Fülöp, Jak.
Atanáz pk.

3
4
5
6
7
8
9

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

József olt.
Flórián vt.
V. Pius p.
01. f. Ján.
Szaniszló
Mihály m.
N. Gergely

10
11
12
13
14
15
16

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Cantate
Mamertusz
Pongrácz
Szervácz
Bonifácz
Izidor vt.
Nép. János

17
18
19
20
21
22
23

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Rogate
Venáncz
Ivó hv.
Sz. Bern.
Áld. csüt.
Júlia sz.
Dezső pk.

24
25
26
27
28
29
30

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Exaudi
Orbán pp.
Ner. Fülöp
P. Magd.
Emil vt.
Maxim pk.
Nánd. kir.

31 Vasárnap

Pünk. vas.

1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Pünk. hétfő
AnnaM. sz.
Klotild
Quirin pk.
Bonifácz
Norbert

7
8
9
10
11
12
13

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Szenthár.
Medárd
Feliczián
Margit kir.
Úr napja
Ékesb. Ján.
P. Antal

14
15
16
17
18
19
20

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

N. Vazul
Vid, Mód.
R. Ferencz
Peregrin
Marcellián
Jéz. sz. sz.
Szilvér pp.

21
22
23
24
25
26
27

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gonz. A.
Paulin pk.
Ediltrud
K. János sz.
Vilmos hv.
Ján. és Pál
László kir.

28 Vasárnap Leó pp.
Pét. és Pál
29 Hétfő
Pál emlék.
30 Kedd

K Ü L Ö N F É L E TUDNIVALÓ K.
H iv atalos röv id ítések : K = korona,
f = fillér, km = kilométer, kg =
kilogramm, gr = gramm.
E lron tott p ostaértékjeg y ek (még nem
használtak) lOo/o-os levonással vál
tatnak be.
B izonyítván yra cselédek részére 30 f.
Ü zleti szám lára 100 K alul 2 f,
100 K felül ívenként 10 f.

A dásvevési szerz ő d ésekre: ha a tárgy
ingó, annak értéke után a 111.
fokozat szerint; ha azonban ingat
lan, ívenként 1 K.
B izonyítványra mesteremberektől és
magánosoktól 1 K.
B eadván yra magánosoktól hatósá
gokhoz 1 K.
Katona-sorozásra vonatkozó bead
ványok mindenkor bélyegmentesek

JULIUS
1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Teodorik
Sári. B.-A.
Jáczint vt.
Ulrik pk.

5
6
7
8
9
10
11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jéz. sz. v.
Dominika
Villibald
Erzsébet
Anatólia
Amália sz.
Pius pp.

12
13
14
15
16
17
18

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gualb. J.
Jenő pk.
Bonavent.
Apóst. o.
K. B.-A
Elek hv.
Kamill hv.

19
20
21
22
23
24
25

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lég. M.
Illés pr.
Dániel pr.
M. Magd.
Apollinár
Krisztina
Jakab ap.

26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Anna
Pantaleon
Incze pp.
Márta sz.
Abdon, Sz.
Lőj. Ign.

° A ugusztus
1 Szombat

V. sz. Pét.

2
3
4
5
6
7
8

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lig. Alf
Istv. fel tál.
Domonkos
Havi B.-A.
Urunk szv.
Kajetán
Czirjék vt.

9
10
11
12
13
14
15

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Román
Lőrincz vt.
Zsuzsanna
Klára sz.
Ipoly vt.
Özséb áld.
N. B.-Assz.

16
17
18
19
20
21
22

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Joak. ol.
Liberát ap.
Ilona cs.
Túl. Lajos
István kir.
Bernát ap.
Timót vt.

23
24
25
26
27
28
29

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ben. Fülöp
Bertalan
Lajos kir.
Zefirin pp.
Kai. József
Ágoston
K- János f.

30 Vasárnap Lim. R.
Rajmund
31 Hétfő

PÉN ZÉRTEKEK .
Ausztria-Magyarországban 1900. év január elseje óta kötelező a korona
számítás, melynek alapja az aran y érték.
Az érmek árfolyama alatt - mely
A rany. Cs. és kir. arany, K é. 11 24
mindig
,,
8 forintos
(20
frank)
,,1 6 -az ország valutájától függ az érmek piaczi,árát értjük belföldi
,,
4
,, (10 frank) „ 8 * értékben kifejezve. Az érmek átszá
,,
20 koronás ........... ,, 2 0 mítása közepes árfolyam szerint (frank
,,
10 koronás ........... ,, 10’ = 0 95 fillér, márka = 1*17 fillér)
E züst. 1 forintos .....................
2 történik. Az érmek értéke az árfolyam
,, 1 koronás .............. ,, 1 —
hullámzása által több vagy kevesebb.
Pénzegység a korona ...... ,, 1 -

S

zeptem ber

1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Egyed ap.
Jusztusz
Mansuet
Rozália sz.
J. Lőrincz

6
7
8
9
10
11
12

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Őrangy.
Regina sz.
Kisasszony
Klav. Péter
T. Miklós
Jáczint vt.
Guidó hv.

13
14
15
16
17
18
19

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mária n.
f felmag.
Nikoméd
Eufámia
Lambert
Kúp. József
Január vt.

20
21
22
23
24
25
26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Euszták
Máté ap.
V. Tamás
Linusz pp.
Gellért pk.
Kleofás
Cziprián

27
28
29
30

Vasárnap Koz. és D.
Venczel k.
Hétfő
Kedd
Mihály főa.
Szerda
Jeromos

°

O

któber

1 Csütörtök Rémig pk.
2 Péntek
Leodegár
3 Szombat Kandid vt.
4
5
6
7
8
9
10

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Rózsai.
Placzid vt.
Brúnó hv.
Ágost hv.
Birgitta
A. Dénes
Bor. Fér.

11
12
13
14
15
16
17

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

M. N.-A.
Misk vt.
Kálmán vt.
Kallist pp.
Terézia sz.
Gallusz ap.
Hedvig

18
19
20
21
22
23
24

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lukács
A. Péter
Kant. Ján.
Orsolya sz.
Kordulasz.
Kap. János
Ráfael főa.

25
26
27
28
29
30
31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Krispin
Evariszt p.
Szabina vt.
Sim.ésjud.
Narczisz
Kolos vt.
Farkas pk.

PÉN ZÉRTÉKEK .
Francziaország: 100, 50, 20, 10 és
5 frank arany. 5, 2, 1, 0'5 és 0*20
frank ezüst. Pénzegység a frank,
egy frank = K 0'95.
Németország : 20, 10 és 5 márkás
arany, 5, 2, 1 és »/, márkás ezüst.
Pénzegvség a birodalmi márka =
' K 117.

Anglia: 20 és 10 shilling arany, 5,
4, 2, 1 és V* shilling ezüst. Pénz
egység a Livre Sterling = K 24* - ,
V t shilling =
K 0*52.
Dánia, Svéd-Norvégország: 20 és
10 koronás arany, 2 és 1 koronás
ezüst, 50, 25 és 10 őr ezüst. Pénz
egység a korona 100 őr = K 1*27,

N ovem ber ° D eczem ber
1 Vasárnap
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csütörtök
b Fentek
7 Szombat

Mindsz. ü.
Halottak n.
Malachiás
B. Károly
Imre hczg.
Lenard hv.
Engelbert

8
9
10
11
12
13
14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Pentek
Szombat

B.-A. olt.
Tivadar vt.
A. András
Márton pk.
Jozafát pk.
Szaniszlo
Jukund pk.

15
16
17
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lipót hv.
Ödön pk.
Cs. Gerg.
Odó ap.
Erzsébet
V. Bódog
B.-A. bem.

22
23
24
25
26
27
28

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Czeczilia
Kelemen
Kér. János
Katalin sz.
Konrád pk.
Virgil pk.
Rufusz vt.

29 Vasárnap Szaturn.
30 Hétfő
András ap.

1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Eligiusz
Bibiána
Xav. Fér.
Krizolog
Szabbasap.

6
7
8
9
10
11
12

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Miklós
Ambrus
M. szepl. f.
Leokádia
Melkiades
Damaz p.
Színész vt.

13
14
15
16
17
18
19

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lucza vt.
Nikáz pk.
Valérián
Özséb
Lázár
Gráczián
Nemezius

20
21
22
23
24
25
26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Am. és T.
Tamás ap.
Zenó vt.
Viktória
Ádám; Éva
N. karács.
István I. v.

27
28
29
30
3 31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

János
Aprószent.
Tamás pk.
Anisz pk.
Szilveszter

PÉNZÉRTÉKEK.
Portugália :

Törökország : 500 250, 100, 50 és
25 piaszter arany, 20, 10, 5, 2, 1
és i/t piaszter ezüst. Pénzegység
a piaszter = K 0*21.
H ollandia: Dupla dukát, dukát, tíz
forintos, arany, Rixdaler 2«/« frt,
1 frt, */« írt* 25 cent ezüst. Pénz
egység a forint 100 cent = K 1'99.

10, 5, 2 és 1 milreisz
arany, 500, 200, 100, 50 reisz ezüst,
V« teszton = 50 reisz = K 0 2 4 .
Pénzegység a milreisz = K 5’32.
Oroszország : 10 rubel (imperial),
4 rubel (»/a imperial)arany, uj rubel,
50, 25 és 20 kopek. Pénzegység
a rubel 100 kopek = K 3 8 0 .

HASZNOS SZAKDOLGOZATOK.

€ g y és más a betűpől.
ir ta :

Novak László .

ki hinné: annak a piczinyke ákom-bákomnak,
a mit mi betűnek nevezünk, nagyobb a históriája
mint akárhány fejedelemségé. Hiszen még a legigénytelenebbje is évezredes múlt fejlődésével és viszontag
ságaival dicsekedhetnék.
Ha kezünkbe veszszük valamely nagyobb nyomdá
nak mintakönyvét: a betűk forma- és stílusbeli ezernyi
változatát látjuk benne; ha rátérünk a könyvnyomtatás
előtti idők írásainak tanulmányozására: akkor megért
hetjük, hogy micsoda nagykiterjedésű és egyszersmind
élvezetes tudomány-ágazat a betűstílusok ismerete.
Egy emberöltő alatt sem meríthető az ki.
Hű tükre volt a betű a kor díszítő stílusának min
dig; sőt a népek, nemzetek fölfogása, individualitása is
meg-megnyilatkozott a formáiban számtalanszor. Hiszen
még mi is megkülönböztetünk franczia meg angol antiqua
betűket, a németnek pedig egészen a legújabb időkig
nemzeti betűje a fraktur.
Híres tudósok, nagynevű művelődéstörténet-írók és
művészek szentelték már életük java részét a betű tanul
mányozásának. Hogy többet ne említsünk, ott van
Faulmann Károly, a ki szegény betűszedőből lett az
ausztriai tudományosság egyik csillagává, aztán a nagy
német dekoratív művész, Hupp Ottó, az angol Lewis
F. Day s a halhatatlan emlékezetű William Morris.

U
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Szomorú dolog, de az egy Faulmannon kívül nem
ismerünk olyan szaktudóst, a ki nyomdászból lett volna
azzá. Pedig ha valakinek, hát a könyvnyomtatónak meg
litográfusnak ugyan elég alkalma volna a betűformák
és stílusok tanulmányozására.
A betűszedés jórészt a betűfajták ismeretén alapul.
A könyvnyomdái munkán, legyen bár az még olyan
ékes mesterszedés is, a betű a fő alkotó elem ; a mit
a betű kifejez, az a czél. Minden egyéb mellékes jelentő
ségű a nyomtatványon. Az ornamentum csak staffázs,
a melynek a betűhöz kell igazodnia. Ha a betűk, illető
leg a betűkből álló sorok szépek s helyesen vannak
megválasztva: a nyomtatvány ornamentum nélkül is
szép; de ha a betűk, illetőleg sorok csúnyák: nem
üthetjük azt helyre semmiféle ékesítő anyaggal.
Mindamellett, hogy az egész nyomdászatnak a betű
az éltető eleme, mégis mostohán bánunk vele. Szakirodalmunkban alig esik róla szó s magunk alig mél
tatjuk nagyobb figyelemre. A szignatúrának még min
dig nagyobb szerepe van nálunk a betű fölismerésében,
mint magának a betű formájának. Jól-rosszul megtanul
juk a nyomdánkban levő betűk - többnyire exotikus nevét, de azok stílusával, mélyebbre ható, rendszeres
tanulmányozásával éppen semmit sem törődünk.
Pedig, de sok tanulni valónk akadna e körül!

Sok szó esik manapság a betűbeli „divat“-ról. Azt
mondják, hogy a modern irány hozta új betűk csaknem
teljesen kizárják a régebbieknek használatát a jelesebb
mestermunkákon.
Ennél a dolognál érdemes lesz egy kissé időzni.
Talán mondani sem kell, hogy a mi modern renaissance betűink, azok t. i., a melyeket De Vinneről,
Morrisról, Elzevirről stb. neveztek el, s azok is, ,a melye
ket római, latin, román, jubileumi meg hollandi antiqua
néven ismerünk: csöppet sem újak. Ha összehasonlítjuk
őket Jenson és Aldo Manuzio örökké szép mediaevalis
betűivel, nem sok különbséget találunk köztük. A míg
az olasz mesterek betűinek a szabályos kör volt az
uralkodó alapformája: a mi modern könyvbetűinket
inkább a tojásdad forma jellemzi. Ezért e betűfajták
jóval keskenyebbek is a XV. század betűinél, a mi a
tojásdad alapformával kapcsolatosan gyakran megnehe12

zíti az olvasást s sűrű szedésben néha púposodóknak
mutatja a sorokat.
A modern betűfajtáknak különösen a nagybetűi
olyanok, hogy jellemző formáikat, ha nem is követke
zetesen, de megtaláljuk már a Kr. u. V I-V II. század
írott kézirataiban is. A Q, R lábát már akkoriban is
elfutóan írták, s a tollvonásos betűknek ez a karakterisztikonja megmaradt egészen a XIX. századig. Az
Elzevirek, Plantinek és Tótfalusi Kiss Miklós Q betűi
nek legalább olyan hatalmas farka volt, hogy az a har
madik betű alá is elért.
A Gbetű modern betűfajtáink mindegyikében olyan,
hogy jobboldali függőleges vonása jóval hosszabb, mint
a tíz-húsz esztendeje divatozott betűfajtákban. Ez a ma
gasra húzott szárú G betű annyiban új, hogy nyomta
tott betűfajtában eddig nem igen láttuk. írott és kőbe
vésett emlékeken azonban találunk rája példát a XIV. szá
zadból is, a mikor alakja még fejlődésben volt, s bár
ezt az említett vonalát rendesen nagyon kurtára fogták,
mégis akadt ember, a ki szebbnek találta a hosszú
szárú G betűt.
A modern betű szerkezetében van még néhány
kisebb eltérés a régi formáktól: az E középső vonalkája magasabbra került, az M lábait széjjelterpesztették
stb. De ezek mind jelentéktelen dolgok. A fő különb
ség az, hogy a gömbölyű alapformából tojásdad lett,
a betűk egyikén-másikán az árnyékolt vonalat nem ott
kezdik, a hol azelőtt, hanem gyakran vagy följebb, vagy
lejebb, mint ezt például az o, e, c betűkön is láthatjuk.
A vékony meg árnyékolt vonalak vastagsága közti arány
is többnyire más, mint régebbi könyvbetűinken: általá
ban arra törekedtek, hogy a vékony vonalak vastagításával a betű dekoratív hatását emeljék.
Ezek a különbségek azonban nem zárják ki, hogy
régebbi fajta mediaevalis betűinket s mostani modern
könyvbetűinket némely nyomtatványon esetleg együtt
is használjuk. Fő elvünknek ugyan annak kellene lennie,
hogy minden nyomtatványunkon csak egyetlen betű
fajtát alkalmazzunk, de ez - mint tudjuk - a gyakor
latban kivihetetlen.
Régi mediaevalis betűink s a modern könyvbetűk
közt a különbség nincs akkora, mint a mekkora különb
séget például az antiqua betűk mediaevalis és franczia
vésésű fajtái között láthatunk. Okkal-móddal tehát hasz-

nálhatjuk a régi meg új mediaevalis betűket együtt is,
a fő, hogy az előbbiek ne legyenek túlságosan meg
rontott képűek és czikornyásak, mint a minők a régebbi
úgynevezett román mediaevalis betűk. Hogy az új „római"
renaissance-betűk sokban különböznek például az 1880-as
évek elején öntött „román" mediaevalis betűktől: az bizo
nyos. De mi ennek az oka ? Egyszerűen az, hogy a 8o-as
évek román betűi elfajultak, elvesztették régi klasszikus
formájukat, erőtlenekké váltak. Szinte érthetetlen okok
ból a betűöntők még arra sem ügyeltek, hogy a betűk
között a hézag egyöntetű legyen (a mit a német a
„Bunzenweite" szóval fejez ki). így esett azután, hogy
e betűfajtákból egységes, tömör képű sort alig lehet
szedni.
*

Van mostanában néhány olyan betűfajtánk, a mely
bizonyos mértékben tagadhatatlanul eredeti. Ilyenek pél
dául : Eckmann híres típusai, Hupp és Schiller új
német betűi.
Kérdés már most, hogy ezek az új és részben mű
vészi betűfajták mennyiben használhatók a mi magyar
nyelvű nyomtatványainkhoz, mert hiszen ezek a betűk
többé-kevésbbé közelednek a gót, schwabacher meg
fraktur jelleghez, aminthogy is megalkotásukkor az illető
művészeknek az volt a czéljuk, hogy átmeneti betű
fajtákat teremtsenek velük az antiqua meg a német
„nemzeti" betű: a fraktur között, illetőleg hogy a
német nyomdászoknak és kiadóknak a frakturról az
antiquára való áttérést megkönnyítsék.
A legtöbb ember azt találja erre mondani, hogy
egészen bátran használhatjuk még a kifejezetten gótikus
betűt is a magyarban, mert a modern dekoráczió nem
törődik azzal, milyen stílus felé hajlik a betű; a fő,
hogy az a munka síkornamentumos hatásába beletalálja
magát. Morris is azt az elvet követte, a mikor angol
nyelvű könyveit gótikus betűkkel nyomtatta.
És ez talán helyes is. Az az idegenkedés legalább,
a mit sok könyvnyomtatónál tapasztalhatunk, például
az Eckmann-tipusok iránt is : nem okolható meg eléggé
alaposan.
*

Eddig főképen a betűk formáiról volt szó; talán
jó lesz röviden, nagyon röviden, megemlékezni a betűk
dekoratív hatásának kultuszáról is.
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Dekoratív hatás! Sűrűn hallott szállóigénk ez a
két szó, de hát mit jelent ? Mert hát tüzetes definiczióját még nem igen olvashattuk sehol.
A magam gyarló eszével dekoratív hatás alatt a
betűknek s a betűkből összeállított soroknak azt a tulaj
donságát értem, a melynek révén az a betű, illetőleg
sor nemcsak hogy gondolatokat közvetít, hanem egy
szersmind díszíti is a papiros síkját. A betű maga a
papiroslapnak kész ornamentuma, s annak minden egyéb
módon való díszítését ha nem is fölöslegessé, de nélkülözhetővé teszi.
A mely betűfajta a maga összhatásában elég szép
ahhoz, hogy a papiroslapot díszítse, annak ez a tulaj
donsága dekoratív hatás. Már most lássuk, hogyan fogták
föl eleink a dekoratív hatás fogalmát, vagy a mi mind
egy azzal: milyen betűt tartottak szépnek ?
A lúdtollal írott régi kéziratok betűi vastagvonásosak,
erőteljesek voltak; a gót betűk mindegyike kész ornamentumnak számít; az írott oldal maga tömören egy
más mellé sorakozó ornamentális egységekből épített
zárt alkotás, szinte dísze annak a papiros lapnak. S a
teleírt toblongumon — ezt jól figyeljük meg — a fekete
részecskék, tehát a betű vonásai, összeadva jóval több
helyet foglalnak el, mint a közülük előcsillámló fehér
helyecskék. Az ilyen tömören írott oldalakat a XIV. szá
zad embere szépnek tartotta. Mert ha nem tetszett volna
neki: róhatta volna a betűket kissé szellősebben is.
A prototipográfusok a kéziratok betűit meg stílu
sát utánozták. Kezdetben gót betűkkel, majd a szemigóttal, addig, a míg Jenson meg nem alkotta az első
antiqua betűtípusokat.
Jensonnak és kortársainak munkái még a mai érte
lemben voltak dekoratív hatásúak: a fekete vonalak
összesége több helyet foglalt el a kolumna síkjából,
mint a fehér részeké. Még Dürer fraktur alfabétája is
félig-meddig ilyen. Antiqua majuszkuláiban pedig a vas
tag és vékony vonalak egymás közti aránya 1 : 3 volt.
A betűöntés a XVI. század vége felé külön mes
terséggé lett. Még maga a betűtervezés is átkerült a
művészek és a tudós nyomdászok kezéből a betű
öntőkébe, a kik a technikát többre tartották a művé
szetnél. Ennek, s az öntő-eszközök tökéletesedésének az
volt a következménye, hogy technikai mesterfogásokkal
igyekeztek tündökölni: hajszálvékonyságúra fogták a

betűk vonalait. Különösen az olasz Bodoni tűnt ki
e tekintetben.
Hosszú időn által, egészen a XIX. század kilenczvenes éveiig az ilyen betű volt a divatos. Különösen
a XVIII. században a könyvnyomtató meg rézmetsző
versenyzett abban, hogy minél vékonyabbak és minél
czikornyásabbak legyenek a betűi. A mai dekoratív
hatással, sőt még az olvashatósággal is, vajmi keveset
törődtek. A betű formái meg végképen megromlottak.
Ebben a sivár korban jól esik az angol Caslon
Vilmos betűit látnunk. Ez a kiváló betűöntő - úgy
látszik — érezte a betűtervezés dekadencziáját s olyan
betűket alkotott, a melyek forma és dekoratív hatás
dolgában ha nem is érték el az olasz mesterek betűi
nek szépségét: mégis csak különb alkotások voltak az
akkori idők vérszegény betűfajtáinál.
így változott a betű stílusa meg a közönség ízlése
a századok folyamán. Az emberiségnek dekoratív szép
iránt való érzéke csodálatos módon gyakran éppen ellen
kező alapelveket teremtett a betűtervezésben, éppen úgy
mint az egész művészetben.
Ki tudja, hogy a közel jövő könyvnyomtatói nem
dobják-e rövidesen sutba a mi mostan divatos könyv
betűinket. Hiszen formai szépségük és dekoratív hatá
suk mellett hibájuk is akad elég.

A hirdetésekből általában.
IRTA

: BujNOVSZKY REZSŐ.

figyelemmel kisérjük, úgy
azt tapasztaljuk, hogy sok hasznos tudnivalóval
foglalkoznak, de legkevesebbet a gyakorlatban oly sok
szor előforduló hirdetés-szedéssel. Megkísérlem tehát,
tisztelt szaktársaim figyelmét szakmánk eme kiváló ága
zatára is felhívni, hogy soraimon felbuzdulva, nemcsak
szerény nézeteim, hanem talán gazdagabb tapasztalatok
kal bíró szaktársaink nézetei is megnyilatkozzanak a
szaklapok hasábjain.
a szakdolgozatainkat

H

Ki

Hogy a hirdetéseknek nagy jövőjük van, azt talán
szükségtelen fejtegetni. Legjobban bizonyítja ezt a kül
föld, de különösen az angolok és amerikaiak, kik a
fősúlyt a reklámra fektetik. Egy angol folyóirat egyik
tanulmány-czikkében annak írója annyira megy, hogy
azt állítja, miszerint a múlt század művészete az ipar
volt, a jövő század művészete pedig - a hirdetés lesz.
Sokan foglalkoznak ezen államokban ötletes hirdetés
tervezetekkel mellékkeresetként, mivel a gyárosok és
hirdetők legtöbbje pályázatokat hirdet azon czélból,
hogy minél újabb és ötletesebb hirdetésekkel nyerje
meg magának a nagyközönséget. Sőt Londonban egy
dúsgazdag kereskedő nagyobb összeget ajándékozott
egy leendő reklám-iskola alapítására.
Igaz, hogy ebben a tekintetben a mi hirdető közön
ségünket nem igen hasonlíthatjuk össze, de azért ezen
körülmény nem zárhatja ki abbeli törekvésünket, hogy
mi is a legpraktikusabbat ne igyekezzük előállítani.
Nagyobb napilapjaink lassan ugyan, de mégis min
dig több és több hirdetést közölnek, és idővel, ha a
mi olvasóközönségünk is nagyobb lesz, azaz, ha a leg
több ember szükségesnek tartja majd az újságolvasást
is és hirdetőink nem fogják röstelni a hirdetést, szá
muk nálunk is sokkal nagyobb lesz. Összehasonlítás
képen ha csak Ausztria egyik napilapját, a Neues Wiener
Tagblattot veszszük, melynek egy-egy vasárnapi száma
száz oldalra is terjed, azt látjuk, hogy eme száz oldal
közül legalább hatvan-hetven hirdetés, míg nálunk leg
feljebb húsz-huszonöt oldal a hirdetések száma. Ebből
következtethetjük legjobban, hogy milyen jövőjük lehet
a hirdetéseknek kis idő -múlva nálunk is, és tulajdon
képen első sorban a mi feladatunk, csinos és praktikus
hirdetések szedésével a megrendelőt kielégíteni.
A hirdetésekkel rokon és csaknem egyenlő szín
vonalon álló falragaszok szemléleténél azt tapasztaljuk,
hogy egy-egy sikerültebb plakát csaknem beszél a közön
séghez és szinte fölhívja az embert az olvasásra. Igaz,
hogy ezen hatás ötletes képek és különösen a színezés
által éretett el, de legjobban rámutat arra, hogy kisebb
mértékben, a betűk helyes választása és a sorok ügyes
elrendezése által, a hirdetések szedésénél is főczélunk
mindenkor bizonyos hatás elérése legyen.
Hirdetések szedésénél mindenekelőtt tisztában kell
•lenni a fősorral, mely leggyakrabban háromféle lehet.

Vannak, kik arra fektetik a súlyt első sorban, hogy
mit hirdetnek, és ezek — szerintem — a leghelyesebbek.
Viszont sokan a névre fektetik a fősúlyt, mivel azt az
árúczikket vagy más effélét esetleg többen is hirdetik;
megköveteli tehát, hogy az ő neve tűnjék ki első sor
ban. Harmadszor, vannak olyan reklám-hirdetések, me
lyek az árúczikknek bizonyos nevet adnak, mint p l.:
Thymol, Kalodont, Club, Odol stb.; ilyeneknél ezeket
kell első sorban kiemelni, annyival inkább, mivel úgy
elárasztják reklámokkal a piaczot, hogy már a puszta
név elolvasása által mindenki tudja, hogy miről van
szó. Ennek elérésére természetesen az illető czégek ezre
ket is költenek évenként.
Sokszövegű hirdetéseknél első sorban leszedjük a
tömör szöveget, mert csak így állapíthatjuk meg a fősor
és a többi kiemelendő sorok pontos nagyságát; kevés
szövegűnél ellenben a fősor leszedése után alkalmaz
hatjuk helyesebben és csinosabban a többi sorokat.
Soha sem szabad körzetdarabokkal vagy különféle
kifutókkal nagyon megnehezíteni a hirdetést; mert min
dig szem előtt kell tartani a hirdető tulajdonképeni
czélját, és mivel az ilyen dolgok túlnyomó számuknál
fogva zavarólag hatnak az olvasóra, a hirdetőnek czélja
részben meddő marad.
Igyekeznünk kell továbbá lehetőleg egy betűfajból
összeválogatni sorainkat. Nem helyeslem többeknek ama
felfogását, hogy különféle betűfajok felhasználásával a
sorok jobban kitűnnek, azért, mert ezáltal mindig csak
zavar támad vagyis a hirdetés tulajdonképeni tárgyát
úgyszólván keresni kell és annak nyugodt benyomása,
melyre mindenkor törekednünk kell, eltűnik.
Igen jó hatást érhetünk el, ha egyes világosabb
sorokat sötétebb sorok közé helyezünk el, de a tarka
ságot azért kerülnünk kell.
Mint minden szedésnél, úgy a hirdetés-szedésnél
is igen kívánatos a helyes beosztás, különösen akkor,
ha az egyes szövegrészeket csoportosítva szedjük; ez
utóbbit azért említem, mert éppen ezeknél sokféle
kép és sokszor helytelenül történik a beosztás. Az ily
módon szedett hirdetések beosztásánál ügyelni kell az
egyes csoportok értelmének összetartozandóságára, úgy
hogy azok szinte egy-egy egészet képezzenek; nem
pedig, mint sokszor láthatjuk, hogy az összetartozó sorok
egymástól távolabb vannak, mi könnyen zavart okozhat.
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Legjobb és legszebb példákkal szolgálnak ebben
a tekintetben az angol szaklapok, melyeknek hirdetés
szövegei oly feltűnően és ügyesen vannak csoportosítva
és beosztva, hogy még a nonpareille-szedés sem kerüli
el az olvasó figyelmét. Talán nem csalódom, ha azt
állítom, hogy az angolok eme módszere, mely legtöbb
ször időmegtakarítással is jár, idővel nagyrészt bennün
ket is meg fog hódítani.
Helyesebbnek tartom, ha a hirdetések elválasztása
fekete vonallal történik, mert különösen a napilapoknál,
hol az idő legtöbbször nagyon ki van számítva, gyakran
tapasztalhatjuk, hogy az egyes, keret nélküli hirdetések,
a finom vonallal történt elválasztás következtében, szinte
egybeolvadnak.
A hirdetések összeállításánál ügyelnünk kell arra,
hogy az oldalak bizonyos szimetriával bírjanak, mert
ezáltal jó hatással lesznek az olvasóra. A világosabb
hirdetéseket a sötétebbekkel mindenkor fölváltva kell
elhelyezni, mert így mindkettő egyszerre és sokkal
jobban érvényesül; továbbá a keret nélküli hirdetése
ket a kerettel ellátottakkal szintén lehetőleg fölváltva
helyezzük el. Kivételt képeznek természetesen az olyan
esetek, midőn a hirdető bizonyos föltételeket köt ki
magának, mi szintén gyakran fordul elő.
Ezekben akartam főbb vonásokban utalni a hirdeté
sek szedésére, de különösen azok tulajdonképeni fontos
ságára és ismételve hangoztatom, hogy egymást a
tapasztalatokkal támogatva, igyekezzünk szakmánk ezen
ágazatában is egyöntetűen és czélirányosan haladni.
Végül, igen helyeslem több szaktársamnak azon indít
ványát, hogy hirdessünk mi is évenként egyszer-kétszer
pályázatot feltűnő és csinos hirdetések szedésére, mert
ez által is gazdagíthatjuk tapasztalatainkat; a mi első
sorban saját előnyünkre fog válni. A szedőgépek mind
inkább tökéletesbednek, számuk nálunk is napról-napra
nagyobb lesz, ennélfogva nincs messze az az idő,
midőn szedőinknek nemcsak egy töredéke, hanem a
legnagyobb része kénytelen lesz, boldogulása czéljából,
nemcsak sorokat szállítani, hanem jól és gyorsan szedett
hirdetéseket, valamint az ezzel kapcsolatos mesterszedé
seket is előállítani.
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A m agyar stíl fejlesztéséről.
irta

: P avlovszky J. Alajos.

nehéz témát választottam, de, mert
aktuális, sőt életkérdésünk, hogy — egyelőre hazánk
határain belül — a még zsenge, de a jelen időszakban
már fejlődésnek induló magyarosról beszéljünk, szabad
jon saját felfogásomat ez Évkönyv lapjain fejtegetni.
A ki a magyar történelmet ismeri, bizonyára tisz
tában van azzal, hogy miért maradtunk a Nyűgöt
mögött a művészet és ipar terén, — az azonban általá
nosan ismeretes, hogy míg nemzetünk ereje örökösen,
évszázadokon át honunk megvédésére fordíttatott, de
idegen nemzetek védőpajzsául is szolgált, addig az ipar,
iparművészet és kereskedelem is csak a legszüksége
sebbre szorítkozott. Hiszen Magyarország egy évezreden
keresztül élő bástyát képezett a keleti invázió ellen,
mely igen sokszor romba döntötte az akkori legvérmesebb reményeket iparunk fejlődését illetőleg. Talán
elég utalnom dicsőségesen uralkodott néhai királyunkra,
Mátyásra, a kinek idejéből származnak a híres Corvinkódexek, a melyek még ma is, évszázadok múltán,
bámulatba ejtik a szemlélőt, úgy bekötési tábláikkal
mint gyönyörű díszítményeikkel, remek kivitelű kezdő
betűikkel. Jóllehet, nagy részük könyvíró barátok munkái,
mégis igen figyelemre méltó körülmény, hogy ezeknek
folytonos fejlesztése, de egyszersmind átvitele — ipari
szempontból — a könyvnyomtatás terére, a ma még
csak fejlődő magyar stílt erőteljessé, hatalmassá tették
volna, épp oly mértékben, mint ez a mai művelt Nyűgöt
nemzeteinél látható.
Sajnos, néhai nagy királyunknak, Mátyásnak, a ki
rengeteg anyagi áldozatok árán külföldi művészeket nagy
számban tartott udvaránál, azzal a biztos tudattal, hogy
nemzete fejlődését, alattvalóinak művelését úgy az ipar
mint a művészet terén fejleszsze, váratlan halálával eme
igazán lelkes aspiráczió is vele együtt sírba szállt, sőt a
hirtelen bekövetkezett események révén az általa készít
tettek is elkallódtak. Igen csekély része került vissza
hazánkba, egyesek jóvoltából.
Mindezeket különösen azért említem meg, hogy
rámutathassak arra az elmúlt időszakra, a mikor ilyen
törekvések már éltek nemzetünk nagyjaiban, és ismét
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lem, hogy míg Magyarország a kül- és ezután már
inkább a bel-ellenségeskedés káros hatása alatt teljesen
tétlenségre volt kárhoztatva, addig a Nyűgöt háborí
tatlanul élvezte az ipar, művészet és kereskedelem biz
tos fejlődését; és bár szégyenkezve, de be kell látnunk,
hogy mindez ideig azt utánozzuk, a mit a Nyűgöt
fejlődött ipara, művészete elénk tár.
Ezeken a sablonos állapotokon — hogy önállósá
gunkat, nemzetünk jövőjét és fennállását biztosítva lát
hassuk — segítenünk és változtatnunk kell, az kétséget
nem szenved; ki lenne azonban hivatottabb ezeken
segíteni mint első sorban a M agyar Iparművészeti
Társulat. E társulat módját ejthetné, hogy az élén álló
művész-erőkkel terveztetne egy a tipográfia részére hasz
nálandó motívum-sorozatot, a melynek forgalomba hoza
talát valamelyik magyar betűöntődénkre bízva, bizonyos
idő múlva — azt hiszem — nagy teret hódítana hazánk
ban. Az ilyen művészi anyag forgalomba hozatalához
elég lenne főnökeink jóakarata, kik utasítanák mester
szedőiket, hogy leginkább e magyar jellegű díszítő
anyagot használják szedéseik dekorálásához. Természe
tes, hogy az ilyen fajta magyar motívumból csupán
egy sorozat nem lenne elegendő, és ezért már úgy kel
lene ezt előkészíteni, hogy időszakonként, de legalább
minden évben egy újabb sorozat látna napvilágot, szó
val, gyors egymásutánban. Ennek folytatólagos meg
teremtése nem lenne olyan nehéz feladat, mint meg
kezdése. E fajta anyagunk ugyan már van két sorozatban,
sajnos azonban, ez még nem az, a mit modern magyar
motívumnak nevezhetnénk, jóllehet ezt a czélt kellene
szolgálnia.
Különösen hangzik, hogy az eddig létező e fajta
anyagot is szomszédaink, az osztrákok gyártották, holott
van már nekünk is olyan elsőrangú betűöntődénk
(Első Magyar Betűöntődé Részv.-Társ.), mely a versenyt
úgy minőség mint a kivitel szépsége, preczizitása tekin
tetében bátran kiállja.
Talán jogosan kérdezhetnénk, hogy hát miért készült
ott, és miért nem itthon ? Ennek a magyarázata — fel
fogásom szerint — igen egyszerű; iparunk fejletlensége,
a mit általában hangoztatnak, tartózkodóvá, bizalmat
lanná teszik a vállalkozási kedvet, a tőkebefektetést, ez
pedig egy nagyszabású anyag-magyarosító vállalkozásnál
— mint a minőnek ennek lennie kellene — elkerülhe21

tétlenné válna. Ilyen nagyobbmérvű tőkebefektetés képezi
a tulajdonképeni akadályt, és éppen ezért említém meg
soraim elején a M agyar Iparművészeti Társulatot, mely
kizárólag erre a czélra, igen könnyű szerrel, olyan ma
gas összegű állami szubvencziót kaphatna, a melyből
minden költség fedezetet nyerhetne, úgy a motívumo
kat rajzoló művészek honorálása, mint az anyag elő
állítása tekintetében.
Ezzel kapcsolatban egy régebbi eszmémet vetem
fe l: vájjon nem-e lehetne például Horti Pál tanár veze
tése alatt egy olyan szakosztályt létesíteni, a mely csakis
ennek a czélnak megfelelő motívumok tervezésével fog
lalkoznék és semmi egyébbel. Ezzel elérnénk azt, hogy
egy évtized múltán — de talán rövidebb idő alatt is a legremekebb magyar díszítő-anyaggal rendelkeznénk,
mert a ki Horti Pál tanár gyönyörű borító-lapjait,
modern magyar díszítő ornamentálását ismeri, a melyek
ben igen erőteljesen pompázik a faji jelleg, kétségtele
nül bizonyítékát láthatja annak a sikernek, a mely az
általa vezetendő szakosztálytól joggal várható is lenne.
Fenti soraimat ajánlom az illetékes tényezőknek.

*
Vessünk egy pillantást a külföldre. Hogyan kelet
keztek a tipográfiában a nemzeties motívumok ? Össze
állt több művész, a kik úgyszólváu ennek a pályának
szentelték életük java részét, ezt iparkodtak fejleszteni,
nem rettenve vissza attól a gondolattól, hogy tulajdon
képen az ipar szolgálatába álltak, de a mi az ő mű
vészetükből nem vont le semmit, sőt sok esetben az
ezzel való foglalkozás tette őket nagygyá, hírnevessé,
ez tette őket igazi alkalmi művészekké, a kik szaka
datlanul terveztek, alkottak, de egyszersmind alkalmaz
kodtak. E téren különösen kiemelendők az angolok, a kik
már ez idő szerint annyira felülkerekedtek, hogy a vas
kos, sablonos germán motívumok szinte árnyékot képez
nek amazoknak érzékenységig finom, megragadó alko
tásai mellett. Mindenben tudnak és iparkodnak, az adott
viszonyokhoz mérten, összhangot teremteni a szöveg,
díszítmény és illusztráczió között. Különösen utóbbira
fordítják főfigyelmüket, először hogy nemzeties jelle
gűek legyenek, azután hogy a sablontól is mentek
maradjanak. Ez tulajdonképen igazi művészetük, a mit
kevesen és kevés nemzet fiai tudnak elsajátítani.

Nézzünk végig, lapozgassunk figyelemmel valamely
angol könyvet vagy egyéb angol nyomtatványt, és azt
a tapasztalatot meríthetjük, hogy minden részletükben
fölötte állanak a többi nemzeteknek, eltekintve a nyomta
tástól. Már a szedésükben van valami egyszerű, nemes,
de feltétlenül gyakorlatias rendszer, alkalmazkodva min
dig a szükség kívánalmaihoz, ha kell hangosabb, hivogatóbb és édeskés; de ha kell, akkor reklámszerű is
tud lenni, — de még mennyire! Nézzünk meg egy
pár színfolttal előállított reklámlapot; szinte beszél,
minden él, mozog és figyelmet lekötő, pedig csak két,
esetleg három paczni az egész, de mégis oly könnyed
kivitelben, hogy szinte kedvet kap az ember jól meg
nézni. És csakis az a czélja a nyomtatványnak, hogy
jól megnézzük, jól szemügyre vegyük, hiszen azért
alkotta a művész, s ez az igazi reklám.
Vegyük szemügyre szedésüket, kutassuk az elrende
zésben rejlő erőt és arra a tapasztalatra jutunk, hogy
a mint mindenben az egyszerűt keresik, úgy itt is ez
lép előtérbe. Minden a maga helyén, de mindenütt
kerülve az erőszakoskodást. Meglátszik ama határozott
törekvés, hogy rendeltetésének megfelelő medréből ki
ne szoruljon. Csak elvétve, ritka esetben látunk haszon
talanul teret foglaló sorkitöltőket; és ebben tökéletesen
oszthatjuk felfogásukat, mert legtöbbnyire megronthat
nák az ilyen felesleges czafrangok azt a hatást, mit az
egymás mellé szedett holt betűk hivatva vannak elérni.
Mert hiszen az a mozdulatlan holt betű az ember gon
dolatait fejezi ki, és ha már elkerülhetetlen itt vagy
amott egy-egy díszítmény, az mindenekelőtt helyesen
van elhelyezve, azután gondosan kiválogatva, nehogy
az összhangot valamikép megzavarja. Ilyen és ehhez ha
sonló, számtalan apróbb technikai gondosság egységes
uralmat teremtettek az angol könyvnyomtatás terén,
a melylyel azonban annyira felülkerekedtek, hogy mármár a vén Európa nagyobb része is ennek a nyom
dokain haladva, kénytelen a brit zászló előtt tisztelegve
meghajolni.
*

Mielőtt eredeti tárgyamra visszatérnék, szükséges
nek tartom, hogy az 1902. évben megnyílt és a M agyar
Iparművészeti Társulat által rendezett brit kiállításon
nyert benyomásaimról egyet-mást elmondjak. Noha ez
részben bútor-kiállítással volt egybekapcsolva, a mi ennek

a kiállításnak értékét fényesen növelte, mégis olyan tanul
ságos és igazán gazdag tárházát nyújtotta a grafikai
művészeteknek is, hogy csak sajnálhatja, a ki nem volt
abban a szerencsés helyzetben, hogy ezt figyelemmel
végigtekinthette volna; mert felfogásom, meggyőződé
sem a látottak után az, hogy mi még az ilyen bútor
kiállításokon is szaporíthatjuk tudásunkat, képzeletünk
elé idézve egy grafikailag dekorálandó sík felületet,
egyszerűen, de finoman csiszolt, nemes ízléssel. Meny
nyire leköti a szemlélő figyelmét az az előttünk szokat
lan rendszer, hogy a díszítés csaknem szigorúan kor
látozva van minden egyes tárgyon, tehát csak kiegészítő
részét képezi az egésznek, de alapjában azt mutatja,
a minek tulajdonképen készült. Erről áttérve mester
szedőink felfogására, igen gyakran azt látjuk, hogy
mesterszedőink feladataikkal, hogy helyeset alkossanak,
nincsenek tisztában, mert éppen megfordítva dolgozzák
fel a rendelkezésre álló anyagot (értem ezalatt csak a
szöveget), azt felcziczomázzák, túlhalmozzák, eléktelenítik díszítményekkel, a helyett, hogy a rendelkezésre
álló szöveget iparkodnának helyesen felfogva értékesí
teni. Gyakorlati tapasztalataim bizonyítják, hogy mind
addig, míg a díszítésre szükség nincs, ezt kerüljük,
azaz érthetőbben: ne a szöveget alkalmazzuk a díszít
ményhez, hanem megfordítva, a díszítményt a szöveghez,
a mit rendelések útján kézhez kapunk. Ennek eredménye
pedig a megbecsülhetetlen, jó és gyors munka lesz, a
mire manapság minden szakmáját szerető és jövőjét
szakmájában látó mesterszedőnek nagy szüksége van.
Felhívom tehát e helyen is szaktársaim figyelmét az
ilynemű kiállítások megtekintésére és buzgó tanulmá
nyozására, mert a látottak által ízlésük finomul, felfogá
suk tisztázódik, tudásuk pedig, észrevétlenül bár, de igen
sokban gyarapodik; a látottakat gondolatban átvive a
mesterszedés terére, azt igen praktikusan értékesíthetik.
Ha figyelemmel kisérjük a nevesebb angol tervezőművészek alkotásait, észre kell vennünk, hogy a saját
juknak ismert motívumokat mint ejtetfék birtokukba;
t. i. kiválasztanak maguknak ízlésüknek legjobban meg
felelő egynéhány növény-motívumot, mondjunk kettőt:
a rózsát és a bogáncsot; ez a két növény azután a
művész életerejét képezi, mert ezeket olyan gyakran
és annyiféleképen használja fel, a hányszor csak erre
alkalma nyílik. Száz- és százféleképen átdolgozva, stili
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zálva tárja szemeink elé. Innen van az a sokszor meg
lepő édeskés variáczió, a mi semmi kívánni valót nem
hagy maga után; ha még annyira összegabalyodott is,
mégis egy tökéletes egészet képez, egészet mutat a
szemnek. Felesleges talán említenem, hogy mind meg
annyi variáczió művészileg van kidolgozva. Bizony,
ebben ők nagy mesterek, gyors felfogásúak, mindenben
az ízlést és könnyedséget keresők. Mintha egész mű
ködésük egy irányban összpontosulna, törekvéseik oly
annyira egyeznek nemzetük nagygyá emelésére.
Mindezen fontos körülmények példa gyanánt szol
gálhatnak nekünk is, de különösen azoknak, a kik ez
idő szerint a metszésben gyakorolják magukat. Egy
néhány motívum, a mely ízlésünknek legjobban meg
felel, jövőnk fejlődését képezheti. Igyekezzünk ezeket
minél többször lerajzolni, mi által birtokunkba ejtjük
és minden egyes részletével gyarapítjuk ismereteinket;
de e mellett nem szabad csüggednünk, mert csak állha
tatossággal érhetünk el eredményeket. A fentiek külö
nös figyelembe vételét már csak azért is ajánlom, mert
jelen czikkhez csatoltam a 24. lap után következő mel
lékletet, a mely szebbnél szebb magyar motívumokat tár
elénk. Ezt Huszka József tanár rajzolta és Évkönyvünk
nek, Czakó Elemér úr közbenjárása folytán, szívességből
engedte át közlés végett, a miért nevezett uraknak ez
úton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
*

Tudvalevő, hogy a Könyvnyomdászok Szakköre
II. évi tanfolyamának egyik legfőbb működési tere
a metszésben való jártasság elsajátítása. Hogy a met
szést elsajátítani nem olyan nehéz feladat mint tervezni,
az kétségtelen; de tagadhatatlan, hogy ez idő szerinti
képzettségünk nem áll azon a színvonalon, hogy ere
deti motívumok létrehozását, tervezését bárki is kíván
hatná tőlünk; tehát különösen ezzel a körülménynyel
vetve számot, arra törekedtem, hogy közkincscsé tegyem
a még előttünk úgyszólván egészen ismeretlen Huszkaféle magyar sorozatot, a mely bőségesen ellátja anyag
gal magyaros után vágyódó lelkünket.
Hogy tehát továbbképzésünk folytonossága meg
ne bénuljon e nagy, valóban pompás anyag láttára,
ajánlom a következőket: mindazok, kiknek leikükön fek
szik önművelésük és iparunk magyarosodása, tekintsék
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át gyakran eme sorozatot, lehetőleg naponta, ezt ismé
teljék 8 —10 napon át, azután néhány napon át pihen
tessék gondolataikat, hogy ez által a képzelet szabaddá
tétessék; közben azt fogják észrevenni, hogy -az agy
mindig maga előtt lát egy motívumot a sorozatból,
mit azután — különféle méretekben — annyiszor rajzol
janak le, a hányszor türelmük megengedi. De gondot
kell fordítani arra, — és ez lényeges — hogy az előt
tünk fekvő eredetitől semmi szín alatt el ne térjünk,
ne igyekezzünk ezen javítani, ne tegyünk hozzá sem
mit, de elvenni sem szabad belőle, s e tekintetben min
denkor állhatatosak maradjunk, mert ez feladatunkat,
hogy jó munkát végezzünk, a szó szoros értelmében
megkönnyíti. Rövid idő múltával — ha a fentiekhez
alkalmazkodunk — sajátunkká válik a motívum, a mit
adandó alkalmakkor könnyedséggel vetünk a papírra
vagy a lemezre, hogy utána a metszést megkezdhessük.
Ilyen egyszerű mód mellett rövid időn belül igen
sok anyagot szívunk magunkba s ezzel együtt meg
szokjuk a szakmánkkal való gyakori foglalkozást, a mi
viszont a fejlődést viszi előbbre, s ezzel nemcsak gon
dolatmenetünket élesítjük, hanem gyors áttekintést is
biztosít részünkre a készítendő munkákról. És vájjon
a mai gyors munka-előállítás mellett mire van inkább
szükségünk, mint arra, hogy tétovázók ne legyünk.
Nem mulaszthatom el, hogy ki ne térjek egy igen
fontos munkára, a skizzelésre. Gyakran észleltem, meg
figyeltem azt a rossz szokást, hogy mesterszedőink leg
többje a vázlatkészítésnél nem veszi figyelembe és nem
számol a meglevő anyaggal. Ugyanis többször volt
alkalmam látni, hogy díszesebb munkák előállításához
olyan vázlatokat készítettek, a melyek nálunk, szedők
nél, a gyakorlatban kivihetetlenek. Ez különösen azóta
észlelhető, a mióta annyi háladatos segédanyag áll ren
delkezésünkre, melyek közül leginkább a Máser-lemez,
Wéber-lemez és a czelluloid használható. Míg az előbbi
igen könnyed kezelést igényel és tetszésünk szerint
bármit metszhetünk bele, addig a czelluloid a legérzé
kenyebb alapszíneket a legtisztább színpompában vará
zsolja elénk, minek egyedüli oka az ellentálló-képesség.
Ruganyossága által még a czinket is felülmúlja. Az ezzel
való bánásmód a legnagyobb gyakorlatot igényli; hát
ránya azonban az, hogy csak az egyszerűbb metszésekre
alkalmas. Nehezebb, komplikált rajzok kimetszése rend
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kívül nagy gyakorlatot igényel, mert kaucsukszerű ruga
nyossága által a metszést túlságosan megnehezíti.
Meg nem okolható az a maradiság, az a rossz
szokás, úgy szedőinknél mint gépmestereinknél, hogy
a tónus-rendszertől nem tudnak megválni. Ha valamely
mesterszedéshez lemezt is készít a szedő, az bizonyo
san csak mint alapszín lesz kezelve és nyomva, daczára,
hogy sok esetben éppen nem helyeselhető ezen eljárás,
mert addig, míg az egész felületet határolja, érthető,
de a mikor mint díszítő test szerepel a nyomtatványon,
teljesen érthetetlen, hogy miért csak mint alapszín, és
miért nem mint intenzív, díszítő test hozatik felszínre.
E téren úgy az angolok mint az amerikaiak nagy
szerű eredményeket tudnak felmutatni, a kiknél a tónus
szerű színek elvétve találhatók, csak akkor, ha ez elkerülhetlenül szükséges, a mikor aztán igyekeznek is minden
előnyüket kihasználni, hogy általuk minél több szín
képződést érjenek el. Leginkább az intenzív, markán
sabb színek gyakoriak. Mit következtethetünk ebből ?
Azt, hogy már a munka megkezdése előtt teljesen tisz
tában kell lennünk a színekkel, hogy azután elkerül
hessük azt az igen sok esetben érthetetlen alapszínt,
a melynek semmi értelme nincsen egyes munkákon.
Törekedjünk tehát első sorban arra, hogy tervezett
munkáinkból az alapszíneket kiküszöböljük, azokat az
alapszíneket, a melyek lazúrozás által lesznek előállítva.
Mindenekelőtt azonban arra törekedjünk, hogy el
sajátítsuk a vázlatkészítés gyakorlatát, a mikor csak időnk
engedi, tanuljunk rajzolni, mert a ki jó metszvényeket
akar előállítani, annak a rajzban, ha nem is tökéletes
nek, de valamennyire jártasnak kell lenni. A rajzban
való gyakorlat adja meg az impulzust ahhoz, hogy
gondolataink a hétköznapias sablontól mentek legye
nek, mi által mindig újabb, eredetibb kompoziczió után
vágyódunk. Kellő rajz-gyakorlattal rendelkezve, nem
elégszünk meg egyszerűbb, láthatatlan és visszamenő
tónusokkal, hanem önként kívánjuk munkáinkban az
erőteljesebb felületek előtérbe emelését, a sík színek
alkalmazását, mely modor lassan-lassan kiszorítja a régi
sablont.
*

A mellékelt, mintán látható Huszka-féle magyar
motívumokat, valamint a jobb- és baloldalon levő kész
mintákat, melyek szintén Czakó Elemér úr szívességéből
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engedtettek át ez Évkönyv részére közlés végett, már
csak azért is ajánlatos elsajátítani, mert ezzel a gya
korlatban megkezdhetjük magyarosító iskolánkat, a mi
pedig nagyon is ránk fér. Ragadjunk meg minden
kínálkozó alkalmat, hogy minél nagyobb teret hódít
sunk meg számára, és ezzel — a mit a jövő igazolni
fog — rövidesen átmenetet létesíthetünk egy újabb
irány, a modern magyar irány felé. Hiszen minden
eddig létezett és még létező iránynak a motívum adta
meg a lüktető erőt, így tehát nem lesz meddő az a
munka, a mit végezni fogunk.
Buzgalommal, fáradsággal és szorgalommal czélunkat elérhetjük; ezért tömörülésre szólítom fel szak
társaimat, hogy életrevalóságunkat, igyekezetünket, szak
mánk iránti odaadásunkat mihamarább bebizonyítsuk.
Csak így lesznek egészséges, eredeti munkáink, ha eze
ket magunk iparkodunk — egyelőre — megteremteni.

Mestepszedések ma és a közelmúltba!).
ir t a :

Löwy S alamon.

szemléljük és összehasonlítjuk a
ma és a közelmúlt mesterszedéseit, azt találjuk,
hogy azoknak technikája merőben ellentétes egymással.
A modern irányt megelőző összes stílusokban csak
nem teljesen a betűöntődé termékeire voltunk utalva,
s ha ettől eltérően láttunk is néhány mesterszecfést
szedő-kéz alkotta díszítményekkel, az csak nagy időveszteség és türelem árán s különös ügybuzgósággal
volt elérhető. Tény az tehát, hogy a modern irány kez
detéig a mesterszedés technikáján főleg a betűöntődé
dominált.
A mesterszedő művészete abban állott, hogy a ren
delkezésére álló díszítményekből a czélnak megfelelő
oly egészet alkosson, a mely amellett, hogy saját jó
ízlését is dokumentálja, — egyszersmind a felhasznált
díszítmény tulajdonságaival se ellenkezzék, szóval stíl
szerű legyen.
a figyelmesen

H
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Hogy ez nem volt valami könnyű szerrel elérhető,
az természetes; tanulmányozni kellett az összes, s oly
sok sajátosságú díszítményeket, s a szedőnek bele kellett
magát élnie az illető díszítmény szerzőjének eszme
menetébe, hogy ezeket sikerrel felhasználhassa. Kompli
káltabbá tette még a dolgot a különféle betűnemeknek
egyszerre való felhasználása, továbbá a sokféle vonal
díszítmény is. Ma a mesterszedő helyzete egészen más.
Általánosan ismeretes, hogy a modern irányban
tartott mesterszedések technikája egyszerűbb mint az
eddigi bármely irányú mesterszedéseké volt.
Etény sokakat azon tévhitben ringat, hogy ma könynyebb szedni mint a múltban. Hogy mennyire téves
e felfogás, kitűnik főleg abból, hogy éppen a könnyű
nek hitt modern irányú nyomtatványoknál találjuk a
legtöbb ízléstelenséget. De hát ez természetes is.
Eddig a mesterszedő másodrangú tényező volt;
dolgozott a rendelkezésére álló s más ízlése szerint
készült díszítményekkel, míg ma, éppen ellenkezőleg,
saját egyéni ízlését érvényesíti, s ezzel a mesterszedés
egy új korszakának veti meg alapját.
Bár a modern irány kultiválására a betűöntődék
oly rendkívül sok és szebbnél szebb anyagot bocsátot
tak a szedő rendelkezésére, hogy azokból szinte nehéz
választani, mégis, ma már ott állunk, hogy betűöntődéi
anyagot, egyes sorkörzetektől és vignettáktól eltekintve,
alig-alig látunk modernebb műszedéseken.
A betűöntődéi díszítmények ma már csak a min
dennapi használatra szánt, egyszerűbb nyomtatványo
kon használatosak, a mikor főleg az idő rövidsége nem
engedi, hogy a szedő saját vázlatát használja fel.
Mértékadó nyomdákban ma az a jelszó, hogy lehető
leg oly díszítményt kell használni, a mely más nyomdá
nak nem áll rendelkezésére, hogy ez által valamely specziális dolgot érhessenek el. Ez pedig betűöntődéi
anyaggal nem volna lehetséges. A legjobb mód erre
a mesterszedő rajzoló-tehetségének igénybevétele, a mit
napról napra sikeresebben látunk alkalmazni, annál is
inkább, mert minden egyes ily munka az újdonság
varázsát kelti, s már ez magában véve jobban leköti
a szemlélő figyelmét. Nagyon elősegítették e kívánságok
teljesítését a könnyen kezelhető különféle alaplemezek,
melyekből a gyakorlott kéz igen rövid idő alatt perfekt
nyomtatólemezt állít elő.
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A mai mesterszedés technikája röviden a követ
kezőkben foglalható össze: egészséges, életerős sorok,
egy alkalmas vignetta, s ha a tér engedi, valamely
saját, vagy Eckmann Anker, Walter Crane, Honegger,
Hupp, Sattler, Morris stb. e téren elsőrangú művészek
motívumai után komponált díszítmény, a szükséges
alap- és kísérő nyomatokkal.
Bármilyen egyszerűnek lássék is ez az első pilla
natra, korántsem jelenti azt, hogy ma a mesterszedés
technikája könnyebb, sőt éppen ellenkezőleg, azt látjuk
belőle, hogy ma a mesterszedő — a sorok és esetleges
vignetták kivételével — csakis saját művészetére van
utalva. Mindig újat, szépet, stílszerűt alkotni, ehhez
minden esetre több kell mint egy kész díszítményből
valamit összeállítani, ha az még oly szép és sikerült is.
Mindezt összevetve, el kell ismernünk, hogy a
mai mesterszedés technikája sokkal nehezebb mint az
eddigié volt, s erős a reményem, hogy még nehezebb
is lesz; mert minél fejlettebb lesz az ízlés a műszedés
terén, annál nagyobbak lesznek az igények a szedővel
szemben.
De hogy erre képesek is legyünk, meg kell ragad
nunk minden eszközt, a mely továbbképzésünket elő
segíti, sok szaklapot kell olvasnunk, tanulmányoznunk
kell azok mellékleteit, látogatnunk kell a szaktanfolya
mokat, felolvasásokat, sokat és fáradhatatlanul kell raj
zolnunk, egyrészt, hogy kezünket gyakoroljuk, másrészt,
hogy ízlésünk finomodjék. Nagyon hálás dolog az ipar
művészeti tárlatok látogatása is ; ezeken mindig akadnak
a nyomdászszemnek tetsző motívumok, a miket futó
lag jegyzőkönyvbe vetve, otthon azután igyekezzüuk
feldolgozni; fáradhatlan gyakorlat után minden esetre
hasznát látjuk igyekezetünknek. A képtárak látogatása
főleg a színhatások tanulmányozására alkalmas, ezen
kívül pedig szépérzékünk rendkívül fejlődik e szem
lélődések alatt.
Megszívlelésül ajánlom e sorokat, mert még a leg
nagyobb skeptikusnak is el kell ismernie, hogy a közel
jövő nyomdászának bizonyos fokig művésznek kell lennie,
ha érvényesülni akar.
Lebegjen szemünk előtt e példabeszéd: ,,Minden
kezdet nehéz", és jelszavunk legyen: „Csak előre!1'
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A művek töpöelésépől.
ir t a :

U itz Kornél .

A

z általánosságnak óhajtok jelen soraimmal szol^ gálni, midőn a nyomdászat egyik — eddig még
ritkán érintett — ágának, a művek tördelésének fejtege
tésébe bocsátkozom. — Megjegyzem, hogy dolgozatom
egyes állításai némileg ellenkeznek az általános szoká
sokkal, de nézetem szerint minden szakembernek van
nak meggyőződései és szerzett tapasztalatai révén azokat
tartja helyeseknek. Talán némileg igaz az is, hogy nem
mindig a leghelyesebbek a szokássá vált szabályok,
mivel a viszonyokhoz mérten azok is az átalakulásnak
és változásnak vannak kitéve.
A tördelést bonczolgatva, főkelléknek tartom azt,
hogy tisztában legyünk a törledendő mű jellege felő l
(t. i. tudományos, iskolai vagy szépirodalmi-e); ehhez
kell alkalmazkodnunk a czímbetűk megválasztásánál,
a műben esetleg előforduló ábrák elhelyezésénél. A tudo
mányt szolgáló könyvek komolysága nem engedi meg
a czímeknek különféle czikk-czakkos betűfajokból való
szedését, hanem megköveteli a komoly, egyszerű betű
típusokat. Iskolai használatra rendelt könyvek czímei a
könnyed, folyékony olvasást kívánják, miért is azok
úgy választandók meg, hogy nem annyira vastagsá
guk, mint inkább fokozatos nagyságuk által tűnjenek
kellően szembe. A szépirodalmi műveknél már a fen
tiek ellenkezője á ll; itt a csinosság és ízlés a főkellék,
mert a könyvet minél tetszetősebben kell kiállítanunk.
Ehhez nagyban hozzájárul a czímek lehetőleg szabad
és könnyed elhelyezése.
Mielőtt a tördelés munkájához fogunk, első sorban
egy bizonyos mennyiségű oldalszámozást (paginát) a
beosztáshoz szükséges üres sorokat és térzőket, a tör
delendő hasábokat készítjük elő magunknak, nehogy
munka közben a folytonos szaladgálással és keresgé
léssel hátráltassuk magunkat. A gyors tördelés titka
csakis a kellő áttekintés és a szükséges anyag előre való
beszerzésében rejlik.
Mindezeket szükségesnek tartottam előrebocsátani,
mint oly tényezőket, melyek a tördelés munkájánál min
denkor szem előtt tartandók. — így tehát áttérhetünk
a tulajdonképeni tördelésre.
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Szakszerű elnevezés szerint a művet „Vorschlag"gal kezdjük. Az előtét (Vorschlag) az oldalak meghatá
rozott magasságának 1/a-át foglalja el, beleszámítva a
czikk elején lévő czímeket is. Például ha az adott oldalmagasság 3Q cic., úgy kezdőoldalon az első szövegsor,
az oldal felső részétől számítva, 13 ciceróval lejebb
kezdődik. Kivételt képez oly eset, hol 4 —5 sor czím
esik egymásután a kezdőoldalra; ilyenkor ahhoz mérten
az előtétnek több helyet szánunk, azaz kevesebb szö
vegsor jut azon oldalra.
Ha a kezdőoldalra fejlécz alkalmazandó, úgy az a
paginába beleszámítandó, vagyis a hátlapján lévő oldal
számozása vagy élőczíme a fejlécz felső szélére kell
hogy essék. Téves az a felfogás és szokás, hogy a fej
lécz elé az oldalszámozásnak megfelelő üres sorok tétet
nek. A fejlécz alkalmazása maga után vonja a zárdísz
tételét, mely esetben szem előtt tartandó a karakterhűség,
nehogy, mint sok esetben látható, a fejlécz más és a
zárdísz ismét más stilű.
Illusztrált tudományos műveknél és iskolakönyvek
nél a mutató-ábrák elhelyezése körül figyelemmel kell
lennünk főképen arra, hogy az ábra a szöveg azon
részében legyen feltalálható, a mely helyen szó van
róla, nehogy a sok lapozgatással és keresgéléssel az
olvasást megnehezítsük. Ily eljárás maga után vonja
azonban azt, hogy egyes oldalakra kelleténél több klisé
jut, az utána következőre pedig talán egy sem. De két
igényt egyszerre kielégíteni nehezen lehet; inkább köves
sük az ily esetben a czélszerűséget, mint a szépérzéket.
Szépirodalmi műveknél a klisék (dúczok) elhelye
zése, hasonlóan a czímekhez, a fentebbiektől egészen
elütő módon történik. Itt nem köti a tördelő kezét a szö
vegben előforduló hivatkozás, hanem teljesen a jóízlés
nek, a szépnek hódolhat. Ily művek tördelésénél juttat
hatja teljes érvényre az illető tördelő a tudását, ízlését
és szépérzékét. A klisék elhelyezését illetőleg határo
zott szabályt felállítani, nézetem szerint,' nem helyes,
mert itt minden a rendelkezésünkre álló rajztól függ,
de mindamellett az általános szabályoktól eltérni sem
szabad. Az oly rajzot, melynek határvonalai vannak,
határozottan rosszalom az oldal felső vagy alsó szélén
elhelyezni, mivel az csak úgy hat kellően, csak úgy jut
igazán érvényre, ha a szedés közé, körülötte kellő sza
bad hely megtartásával, van elhelyezve. Kivételt képez32

nek az oly klisék, melyek külön e czélra készültek,
de ezek rendesen csak egy részen vannak vonalakkal
határolva, mely vonalak egy irányba helyezendők a
szedés külső szélével. Igen rosszul hat az oly módon
elhelyezett ábra, melynél a tördelő, talán fáradságot
kímélve, avagy időmegtakarítás czéljából, a kliséken
lévő fazettaszerű üres helyet nem veszi figyelembe,
hanem a fa nagyságát tekinti és a fazettát a rajzhoz
számítva, állítja vonalba a szedés szélével. Ezen fazetta
szerű üres rész mindenkor leszámítandó és a margóba
bocsátandó; kizárólag csak a rajz határvonala állhat
egy vonalban a szedés szélével. Ezen szabály mérvadó
az oldal felső vagy alsó szélén elhelyezett klisékre is,
midőn ugyanis a rajz felső, illetőleg alsó vonala álljon
vonalban a felső vagy alsó sorral.
Virágos vagy kifutóvonalakkal ellátott klisék tet
szetősen úgy helyezhetők el, ha a kifutó ágak és vonalak
a papír margójára esnek; a hatás ilyenkor mindig az
ízléses elhelyezéstől függ. Figyelemmel kell ilyenkor
lennünk arra, hogy a tulajdonképeni rajz a szövegen
kívül ne kerüljön, hanem szorosan csak a mellékes
vonalak.
Gyakran látható, hogy nagyságban egy egész oldal
alakjának megfelelő klisé fölé élősorok avagy oldal
számok tétetnek; még azt is láttam, hogy, mivel a
klisé nagyobb volt a szedés alakjánál, az oldalszám,
csak hogy rajta legyen, jóval magasabban lett elhelyezve,
mint a szövegoldalakon. — Nézetem szerint oly olda
lakon, melyeken egész nagyságra klisé tétetik, az élőczím és pagina teljesen elhagyandó, mivel az úgyis
csak zavarólag hat az ábrára.
Mielőtt befejezném dolgozatomat, még meg kell
emlékeznem egy oly dologról, melyre nézve tudtommal
határozott szabály nincsen. És pedig az oldal alján
tehető-e kezdősor, avagy nem ? Helyesnek és követhetőnek tartom: ha a kezdősorban egy teljes mondat
van kifejezve, úgy nem hibáztatható annak az oldal
aljára való elhelyezése, de viszont ha csak a mondatnak
befejezetlen részét tartalmazza, akkor csak zavarólag hat
az olvasóra, mivel rövid gondolatát az átlapozással
félbeszakítja. Szépészet szempontjából talán egészen
elhagyandó a kezdősor a lap alján, habár a munka
haladását igen megnehezíti s sokszor nagy nehézségbe
ütközik annak elkerülése.
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A szövegben előforduló czímek, versek vagy idé
zetek beosztásánál mindenkor figyelemmel kell lennünk
a regiszterre. Tördelés közben gyakran előfordul, hogy
fattyúsor marad fenn, melyet a kényelmes tördelő leg
könnyebben a kimeneteknél térzők beosztásával tüntet
el. Az ily eljárás határozottan rossz s nem lehet eléggé
elitélni, mivel ez által a register teljesen megbomlik.
Kisebb-nagyobb nehézséggel ez mindenkor elkerülhető.
Sok esetben az Ízléses, tiszta munka és a tördelőnek jóakarata meghiúsul a szerző különféle skrupulusai
és az utólag eszközölt nagyobbszerű korrektúrák miatt,
a midőn már nem engedhető, meg az, hogy a mű újra
tördeltessék, hanem kénytelen-kelletlen holmi összehúzá
sok vagy kihajtások által kell a korrektúrát helyreütni.

Habár még igen sok, a tördelésnél figyelembe
veendő tényezőt lehetne felsorolni, mégis — tekintve a
rendelkezésre álló hely szűk voltát — azon reményben
fejezem be dolgozatomat, hogy szaktársaim egynémelyike azt a gyakorlatban sikerrel érvényesíteni fogja.

A gázfűtés a töroöotő-roűbelyekbei).
Kempe K. után fordította : K. S.
igen magas hőfokú olvasztó-tűzhelyeket
és kemenczéket igényel. A kemenczék és tűzhelyek
ennélfogva megfelelő elleníállási képességgel építendők.
Az olvasztókazán tartalma éjjel-nappal folyékony álla
potban tartandó, és még sem szabad hogy a kazán
biztonságát veszélyeztesse. Fűtőszer gyanánt nagyobb
terjedelmű kemenczékhez koxot, kőszenet vagy jófajta
barnaszenet szoktak használni, azonban a fenyő-, erdei
vagy luczfenyőfa is elegendő magas hőmérséket fejt ki ;
míg ellenben más fanemek a tömöntődékben fűtőszerül
nem használhatók. Az elősorolt fűtőanyag mind meg
lehetősen költséges s a magas fa- és szénárak mellett
a takarékosság ugyancsak indokolva van. Még a leg
stereotypia

A
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jobb minőségű barnaszén használata mellett is, egy-egy
500 kilós kazánnál, 9 órai fűtés mellett, itt Nürnbergben,
naponta 31/° márka költséget okoz. A nagy üzem pedig
- pl. az újságok — hónaponkint tetemes fűtő-számlával
terheli a tömöntő-műhelyeket.
Ilyen körülmények között önként felmerült a kér
dés: nem lehetne-e a gázt fűtési czélokra értékesíteni.
Több nagyobb műhely ismételve tett kísérletet ebben
az irányban, az eredmény azonban többnyire kedve
zőtlen volt. Nevezetesen sikertelen volt a kísérlet ott,
a hol nem fordítottak elég figyelmet magára a gázfogyasztásra: azaz a fővezetékre. A többek közt volt
alkalmam egy nagy rotácziós-műhelyet látni, mely gáz
fűtéssel dolgozott. Ott, a mellékelt ábrán szemlélhető
s árjegyzékemben X -égő név alatt szereplő gépkészülék
— mely minden gázberendező üzletben kapható — volt
alkalmazva, még pedig a lehető legnagyobb dimenziók
ban ; a főcső
maga azonban \
csak 35 mm.
átmérőjű volt.
Sőt az említett
üzlet még egy
másik tűzheX-égő néven szerepelő gázkészülék,
lyet is állított
fel, hogy kísérleteit ezáltal akadálytalanúl folytathassa.
Én véletlenül toppantam be ebbe az üzletbe, s az igaz
gató észrevéve jelenlétemet, azonnal sietett az újdon
ságot nekem bemutatni s egyúttal — bajait is elpana
szolni. Íme röviden a tényállás. A tömöntőde közepén
egy A tűzhely volt felállítva. Első kérdésem az vo lt:
„Hol van a kémény?"
„De hiszen erre gázfűtésnél nincs
szükség!“ volt a felelet.
Az ólom a kazánban olvasztott,
de sűrű kásaforma állapotban volt,
felülete az ismeretes violaszinű hab
buborékokkal fedve és öntésre hasz
nálhatatlan volt. A kazán három
száz kilogramm fémet tartalmazott s színig tele volt.
„Mióta fűtenek ma?" kérdeztem.
„Körülbelül négy óra hosszat. De úgy hiszem,
még vagy 12 órai fűtésre van szükség, míg az anyag
önthető állapotba jön," felelt a tömöntő előmunkás.
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„Azt nem hiszem/' feleltem, s ezzel hozzáfogtam
a gázszerelés és a tűzhely alapos megvizsgálásához.
A mint már föntebb említettem, a gázvezeték —
értsd a főcsövet - 35 milliméter belső átmérőjű volt.
Ez szolgáltatta az egész könyvnyomda világításához a
légszeszt s már hosszú idő óta volt használatban.
Az X-gázégő egy 35-ös csővezetékkel volt szilárdul
összekapcsolva s ez magával a főcsővel közlekedett.
A négy vasfalból álló öntőkemencze a szokásos
rostélyból és a kazánból állott, a tűzhely azonban tel
jesen üres volt.
„Ki készítette ezt az alkotmányt?" kérdeztem.
„A gáztechnikus," volt a felelet.
Kéménynek se hire, se hamva; a levegő pedig a
tömöntődében olyan vastag és bűzös volt, hogy akár
késsel lehetett volna vágni. A fullasztó gázszag miatt
pedig alig lehetett lélegzeni.
„Engedelmet kérek," így
szóltam az igazgatóhoz, a két
X-csapot elzárva, a gázt lecsa
vartam, magyarázatképen pe
dig hozzátettem: „Nem kap
nak önök öntésre alkalmas
fémet, ha még félnapig várc tűzhely.
nak is ; kár az elpocsékolt
gázért."
Majd a következő utasítást adtam az illetőknek:
Az olvasztókemencze, melyet gázzal akarnak fűteni, épen
olyan szerkezetű legyen mint a szénre berendezett tűz
hely. Kisebb tűzhelyeket, milyenek a Widder-félék, nem
kell kitapasztani, nagyobb tűzhelyek azonban, minők
az A és C alatt ábrázoltak, úgy tapasztandók ki mint
a kőszenet égető kályhák. Minden tűzhelyhez füstelvezető
cső kell, a mely akár a kéménybe, akár ablaknyiláson
át egyenesen a szabad levegőre szolgál.
Szabály: A tűzhelyet ellátó gázvezetéknek a főveze
téktől függetlennek kell lenni: azaz egyenes összeköt
tetés létesítendő a gázgyár főelágazásával s külön óra is
állítandó. A gázóra legkevesebb 50 köbméter nyomású
legyen, akár nagy, akár kicsiny a tűzhely; mindenesetre
olyan nyomás kívántatik egy 300-500 kilót tartalmazó
kazánhoz. Ennél nagyobb kazánt gázzal fűteni nem
tanácsos. E helyett szükség esetén több kazánban lehet
egyszerre olvasztani. A gázvezető cső legkevesebb 70 mm.
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belső űrméretű legyen. Az összekapcsoláshoz legczélszerűbb a bordás tömlő, mert ez hajlékonyabb s így
könnyebben kezelhető. A főcsövön az összekapcsolás
helye alatt zárócsap alkalmazandó. A gázvezetés ilyen•formán a következő pontokon nyitható és zárható: az
órán, a zárócsapon s végül az X-égőn levő két szabá
lyozó csapon. A két utóbbi csap az egyes gázlángokat
is szabályozza.
Ezek a gázberendezést illető leg
fontosabb tudnivalók. Pótlásul még
a következők jegyzendők m eg:
A gázfűtés annál intenzivebb s
annál olcsóbb, minél több éleny sú
rolja parázsként a lángot. Égőknek
kizárólag csak kék vagy Bunsen-féle
égők használandók. A friss levegő és
a gáz keveréke ez utóbbi égőkben
Widder-kemencze.
a kellő arányban szabályozva van.
Minél mozgalmasabb a levegő a mű
helyben, annál világosabban, intenzivebben, „forróbban"
ég a fűtőgáz. A Widder-kemenczék alakja, mélyen kike
rekített öble, nagy mértékben előmozdítja a huzatot,
ezért a tömöntő széntüzelés mellett jól kihasználhatja.
Ezen kemenczékben a huzat a legnagyobb mértékben
kihasználható s ez az oka annak, hogy olyan kevés
tüzelőt igényelnek. Ezt minden tömöntő, kitől gyors
munkát követelnek, igen jól tudja. Ugyancsak a nagy
falazott tűzhelyeknek
is azt a kikerekített,
öblös alakot kell adni
[ j ha azt akarjuk,
hogy jó „huzatjok"
legyen. A kéménybe
vagy az ablakon át
Gyorségő.
a szabadba szolgáló
•
füstcső fordító-tárcsá
val látandó el. Ez a szabályozó tárcsa fölötte fontos.
A szél iránya szerint ugyanis a gázkemenczének kisebb
vagy nagyobb huzatja lesz. Ha a huzat túlságos erős,
akkor a kivezető cső a lángot magához vonja, ez tehát
hátul kilobog, a helyett, hogy a kazán fenekét behálózva
s falain végigkigyózva, azt, a mint kell, egészen körül
fogja. A szabályozó-tárcsa ezek szerint minden esetben
megfelel rendeltetésének s az iparhatóságnak sem lesz
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ellene semmi kifogása. A mondottakból kitűnik, hogy
gázfűtésre berendezett kemenczét mindenütt fel lehet
állítani, akár van kémény, akár nincs. Esetleg egy a
falon keresztül ütött lyukon is lehet a kivezető-csövet
kidugni. A fűtőkészülék maga a
kemenczébe vagy
tűzhelybe, a kazán
eltávolításával állíttatik be, mert az
ajtók, magától érthetőleg, sokkal ki
sebbek, semhogy a
nagy égők azokon
beférjenek. A ren
des ajtó mindig
nyitva marad és
a kemencze-lyukat
egy kivágott bá
doglappal állítjuk
el, a melyet bár
mikor eltávolítha
tunk:
Widder III. X‘-égővel.
A szerkezet olyan
legyen, hogy szük
ség esetén bármilyen más tüzelővel is lehessen fűteni.
A bádog-lemezen levő két felső lyuk arra való, hogy
ezeken át bármikor figyelemmel kisérhessük a gáz
lángokat. Jó égőben a gáz soha sem
alkot zárt lángot, ellenkezőleg az
X-égőknél a lángok erős csőcsapok
ból, gyorségőknél pedig kis vályúk
ból jönnek elő. Kell hogy minden
egyes csap és minden vályú erős
lángot fejleszszen s intenzív hőt
fejtsen ki. A gyors-égők a 4., 5., 6a
és 6b számú Widder- és akszidenczkemenczékhez valók. Az 1., 2. és
2. számú Widder-kemenczék a lég6- s?- akszidenczkisebb számú X-égővel szerelendők
fel, mint az melletti ábrán szemlélhető. A b a és bb számú
akszidencz-kemenczék - ha gép nélkül vásároltatnak szedőgéphez való fém olvasztására is használhatók;
ezekhez a legkisebb fajta, 1. sz. gyorségő is elegendő.
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Ugyancsak a közönséges 35 mm. csővezeték is elég ily
kemenczékhez, feltéve, hogy külön órája legyen. A nyo
másnak azonban legalább 20 köbméternek kell lenni.
*
Ha a tömöntő munkája közben boszankodni nem
akar, úgy a fentebbi utasítást, okoskodás nélkül, pon
tosan be kell tartania. A mily egyszerűek ezek a sza
bályok, épp olyan skrupulózusan kell hozzájuk ragasz
kodni. A mondottak értelmében a tömöntő-műhelyekben
való gázfűtésből a következő munka- és üzemelőnyök
háramlanak:
Az egészség megőrzése ; nagyfokú tisztaság; nincs
ham u; nincs p o r; nincs gőz ; folytonos m unka; a fém
öntésre mindig készen áll; fölösleges külön fűtőt tar
tani; a fém végig egyforma hőmérsékű és ha a matriczok jól megszáradtak, úgy likacsok nélkül ömlik s a
matriczot nem sérti; a salak előidézte fémveszteség felényire, sőt kevesebbre redukálódik.
Az én stereotypiámban meg egyáltalán nincs salak.
A gáztüzelés a legolcsóbb és legháládatosabb.
Szabadjon még a mondottakat röviden megindo
kolnom.
Az elvezető-csővel felszerelt gázfűtés egyszersmind
a szobalevegőt is kitünően szellőzteti. A ki csak egy
szer figyelt is meg gázzal fűtő kályhát akár lakó-, akár
fürdőszobában, azonnal rájött, hogy a huzattal nem
biró gázmeleg a levegőt kiszárítja, ha a gázláng levegő
hozzákeverése nélkül ég. A hol pedig Bunsen-féle keve
rékgáz elvezető-cső nélkül alkalmaztatik, ott a szoba
levegő rövid idő alatt annyira megromlik, hogy az égő
gyertya benne csak homályosan pislog, a petróleum
lámpa pedig kialszik. Egészen másként áll a dolog a
tág huzatcsővel ellátott gázkályháknál. A rossz szag és
pára néhány perez alatt kitakarodik a szobából, min
denféle világítószer tisztán és szépen ég s a helyiséget
vagy munkatermet barátságos, üde és kellemesen mele
gítő hőmérsék tölti be.
Épen így van a dolog a tömöntő-műhelyekben is,
ha a gázfűtést kellő módon felszereltük. A szellőzés
meg épen meglepő.
A kemencze vagy tűzhely mindenféle szagot magá
hoz vonz s azokat vagy a lángokhoz vezetvén, ott elégeti,
vagy pedig a szabadba vezeti ki.
3í)

Ennek természetes következménye a legpéldásabb
tisztaság. A kőszén tudvalevőleg piszkít, más fűtőszer
is hamut produkál. Nagyobb üzletben sokszor nagy
ügyelettel és szigorúsággal is csak alig-alig lehet a
tisztaságot némileg fentartani, pedig sokszor a fűtő
személyzet nem is hibás ebben; mert a legjobb aka
rattal sem lehet a piszkítást elkerülni.
Ellenben a hol gázfűtés van, ott a munkaterem
padlója tiszta. Hamunak híre sincs, hiányzik a port
előidéző tényező, épp úgy nincs gőz s fojtó levegő.
A gázzal fűtő készülék mindig készen áll az öntésre,
felügyelet nélkül és zajtalanul dolgozik. A tömöntő
bármely perczben hozzáfoghat az ömlesztéshez. íme,
hogy folynak a dolgok a mi gyakorló-műhelyünkben,
ha véletlenül egy tanulni vágyó látogató nyit be a
stereotyp-terembe. Odavezetjük őt a Widder-kemenczéhez, megmagyarázzuk neki a különböző fűtési módokat
s egyúttal megnyitjuk az X 1 gázkészüléket. Egy puffa
nás és ezzel a gáz csendesen és egyenletesen tovább
ég, piroskékes lángja a kazánt egészen körülöleli. Köz
ben megmagyarázzuk a többi szerszámok, segédgépek,
újdonságok stb. használati módját és 30 — 35 perez
múlva visszatérünk a „Widder"-hez. Ekkor már a
készülék egyenletesen megmelegedett s a fém ezüstfényt
terjesztve hullámzik a kazánban. Pedig a fűtő nem
segített hozzá, senki sem ügyelt a kemenezére, hanem
az csak magától „dolgozott".
A fém nem pörkölődik m eg; magas hőfokot ér el,
a nélkül hogy vörös-izzásba csapna át. Csak egy dolgot
nem tűr meg a kazán: a túlságos töltést. Gázzal fűtött
kemenezét csak egy negyedrész erejéig szabad megtöl
teni. Ez a csekély fémmennyiség gyorsan megolvad.
Később a kezelő még annyi fémet pótol hozzá, úgy
hogy a kazán félig megteljék; ennél többet nem taná
csos belerakni; a mennyi fém öntésre felhasználtatik,
annyit új anyaggal pótolunk. Ez az egyetlen szabály,
melyet gázfűtésnél szem előtt kell tartani. Ha a munka
abbamarad, a kazán csak egy negyedrészben legyen
megtöltve, munka alatt pedig csak legfölebb fé lig !
Ha a tömöntő ezt betartja, akkor élvezettel fog dol
gozni. Az öntés egyformasága, még a legolcsóbb fém
használata mellett is, a matriezok nagyfokú kímélése,
ezeknek világossárga színezete minden jól sikerült öntés
után, a műhelyben uralkodó mérsékelt hőség: mindez
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annyira elüt a régi munkarendszertől, hogy nem mond
ható túlzásnak, ha munkakedvről, sőt örömről beszé
lünk. Minő nagy nehézségekkel járt azonban a gázfűtés
bevezetése, azt saját kárunkon megtanultuk. Csak vagy
másfél év óta működik ez gyakorló-műhelyünkben, de
azelőtt mi is csak olyan bakokat lőttünk mint más.
A ki kénytelen ügyelni a matriczok épségben mara
dására, az a fent elmondottak után csakhamar be fogja
látni, milyen fontos tényező rá nézve a gázfűtés.
Maga a salakképződés csekély volta olyan fontos
mozzanat, mely egymagában is elég arra, hogy a szá
molni tudó üzletvezető figyelmét lekösse. A fém egyen
letes megmelegedése nagyban hozzájárul a fémkeve
rék arányos megoszlásához és a vegy állandósításához.
Az antimon nem taszíttatik ki, az ólom nem csomóso
dik meg a kazánban, a tajték nem halmozódik fel
ökölnyi vastagon s nem vándorol végül a salaktartóba.
Szóval a salakveszteség olyan csekély, hogy a gázfűtés
csakhamar behozza költségét, ha sikerült azt észszerűen
berendeznünk. Ha egy újság, mely naponta 500 kiló
fémet köteles ömlesztőképes állapotban tartani, s mely
szénfűtés mellett évenkint q o °/0 fémveszteséget szenved,
csak felére is redukálhatja e veszteséget, — mert hiszen
a hig fém elpárolgását is tekintetbe kell venni, — akkor
is komoly számbavételt érdemel a gázfűtés berendezése.
Minket nem az érdek ösztökél e fűtési mód aján
lására, mert hiszen gázfűtési készülékeket nem csak mi
szállítunk, hanem egy sereg más czég is. Minden czigány a maga lovát dicséri! Sokat rontani a készüléke
ken nem lehet. Sőt mi több, vevőinknek szabadságában
áll a mi készleteinket más forrásból jövőkkel kicserélni.
Ennél tovább nem mehetünk engedmény dolgában.
Csak még azt kell felemlítenem, hogy - 50 köb
méteres órát véve — teljes gáznyomás mellett óránkint
r 6 köbméter gázt használunk el 100 kiló fémre.
. E 24 fillérre menő óránkinti gázfogyasztás mellett
megtakarítjuk a fa- és széntüzelést, valamint a kemenczére ügyelő munkás fizetését; a mellett műhelyünk
mindig tiszta. A munka pedig simán, fennakadás nélkül
halad, perpatvar és hosszan kodás nélkül. Kérdem, nem
éri-e ez meg a 24 fillért ?
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Gyakorlati tapasztalatok.
IRTA : Heller I qnácz.
teszi a mestert: tartja egy ósdi, de örök
igazságú közmondás. A legegyszerűbb kézműves
nek is hosszú gyakorlat és tapasztalatra van szüksége, ha
munkáját jól akarja teljesíteni. A földmívesnek sokat kell
a földeket járnia, míg a szántást, vetést, aratást és egyéb
földmívesmunkát megtanulja. A szőlőmívelő hiába fárad,
ha e munkában nincs meg a kellő gyakorlata. De nézzünk
kissé magasabbra! Az író is csak akkor nyújt — termé
szetesen kivétellel — emészthető szellemi táplálékot, ha
már egyszer elrontotta a gyomrunkat; a szónok is csak
akkor tud beszélni, — legnagyobbrészt — miután már
sokat forgott oly körökben, a hol gyakorolhatta magát,
ha ismeri publikumát, no meg ha a lámpalázt is leküz
dötte már.
No de maradjunk mi csak az ipari foglalkozásnál
és vessük fel a kérdést: vájjon van-e még sok oly
iparág, a melyben annyira szükséges a gyakorlat, mint
a nyomdászatban ? A ligha! Hisz a legtöbbnek munkája
sablonszerű.
De mi nyomdászok, ahány munkát készítünk, az
annyiféle. Nekünk nemcsak formába kell öntenünk a
rendelők sokszor igen furcsa ideáit, értelmetlen irka
firkáit, hogy azokból nyomtatvány legyen, hanem arra
is kell ügyelnünk, hogy azok Ízlésesen, szépen, és a mi
a f ő : értelmes és világos szövegezéssel és szövegelren
dezéssel kerüljenek a közönség elé. Ezer munkát ha
kapunk, ezerszer kell a fejünket törni: milyen papir
lesz alkalmas, milyen legyen az alak, milyen stylusban
szedjük (ma már mi is büszkélkedhetünk ily kérdéssel!),
milyen betűket használjunk, milyen színekben nyom
juk stb. stb., és mindezt gyorsan kell elhatároznunk,
mert nagy a konkurrenczia!
Módot kell tehát keresnünk, hogy mindezt tényleg
gyorsan és jól megcselekedhessük és ehhez csakis a
gyakorlati tapasztalat nyújthat segédkezet. De mielőtt
erről tovább szólanék, zászlót akarok hajtani az elmé
leti oktatás: a szakirodalom előtt, hogy még a látszatát
is kerüljem annak, mintha ennek értékét a gyakorlati
tapasztalatokkal szemben csökkenteni kívánnám. A szakirodalom a mi abc-nk; ha ezt megbecsüljük, olvassuk

G

yakorlat

és minden alkalommal csak egy szót is találunk, a mely
hasznunkra lehet, közelebb visz bennünket a szakma
beli tökéletesség felé és e mellett önként az önművelődés
szép és nemes tényét gyakoroljuk; a mire bizony óriási
szükség van, mert, mellesleg említve, manapság m ár
— haladunk! - oly segédeink is vannak, a kik — res
tellem kimondani — sem írni, sem olvasni magyarul
nem tudnak. Ne sajnáljunk a mondottak igazolására
e két, hozám intézett levelező-lapnak helyet adni:
»Nagyon szépen kérek nekem a becses állás mint
ügyes szedő adni. Nős ember vagyok tehát kérek a
becses válasz mielőbb. Maradok teljes tisztelettel . . .«
»Nagyon szépen kérek a b. Conditio nekem adni és
kérek a b. válaszát maradok teljes tisztelettel . . .«
Módunk a tanulásra — hál' Isten - van elég, mert
m ár nekünk is van szakirodalmunk és örömmel látom,

mily ambiczióval íródnak szaklapjainkba a szebbnél
szebb dolgozatok; dicséret ezért azoknak, a kiket illet.
Az e fölötti örömömet azonban megrontja a bennem
felvillanó kérdés, hogy azt a nagy fáradságot, melyet
egy szakmunka megírása igényel, méltányolják-e ugyanily
arányban ? Eme kérdést ez alkalommal nyílt kérdésnek
hagyom, hanem konstatálom, hogy még mindig szük
séges szakirodalmunkat élénkíteni, hogy a kívánt ered
ményt elérjük.
Ezt pedig úgy lehetne elérni, ha a gyakorlati tapasz
talatokat a szakirodalommal egyesíteni törekednénk. Erre
pedig többek között két mód volna. — Először ugyanis,
ha a szakczikkeket lehetőleg példákkal illusztrálnók, mert
tapasztalhattuk, hogy az ilyczikkek nagy mérvben fokoz
zák az érdeklődést; másodszor, ha munka közben és
ezen kívül is szerzett tapasztalatainkat közreadjuk. Hogy
ilyformán bőséges anyag állana rendelkezésünkre, az
bizonyításra nem szorul. Hisz tudjuk mindannyian,
h'ogy a legegyszerűbb munkáknál is mennyi technikai
akadálylyal kell megküzdenünk és hogy ezeket okvetlen
és gyorsan kell megoldanunk. Hát ezen technikai aka
dályokat kellene összegyűjteni és megoldásaikkal együtt
közrebocsátani és ismertetni.
Eme gyakorlati tapasztalatokból lehetne aztán a
szakismeretek gazdag tárházát megalkotni.

Nem volnék azonban következetes, ha ezen elméleti
fejtegetéssel beérném. Kötelességemnek tartom, a mon
dottak után, egynéhány, ha jelenleg nem is valami érté
kes és érdekes példával a gyakorlat terére lépni.
Első sorban a jelenleg legfontosabb témáról: a szeczesszióról és a mai modern irányról akarok szólani.
Veszedelmes vállalkozás, darázsfészekbe nyúlok. És pedig
azért, mert ezt szóvá téve, oly bőséges anyag áll ren
delkezésre, hogy az Évkönyv e tárgygyal magával telne
meg, és mert nehéz e nagy anyaghalmazból egy szűkre
szabott tér részére a legfontosabbat kiválasztani. De
merem állítani, hogy ez a gond nem fog sokáig gyöt
relmet okozni; nem lesz ok róla annyit beszélni. Hála
Istennek, azt tapasztalom ugyanis, hogy egy kis reakczió
(nóta bene : nem vagyok ellensége a haladásnak) mutat
kozik e téren, mely lassan-Iassan ki fogja e banális ízlést
szorítani, hiszen vad növésű rétege máris hámlik!
Hogy a szeczesszió a betűöntődék útján került
nyomdai műhelyeinkbe, azért ne vessünk követ rájuk:
ők vezetik a nyomdászatot és nekünk utánok kell kul
lognunk. De e közben ne szóljunk egy szót sem, ne
kritizáljuk a működésüket és gyártmányukat — ők csak
teremtsenek, hisz minden egyes öntött darab a nyom
dászat dicsőségét hirdeti, aztán meg nem tehetnek róla*
hogy — mint egy elmés kis tárczában olvastam —
a betűket a tündéranya elátkozta, mert egy kis tün
dér egy napra lekivánkozván a földre, itt megtanult
olvasni — vétve ezzel Tündérország első törvénye ellen.
És íg y : „valamennyi betű sorvasztó nyavalyába esett:
az A-nak a görcs összehúzta a lábait, a B-nek a vizibetegség felpuffasztotta a hasát, a C-nak púpja nőtt a
hátán és így végtől végig valamennyi betűt iszonyúan
eltorzította a csúz, köszvény, görvély, hagymáz, hektika
és mindenféle földi nyavalya, hogy nincs azokon többé
emberi ábrázat.'1 No de nem csak a betűkkel vagyunk
így, hanem a körzetekkel is.
Ha most ezeket még — a mint ez leginkább tör
ténik — meggondolatlanul, Ízlés híjján alkalmazzuk,
akkor — el van érve a czél: az igazi szeczesszió. A ki
nem ért ezek szedéséhez, annak azt tanácsolom, hogy
mérsékelten, keveset használjon ezekből, ne rakjon vadul
mindent egymásra, a mi keze ügyébe kerül! így nem
fog az anyag ellen véteni; vagy alkalmazkodjék a külföldi
minták után, ha talál valami neki megfelelőt.
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De ha csak ezekkel nem tudnának elbánni, még meg
járná; hanem bizony még olyan körzeteknél is tapasz
taljuk ezt, a hol az öntő azon fáradozott, hogy a szedőre
valóban csak kis feladat jusson és hogy azok is tudja
nak szépet teremteni, a kiknek a rajzról fogalmuk és
Ízlésük sincs. Ezek a legújabb — tán a túlzó szeczesszió
kiszorítására szolgáló — különböző nevű vonalkörzetek,

és pedig: Künkhardt: Linienornamente (1., 2., 3. és 4. sz.
példánk), Berthold és Bauer: Libellenornamente, Krebs:
Jugendlinien, Schelter & Giesecke: Edellinien stb. stb.,
mind gyönyörű és praktikus produktumok, melyek elő
állításánál élénk versenyt fejtenek ki a betűöntődék.
Egyes darabjai pedig valóban irányt adnak, illetve veze
tik a szedő kezét a körzet folytatására. Mondom, mind

ennek daczára oly silány összeállításokkal találkozunk,
melyek valóban csak vétkes indolencziáról tanúskodnak.
Ilyen az 1. sz. példánk, melyet kisebbítve bemutatunk.
Hát akkor mire valók a körzethez való összekötő dara
bok (2. sz. p.), ha egy különálló szögletes vagy göm
bölyű szekrénykét fektetünk a vonalak közé, mint ez
az 1. sz. példánál történt. A 3. sz. p. igyekszünk az
1. p. javítani és a 4. sz. alatt is egy példát bemutatni,
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bár az ily kis alakban nem sikerülhet úgy, mintha a
2. sz. p. alatti darabokat használhatnék fel.
Ugyanígy vagyunk egy másik modern, ha nem is
legújabb, körzetanyaggal, a Barokk-vonalakkal (5., 6., 7.

és 10. sz. p.). Pedig ha ezen pompás, háládatosságban
utólérhetlen anyaggal bánni tudunk, gyorsan leszünk
képesek szépet és jót alkotni. Egy kis czeruzagyakorlattal — néha-néha — ezt játszva sajátíthatjuk el. Egy

ily gyakorlati példalapot a 8. sz. p. mutatunk be, mely
egyszersmind igazolja, hogy mily könnyen lehet e kör
zettel bánni. Ha tehát — mint mondottuk - e körzettel
el tudunk bánni, a mihez még gyakorlat nélkül sem
kell nagy virtus, — hisz az egész néhány sarok- és
4(5

középdarabból áll — és a sorok modern elrendezéséhez
is értünk, akkor gyors munkát végezhetünk.
Az az előnye megvan ugyanis a modern iránynak
és szeczessziónak — a mit különösen hangsúlyozni
akarok — hogy elősegítik a gyors munkát, a mennyiben

kényünk-kedvünk szerint rakhatunk betűt és díszítést,
természetesen az Ízlés határain belül; örülök, hogy erre
vonatkozólag egy - ha mindjárt igénytelen — példával
szolgálhatok. Rendeltetett egy czímkártya; kézirat gya
nánt szolgált a g. sz. p. Sürgős lévén és valami jobb

munka kivántatván, az új irányhoz, vagy a mérsékelt
szeczesszióhoz folyamodtam és egy éppen kéznél lévő
czímer felhasználásával, a 10. sz. p. szerinti czímkártyát
szedettem. Összehasonlítva a 9. és 10. sz. p., minden
magyarázat nélkül szemünkbe ötlik a különbség. Azt
hiszem, tetszetősebb a második; de inkább azt akarom
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kiemelni, hogy mennyivel gyorsabban lehetett ezt ki
szedni, mint a régit, a haszontalan ezirádéval és sokféle
rosszul választott betűfajjal. De jött ennek daczára a
szeczesszió átka: a kinek csináljuk: nem tetszik, a kinek
nem csináljuk, annak mindig az kell. Mi is így jártunk:
inkább a régi szedést kívánta a rendelő. Újra kellett
szednünk a czímkártyát, de a lelkiismeret nem vitt rá,
hogy pontosan utánozzuk, hanem azt a 11. sz. p. szerint
szedtük.
Szoros kapcsolatban a 10. sz. példával a sorok
divatos állításáról is akarok említést tenni (1. ugyanott).

12. sz. p.

13. sz. p.

14. sz. p.

Tudjuk ugyanis, hogy a sorokat hol szegletesen (12. sz.
példa), hol lépcsőzetesen (13. sz. p.), oldalt egymás alá
(14. sz. p.), piramisalakban (15. sz. p.), vagy középre
szokás jelenleg kizárni. Hát e rendszer mellett kitart
hatunk, mert szép is és könnyíti is a munkát. Hogy a
bemutatott példák szerint melyik szebb, erre választ
adni vagy szabályt alkotni nem lehet. Hol így, hol
úgy alkalmasabb, a választást az Ízlésre kell bízni; de
a ki tudja és érzi, hogy ebben helyes ítélőképessége

a

b

c
15. sz. p.

nincs, azaz nem ért hozzá, az csak maradjon inkább
a régi rendszer mellett.
A rövid sorok kitöltésénél — melynek én különben
nem vagyok barátja, legyünk diszkrétek; ebben igen
nagy Ízléstelenséget tapasztalok, még oly czégek részéről
is, a kikről különben a legjobbat lehet mondani. A sok
töltelékből, melyek még legtöbb esetben összhangban
sincsenek az illető betűfajjal, bizony sokszor alig látszik
a szöveg.
Mivel azonban nemcsak az épp elmondott dolgok
adnak a szedőnek, mettőrnek, művezetőnek gondot,
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hanem a legegyszerűbb munkák is, melyeknél ugyan
csak van alkalmunk érdekes és tanulságos tapasztala
tokat meríteni: ezekből is akarok a legrövidebben
valamit elmondani, hisz ezekre tán még inkább van
szükségünk.
Tanulságos példa a 16. sz. p., mely egy árjegy
zékből való. A szedő panaszkodik, hogy egy előre meg-

Ábra

Ábra

Ábra

1 . ábra.
Sifónból, szegé
lyekkel, nyitott
vagy csukott
Fig. 1.
Aus Chiffon mit
Sáumerl, offen
oder geschlossen

2 . ábra.
Sifonból, szegéSifonból, szegélyekkel, hímzett lyekkel, hímzett
fodorral, nyitott fodorral, csukott
Fig. 2.
Aus Chiffon, mit Aus Chiffon, mit
Sáumerl und
Sáumerl und
Stickerei, offen
Stickerei
geschlossen
1-60
1-80
1-90
2 10
2*40
215
16. sz. p.

3. ábra.
Vörös flanelból

30 cm. kor. 1*30
35 „
„ 1-60
40 „
„ 1*80

Fig. 3.
Aus rothem
Flanell
3-80
3*20
360

határozott mennyiségű szedés nem fér az oldalra. Meg
nézve a szedést, azt tanácsolom, hogy a fejet, mely
amúgy is otromba — megjegyzendő, hogy petitből volt
szedve — szorítsa valahogy össze. Több mint egy órai
kísérletezés után jelenti, hogy nem lehet semmit sem
tenni. Neki álltam, újra leírtam a fejet, a 17. sz. példa

Ábra

Ábra

Sifonból, szegélyekkel / aus Chiffon. mit Sáumerl
hímzett fodorral / mit Stickerei
nyitott v. csukott
csukott
offen oder ge
nyitott
schlossen
offen
geschlossen
1-80
1-60
30 cm. kor. 1*30
1-90
210
35 „
„ 160
240
40 „
„ 1-80
2-15

Ábra

Vörös
flanelből
Aus rothem
Flanell
3*80
320
360

17. sz. p.

szerint, mely nagyon is összeszorult, szebb és értelme
sebb lett. Felesleges először is, ha a szöveg direkte az
ábra alatt van, ábra-számokat alkalmazni; másodszor
felesleges ott, a hol úgy is szűk a hely és rendes sze
dést elérni nem lehet, a szöveget ismételni. A szedés
összefoglalása, illetve a két ábra egyforma szövegének
egyszeri alkalmazása által lehetett a szedést annyira
összeszorítani. Tanulság: hogy bizony a szedőnek gon51
4*

dolkozni kell és jogában van, sőt kötelessége a kéziratot,
szükség szerint, átváltoztatni annál is inkább, mivel
ezáltal munkája sokkal jobban felel meg czéljának.
*
Egy — tán kissé merész — újítást követtem el egy
50 íves helységnévtár-, illetőleg távolságmutatónál.
E munka megkezdése előtt próbát szedettem, melynek
1

K ék Q Szabolcs vm., &
Demecser.

3'30, up. Demecser, ut.

K ék-C som óka
Szabolcs vm., Ív. Tisza-Dada
7-20, Takta-Harkány 11*47, up. Pthrügy, ut.
Tisza-Dob.
3 K ékese Q
Szabolcs vm., Ív. Kis-Várda 9*57, up.
Kis-Várda, ut. Kis-Várda.
4 K aton atelep
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., &
0*00, up. Kecskemét, ut. Kecskemét.
2

18. sz. p.

néhány sorát a 18. sz. p. mutatja. Első pillantásra aligha
lehetne kifogásunk e szedés ellen; szabályellenest nem
is találunk rajta. A helyes iránti érzék azonban mégis
megütközik, a midőn a szorosan együvé tartozó jelzőket
(up. = utolsó posta, ut. = utolsó távirda stb.) és hely
ségneveket elszakítva találja. Szinte idegessé teszi az
embert, ha a sor végén — mint a 18. sz. példa 1., 2.,
K ék © Szabolcs vm., Ü& 3-30, up. Demecser,
ut. Demecser.
2 K ék-C som óka
Szabolcs vm., Ív. TiszaDada 7*20, Takta-Harkány 11*47, up. Pthrügy,
ut. Tisza-Dob.
1

K ékese Q Szabolcs vm., Ív. Kis-Várda 9*57,
up. Kis-Várda, ut. Kis-Várda.
4 K aton atelep Z^ Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ^ 0*00,
up. Kecskemét, ut. Kecskemét.
3

19. sz. p.

és 3. tételeiben — elárvulva látja az ut., up.-t, míg
a hozzávaló helységnevet a túlsó oldalon kell keresnie.
Vessünk csak egy pillantást az épp említett példára:
ott látjuk a második sorokban a Demecser, Kis-Várda
stb. helységeket és nem tudjuk hamarjában, hogy mi a
jelentőségük, hátul pedig a jelzőket, nem tudva, hová
tartoznak. A 4. tétel első sora végén is ott van a vasúti
jel, a második sorban meg a távolságot jelző szám.
így lennének a helységek is legnagyobb részt a távol
52

ságot jelző számtól megszakítva. Ha valahol, úgy az ilyféle könyvben feltétlenül arra kell törekednünk, hogy az
együvé tartozó dolgok egymás mellett maradjanak; hisz
az ily könyveket nem olvassuk folytatólag, hanem csak
akkor ütjük fel, ha benne valamit keresünk. Kellemetlen
most már, ha a helységet vagy várost megtaláljuk és a
többi adat után kutatni kell. Ha tehát ezt ki akarjuk
kerülni, rendes módszer szerint, a sorokat kell vagy
összehúzni vagy kikergetni és az egyes szavakat jólrosszul elválasztani. De hogy ez mennyi bajt okoz,
azt mindnyájan tudjuk. A létező e fajta könyvekben nem
is találjuk másképp. Egy kis szépséghiba árán — ha
ugyan ennek mondhatjuk — sikerült, véleményem sze
rint, az összes bajokon segíteni, a mit a ig. sz. példával
akarok bizonyítani. Úgy segítettem ugyanis, hogy azon
sorokat, melyekbe még csak az ut., up. stb. fért volna
bele, hátul üresen hagytam és így a sor rövidebb maradt.
Már most nemcsak a helytelen elválasztást kerültem ki,
hanem a szedésnél sok időt takarítottam meg, a meny
nyiben a megmaradt űrt egy helyen tölthettem ki, illetve
nem volt szükséges a sort összehúzni vagy kihajtani,
a mivel azt is elértem, hogy a szavak közt jórészt egy
forma beosztás, egy félnégyzet van. Szemben a 18. sz.
példával, e szedést összehasonlíthatlanul jobbnak tar
tom ; a szemnek és érzéknek pedig szinte jól esik, hogy
együtt látja mindenhol a jelzőt a helységgel. Hogy
hátul a sorok nem egyformák, ez kevesebbet ront, mert
minden második sor amúgy is kimenet; a rövidebb
sorok is kimenetnek látszanak, de ott vessző jelzi, hogy
van még folytatása. A 2-ik háromsoros tételnél a sorokat
tele kellett szedni, mert az tényleg nem lett volna szép,
ha ennél az első sor rövidebb, a második hosszabb és
a harmadik megint egy rövidebb kimenetsor lett volna.
Itt megjegyzem mindjárt, hogy ha a mű csupa vagy leg
nagyobbrészt háromsoros tételekből állana, e módszert a
fenti okból nem igen lehetett volna követni. A 4. tételnél
a vasút távolsági számát is még az első sorba szorítottam,
hogy lehetőleg minden együtt maradjon. Tán követésre
méltó e példa!
*
Igen sok apró-cseprő kérdésünk is van, melyek
némelyikéről bár sokat vitatkoztak, megdöntve nincs.
Ilyen például a rövidített D = Doctor mellett az r.
A hányszor, annyiféleképpen látjuk alkalmazni, jeléül,
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hogy mindenki ingadozik. Helyesnek tartom, ha az r
mindig lent van; miért tegyünk ezen rövidítésnél kivé
telt ? Ha kurrent, akkor így: Dr. Kalmár István, ha
verzálból szedjük: D r. KALMÁR ISTVÁN. Még helye
sebbnek találnám íg y : DR. K ALM ÁR; de a kis r-t
— nem tudom honnan eredt — nem merem ajánlani,
mert a szokás hatalma ellen hiába küzdenénk.

Azzal sem vagyunk tisztában, hogy czímsoroknál,
különösen czímlapokon, levélfejeken stb. a nem éppen
feltétlenül szükséges kötjeleket elhagyhatjuk-e ? Az esz
tétika is megkívánja, hogy a fent említett munkáknál,
különösen nagyobb betüfajoknál, ne így:
VAS-, FŰSZER-, LISZT-, SÓ-, BOR-, CSEMEGE- ÉS
ÁSVÁNYVÍZ-KERESKEDÉS,
hanem így szedjük:
VAS, FŰSZER, LISZT, SÓ, BOR, CSEMEGE
ÉS á s v á n y v í z - k e r e s k e d é s .
Ha az egyes szavakat el kell választani, akkor a sor
végén a vessző is elmaradjon.
Helytelen az is, ha például a fenti sorokat két vagy
több sorba vagyunk kénytelenek szedni, azokat az utolsó
árúczikknél megszakítjuk. Ha csak lehetséges, hagyjuk
az árúczikket egy sorban együtt, íg y :
VAS, FŰSZER, LISZT, BOR ÉS ÁSVÁNYVÍZ
KERESKEDÉS
vagy (három sornál)
VAS, FŰSZER, LISZT,
BOR ÉS ÁSVÁNYVÍZ
KERESKEDÉS
és ne e két példa szerint, megszakítva:
VAS, FŰSZER, LISZT, BOR ÉS
ÁSVÁNYVÍZ-KERESKEDÉS
VAS, FŰSZER,
LISZT, BOR ÉS
ÁSVÁNYVÍZ-KERESKEDÉS.
ö4

A czímezéseknél is nagy az anomália. A pontok
és vesszők sokféle és bizonytalan alkalmazásával szem
ben legegyszerűbb volna így czímezni:

Budapest, IV, Király-utcza 43, I/15.
Ugyanis a pontokat úgy a római (kerület), mint az
arab (ház-) számnál mellőzzük, vesszőt ellenben min
denhová rakjunk. Ha a IV mellé a kerület, a 43 mellé
a „szám" szó jön, természetesen pontokat kell tennünk.
El nem mulaszthatom ehhez még hozzátenni, hogy az
ily sorokat legjobb kurrent betűkből szedni; de ha
kénytelenek vagyunk ezt verzálból szedni, akkor a szá
mokat (csak az arabot) a legközelebbi nagyságból vegyük,
mert a számok képben rendszerint valamivel kisebbek
mint a betűk, ha nem, egyforma betűket használhatunk.
Szép azonban soha sem lehet. Például:

BUDAPEST, IV, KIRÁLY-UTCZA 43, I/15.
Lehetne a külföldi czímzésekkel példálódzni, de hát ez
nem czél rávezető.
*
A törtszámok használatát is félremagyarázzák sokan.
Némelykor egész sorok fordulnak elő árjegyzékben stb.
ily módon megtörve : 10/15, 20/ao, 5i ho, 80/ioo, 116/s2o, holott
ezek nem is törtek, hanem nagyságot jelző számok stb.,
könnyen kikerülhetjük a nagyítóüveg használatát és időt
takarítunk, ha közönséges számokkal szedjük törtvonás
sal: 1/15, 20/30, 54/70, 80/100, 115/220.

Szedéseknél, melyekben kettős, esetleges törlésre
szánt sorok fordulnak elő, nagyon helytelen, ha, mint
ez a sor mutatja,

A megrendelés ',0t 7eieiötmmial eszközölhető
a kettős szöveget, mely legalább is olyan fontos, mint
a többi, kisebb betűkből szedjük; az a furcsa felfogás,
hogy e két sornak nem szabad többet kitenni, mint a
többi betűfajnak, — persze leginkább kényelemből —
rontja a munkát. Már az első példa helytelen, hátha
még rond vagy írott betűk közé látunk egy teljesen
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elütő kisebb betűfajt beékelve, mert, természetesen, nonparaille Írott vagy rond betű nem áll rendelkezésünkre;
a

■ mey i e n d e Ü t

pedig hát minderre nincs szükségünk, mert amúgy
is az a helyes, hogy minden egyforma betűből legyen

»

z fe X

íf r 1

szedve; de ha valami okból mégis kisebb testű betűket
kell használnunk, a képe a szövegnek megfelelő legyen.

Duplasorú számokat sem szabad a szöveg között
kisebből szedni; egyforma nagyok legyenek, mint a
szöveg, vagy törtszámmal egymás mellé;

ne így: Tgo2-> hanem így: 4|5g06J . vagy: 45967/1902.

Körlevelek stb.-nél a T. ez. és egyéb megszólítással
legnagyobb részt mesterkélnek; hol kurzív vagy Írott
betűkből van, mikor a tulaj donképeni körlevél egyenes
betűkkel van szedve, hol fordítva és így már az első
betűkkel elrontjuk a munkát. Legczélszerűbb ezt mindig
ugyanazon — egy-két fokkal nagyobb — .betűfajból'
szedni; ha nincs, akkor inkább ugyanazon betűkből.-

A TÁRSA rövidítése is megérdemel néhány szót.
A legtöbb szedő azt hiszi, hogy, ha a rendelő a kéz
iraton rövidíti, akkor azt neki is meg kell tenni és ezért
látunk ilyen és még furcsább rövidítéseket:

KALMÁR

és

TA, KALMÁR És TSA.

Egészen más a sor, ha így van szedve az És is, egy
forma nagyságban:

KALMÁR ÉS TÁRSA.
*
Az értékjegyek alkalmazása is több figyelmet érde
mel, mint a mennyiben részesül, a mi most, hogy hiva
talosan meg van állapítva a koronának K és a fillér

nek f rövidítése, valóban nem nehéz. És mégis találunk
ilyen rövidítéseket: Kor., Kr., Krn., fill., fik, fi. stb., de
mi több, olyant is, a hol a korona rövidítve van, a fillér
nem, és viszont. Ha rövidítenünk kell, adjunk csak K és
f-t, vagy szedjük ki egészen. A németben is Kronen = K,
Heller = h. Jó volna különben is az egyes betűk alkal
mazásánál maradni, mint külföldön legnagyobbrészt az
értékjelek, a mi különben is árjegyzékeknél és különösen
táblázatos szedéseknél, a hol rendszerint csak keskeny
hely áll rendelkezésünkre és sokszor ismétlődik a korona,
fillér, nagy előny.
*
Mostanára már meg kell szakítanom e dolgozato
mat; — nagyon örülnék, ha a benne elmondottakkal
csak némikép is hasznára lehetnék a nyomdásziparnak
és irányt adtam volna hasonló czikkek írására.

Az autotipiák bárom szípoyom ásáról.
ir t a :

H orváth Alajos .

fokozatos tökéletesbítése következ
tében, de különösen a müncheni Meissenbach által
feltalált autotipia folytán, a háromszínnyomás, melyet
monarchiánkban különösen Angerer és Qöschl, Hussnik
és Heisler és a Lőwy C. czégek vezettek be, egészen más
irányba terelődött s a mai korban már — köszönet
a fáradságos és költséges kísérletezésekben részt vett
czégeknek — e téren magas fokú eredményre emelkedett.
Az autotipia mint közönséges vonalmaratás (Halbtonatzung) ismeretes, mely azáltal különbözik a vonaledzés
től (Strichatzung), hogy a raszter (szemcse, egy finom
hálószemen vonalozott üvegtábla) segélyével egy ere
deti színnek hasonnemű színműveleteit a raszternek a
világosság behatása iránti érzékeny rétegére tolása által,
a nyerendő negativet félszinekre, helyesebben pontokra
és vonalokra szedi szét.
Az autotipia raszter segélyével lesznek tehát a
a három- és négyszínű edzések készítve és azoknak

A

horganyedzés
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az alkalmas negativek előállításában rejlik a főnehéz
ségük, mely negativeket minden egyes színnél az úgy
nevezett Strahlenfiltern igénybevételével, valamint czélszerűen festett üvegtáblák bekapcsolásával kapjuk meg.
Nagy súlyt kell fektetnünk a raszter elhelyezésére,
mert ennek vonalozása a három tábla mindegyikén más
más elhelyezést kíván, mivel a vonalozás hamis kereszte
zése folytán sávok és foltok képződnek, az úgyneve
zett „Moire".
A háromszínnyomatú lemezek előállítása ma már
nem képez titkot, de ezelőtt évek során át annak tar
tatott; a szakirodalomban bő felvilágosítást találunk
erről, csak a gyakorlottabb rész, tudniillik: a három
színű képek nyomásának bővebb ismertetése szenved
némi késedelmet s azért akarom a színnyomásról álta
lánosságban említetteken kívül, még a háromszín
nyomást is beható elemezés tárgyává tenni.
Kezdem a horganylemezek szállításán a kész
nyomat elküldéséig.
Tegyük fel pl., hogy megbízást kapunk valamely
háromszínnyomatú munka előállítására, mint a milyent
a Szakkörnek ez év április havában beküldeni volt szeren
csém, mely mellesleg legyen megjegyezve, 25,000 pél
dányban nyomatott. Ama intézettől, mely e munkához a
lemezeket készítette, illetve szállította, megkapjuk egy
szersmind a mintanyomatokat és egyes skálákat (Vorlage) is, esetleg az eredetit minta gyanánt.
A felnyomatok, a mennyiben azok a könyvnyomás
nál a könyvnyomtató sajtón lettek előállítva, az eredeti
vel összehasonlítva, nem sikerülnek mindig úgy, hogy
azok a nyomtatásnál az összbenyomás előnyére irnittamott javításokra ne szorulnának, s e miatt, de a nyomás
teljes biztonsága miatt is, czélszerű, ha a háromszínnyomatról, mely lehetőleg eredethűen nagyobb példány
számban nyomandó, jó előre a kapott skálák szerint
próbalevonatot készítünk.
Mielőtt azonban a nyomás magyarázatába bocsát
koznék, szükségesnek tartok egyet-mást megemlíteni a
megrendelendő lemezekről. Nem akarom állítani, hogy
„okvetlenül szükséges", de mégis előnyösebb és igen
tanácsos, ha nagyobb és nehezebb háromszínnyomatoknál három milliméter vastagságú horgany- vagy réz
lemezeket rendelünk, és nem faalapon, hanem vas
alapon nyomjuk. Mert az autotipia kezeléséhez nem
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találunk czélszerűbb módot (a közönséges fekete nyomást
is beleértve), mint ha a lemezeket fatalpra szegezés
helyett vasalapokra helyezzük; ezen módnak az az
előnye, hogy a lemezeket „alulról" a legmesszebb
menő módon kezelhetjük.
Ha azonban kénytelenek lennénk a lemezeket
faalapon nyomni, úgy a lemezeket készítő intézet
figyelmét legalább arra kell felhívnunk, hogy a lemezek
nem úgy mint legtöbb esetben, számtalan szeggel vagy
csavarral a faalaphoz erősítve, hanem egyelőre csak a
szükséges lyukakkal ellátva és azok négy sarkain csak
kis szegekkel legyenek oda erősítve; mert ha a gyenge
lemezek a szokott módon az edző-intézetek által felszegeztetnek, úgy csak nagyon ritkán sikerül azokat
sértetlenül ismét levenni.
No, de térjünk vissza a nyomás kezeléséhez, illető
leg a próbanyomatok készítéséhez. Hogy nagyon sok
időt ne vesztegessünk a próbanyomatoknál, legjobb,
ha a sárga lemez próbanyomását délután kezdjük és
mielőtt besötétedne, iparkodjunk a sárga levonatokat
elkészíteni; másnap délelőtt, miután a sárga festék éjjelen
át megszáradt, reá nyomjuk a vörös lemezt, ugyanaz
nap délután elkészítjük a kék lemezt és következőleg
azt nyomjuk — a mennyiben a vörös és sárga festék
éjjelen át száradtak — az utóbbi két színre; így lehet
séges egy kis szorgosság mellett az össznyomatot a
skálákkal együtt egy és háromnegyed nap alatt elkészí
teni és mind a mellett száradhat minden egyes festék
a felnyomás előtt egy egész éjjelen át.
Tegyük fel, hogy mi a lemezeket úgy kaptuk, mint
a hogy előbb jeleztük, tudniillik, hogy azok könnyen
hozzáférhetően „alulról" egyengethetők legyenek és
kezdjünk most a felnyomatok és skálák elkészítéséhez.
Ha az eredeti minta kéznél van, úgy összehason
lítjuk azt az edző-intézet által szállított felnyomatokkal.
(Néha az edző-intézet felnyomatain is tapasztalhatunk
javításokat.)
Egy iskolázott színérzékű éles szem ezeken a
felnyomatokon is fog imitt-amott kisebb hiányokat fel
fedezni, mely hiányoknak eltüntetési módját egy gyakor
lott színnyomó könnyen megállapíthatja.
Példaképen előfordulhat az az eset is, hogy a zöld
a kép némely különös helyein valamivel erősebben,
még pedig mint nyirkos világoszöld, avagy mint sötét
59

kék-zöld szükséges hogy szembetűnjön; ennek keresztül
vitelére valamivel erősebb aláegyengetést alkalmazunk
a sárga vagy kék lemez alatt, éppen úgy áll az minden
más színnél, mint a testszín, narancsszín, oliv, ibolya
szín stb.-nél, tehát ha azt akarjuk, hogy valamely szín
szembetűnjön, valamivel erősebb aláegyengetés által
előtérbe hozhatjuk; természetesen mindezek alatt csak
finom színárnyalatok értendők.
Ha tehát az edző-intézettől kapott össznyomatot
hasonlat tárgyává tettük az eredeti mintával és egész
részeket vagy csak egyes helyeket találtunk, melyek
javításra szorulnak, úgy legjobb, ha megjegyezzük ama
helyeket az edző-intézet által szállított skála-levonat
színárnyalatain és ha például valamely helyen a zöld
nyirkos színt kell hogy feltüntessen, úgy azon helyet
a sárga skálán valamivel erősebben meg kell jelölnünk,
avagy ha valamely része a képnek lehetőleg sötéten
kell hogy hasson (egész feketében), mint az összelőnyomaton, úgy ez a rész mind a három skálán
szintén erősebben megjegyzendő. Miután ily módon
minden egyes skálán, valamint az össznyomaton a javí
tás meg van jegyezve, az előkészítést az első, azaz a
sárga lemezzel megkezdhetjük).
A sárga lemez a sokszorosításban, tehát a negativek előállításánál ép úgy kezeltetik, mint egy közönsé
ges autotipia s ennek egyengetésénél ugyanazon eljárás
követhető, mint a fekete autotipiánál: a lemez először
alulról egyengetendő, azután három könnyű minőségű
papirból egy részleges kivágást — nem teljes kivá
gást, mint a milyent a nyomóhenger előkészítésénél
alkalmazunk — készítünk, mely kivágás oly módon
történjék, hogy a teljes mélyedések egészben egy
közép minőségű kivágást képezzenek; ezen közép minő
ségű kivágást azután a lemezre ragasztjuk, melyből
csak a legvilágosabb részek lesznek kivágva.
Ha ezen részleges kivágást az egyengetés helye és
a lemezek közé helyeztük, már némi átlátszatot kapunk
és a teljes mélyedések most már erősen előtérbe jön
nek; ellenben a világos részletek könnyű egyformaság
ban, mindazonáltal nyugodtan hatnak. Ha az „alulróli“
egyengetés kész, úgy folytathatjuk az egyengetést
„felülről". A felülről történő egyengetésnél ugyanazon
eljárás követendő, mint a fekete autotipiánál; egy könnyű
kivágás két, legfeljebb három vékony minőségű enyve
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zett papírból ajánlható, de ha az „alulról" jól végzett
előkészület nem sokat kíván „felülről" utánsegíttetni,
tanácsos a nyomóhengert nem túl megterhelni, hanem
a kivágást egy előzőleg szorosra feszített ívre ragasztva,
a hengerre erősíteni.
Ha az egyengetés felülről annyira sikerült, hogy
csak némi utánpótlásra szorul, akkor a hengereket,
melyek eddig még mindig feketék, lemosatjuk és azután
közönséges sárgával bedörzsöljük, hogy a hengerek
tisztán hordják fel a festéket, a mi után ismét meg kell
tisztítanunk.
A hol színnyomások gyakran előfordulnak, taná
csos állandó hengereket élénk színek számára, a hol
pedig háromszínnyomatok készülnek, a sárga festék
számára is külön hengereket tartalékban tartani, miután
tudvalevő, hogy egyetlen szín sem oly érzékeny, mint
a sárga, s az utóbbival való munkánál a legcsekélyebb
tisztátalanság nag) hátránynyal lenne munkánkra.
Ha mindazonáltal nem lennénk ama helyzetben,
hogy oly hengereket használjunk, melyek fekete vagy
sötét színnel még nem érintkeztek, úgy ama hengere
ket, melyeket használatba veszünk, addig tisztítjuk, míg
tökéletes tiszta sárga nyomást nem nyerünk.
A „felülrőli" egyengetés oly szakszerű összekötte
tésben legyen az „alulival" s oly módon legyen tartva,
hogy a kép mély sötét részei lehetőleg kevésbbé erő
sek és mégis fedő képességgel bírjanak, ellenben a vilá
gos árnyalatok könnyű, nyugodt, zárt kinézést nyerjenek,
mivel a világos színárnyalatok, melyek törvék, más
könnyű színárnyalatok reá nyomásával kék és vörösben
mindig nyugtalanítóan hatnak, tehát lehetőleg mindig
kevés festéket használjunk, de mind a mellett teljes
mély sötétet, finom és mindenesetre zárt raszter mellett
világos árnyalatokat elérni törekedjünk.
Jó eredmény biztosítása czéljából tanácsos, ha a
sárgából több levonatot készítünk, mert ez a szín több
gondot kíván, mint a vörös vagy kék, és a nyomás
után gyakran tapasztaljuk, hogy a sárga szín valamivel
világosabb, esetleg sötétebb, avagy erősebb lehetne, ily
esetekben a teljes biztonság okáért következőképen
cselekedjünk: miként a sárga szín az eredeti mintán
árnyaltatik, úgy tartsuk azt a munkánknál is szem előtt;
maga a közönséges sárga elnevezés már magában fog
lalja, hogy a szín közönséges legyen. Ily közönséges
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színhez való festéket minden gyárban az egyformaság
tól csekély különbözettél gyártanak; hogy pedig a biztos
színt eltalálhassuk, kétféle sárgából készítsünk levonatot, még pedig az egyiket zöldes, a másikat vöröses
árnyalatban.
Ha például a közönséges sárga lenyomat kissé
zöldes színt mutat, úgy vegyük azt első festéknek, a
másik sárgához pedig egy csekély rész Krapp-lakkot
keverjünk. Ha saját nyomásunkat az edző-intézet minta
lapjával és skálaíveivel összehasonlítottuk és az előző
hiányos részeket is rendben találtuk, akkor megkezd
hetjük a sárga lenyomatok készítését. Ennél a munká
nál a következők tartandók szem előtt.
Egyszerre csak egy háromszín kép lesz nyomva,
de ha több egyazon alakú háromszínnyomás kerül
egyszerre munkába, tanácsos utóbbi esetben a meg
rendelt papirt használni, mely a példányok nyomásánál
már megtakaríttatott, mivel ez esetben nem szükséges
hosszasan kísérletezni, hanem a felnyomaton készített
skálák szerint a nyomáshoz foghatunk.
Először készítünk tizenkét levonatot, melyek erős
sárgák legyenek, ezeket jelezzük S. 1-el, és ismét tizen
két levonatot, melyek a színezésben világosabbak legye
nek, ezeket pedig S. 2-vel; ennek végeztével tisztítsuk
meg gyorsan a hengereket s az előbbi mód szerint
csináljuk a tizenkét darab könnyed vörösessárga
színű levonatokat és lássuk el őket S. 3. és S. 4.
jelzéssel.
Eme eljárás folytán négyféle színárnyalatot kap
tunk, s ekkép bő választékhoz jutva, biztosan a leg
jobb eredményt várhatjuk.
Eme sárga levonatok, ha gonddal és kellő szak
ismerettel készültek el, ajánlatos árnyalatuk szerint, tehát
minden színt külön szétrakva, reggelig száradni hagyni;
a szárítást gyorsítani nem szabad, nehogy a regiszterben
ellentéteket kapjunk, hanem azon legyünk, hogy a
levonatok tiszta levegőn, közepes hőségben száradjanak.
Mielőtt a sárga hengerek lemosattak volna, nyom
junk bizonyos mennyiségű regiszterivet, melyekhez nem
szükséges műnyomó-papirt használni, hanem közép
minőségű papirt, mely ugyan sima, de nyulékony
ne legyen.
Másnap reggel kezdjük a felnyomást a vörös lemez
zel, melynél a következőkre kell ügyelnünk:
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Ha a sárga színhez külön hengerekkel nem ren
delkezünk, úgy azokat, melyek előbb sárgához hasz
náltattak, még a használat folyamata előtti estén meg
tisztítjuk és közönséges vörössel beeresztjük; ezután
készítünk egy levonatot fehér papíron és a vörös lemez
azonképpen, mint a sárga, „alulról" egyengetendő, ha
ezzel végeztünk és a vörös lemez egyforma nyugodt
nyomást mutat, azután lesz csak az előbb említett
regiszterívvel a legpontosabb állás készítve, mihez a
teljes árnyalatokon kívül az elősarkok, helyesebben apró
keresztek szolgálnak.
A háromszínnyomásnak a lelke a pontos regiszter.
Egyetlen színyomatnál sem, legyen az nyolcz-, tíz- vagy
tizenkétszínű fametszet, avagy bármily más színnyomás,
a pontos regiszter nem játszik oly nagy szerepet, mint
éppen a háromszínnyomásnál, mert ha itt nem talál
pont pontra, úgy a mint az ki van számítva, az egész
munkánk nem sikerült és a képet elrontottuk, tehát
sehol sem kell a regiszternek úgy érvényre jutnia,
mint a háromszínnyomásnál.
A regiszterről és az ellentétek kikerüléséről sokat
lehetne még mondani, azonban csak a legszüksége
sebbre szorítkozom. A példányok nyomásánál tanácsos
— különösen télen — a papirt a hideg, nedves pinczehelyiségből idejekorán, lehetőleg használatba vétele
előtt pár nappal, a gépterembe felhozatni, hogy a kellő
hőfok azt átjárja és hogy mindjárt az első nyomásnál
nehézséget ne okozzon.
Kérdés már most, hogy a háromszínnyomásnál a
pontozás, avagy szépnyomás által pontos regisztert
nyerünk-e? E kérdésre, a tapasztalatok után indulva,
következőkben felelhetek:
Ha jó a tolókészülék s a papír sem nem vékony,
sem nem nagyalakú, úgy a szépnyomásnak a pontozás
felett előnyt adok, ellenben vékony, nagyobb alakú
papírnál s oly munkáknál, hol a nyomó ívek hátsó
végén képek jönnek még, mely utóbbiakat a képzel
hető legnagyobb pontossággal kell hogy alkalmazzuk,
ilyenkor a pontozás ajánlatosabb.
A háromszínnyomatok nyomásánál a jó tolókészü
lék a főfeltétel, de jó tolókészülék mellett is és annak
daczára, hogy kezdetben minden jól egyezett, különös
eseteknél a regiszterben hirtelen eltérések fordulhatnak
elő, a mi onnan eredhet, hogy a tolókészülék nem
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működik egyenletesen, esetleg valamely csavar laza;
ily esetben könnyen segíthetünk a bajon az úgyneve
zett ellenőrző ívekkel.
Az egyengetésnél az első sárga nyomatot átnézzük,
és az összes íveket, melyek piszkosak, szaggatottak vagy
hibásak, kiveszszük, ezek szolgálnak később ellenőrző
ívek gyanánt.
Például 25,000 példányt kell nyomnunk, ezek
között 40 ív selejtet találtunk, ezt a 40 ívet úgy oszt
juk el, hogy minden feltevésnél 2 ívvel többet adunk,
például egy ívet a kezdetén, egyet pedig a végén
eresztünk át, az íveket akkor ereszszük át, midőn a gép
rendesen működik. Ha áteresztettük az első ívet, úgy száz
példány nyomása után rakjuk azt ismét be úgy, hogy
az egyazon oldalán kétszer legyen nyomva; ezen máso
dik nyomásnál mindjárt észreveszszük, hogy a nyomás
pontosan egymásra esik-e, s ha legkisebb eltérés mutat
koznék, úgy ereszszünk egy másik nyomott ívet ismét
át és ha ennél is eltérést észlelünk, akkor a hibát
behatóbban kell keresnünk.
Ezen ellenőrző ívek áteresztése a színes nyomásnál
különösen ajánlatosak; habár néhány ív papirt áldozunk
is rá, de biztonságot nyerünk a munka pontosságát
illetőleg, miután ezzel elkerüljük azt, hogy nagyobb
mennyiségű példányszám túlságosan különbözzön a
regiszterben, mivel minden 1 — 200 ívnél ellenőrzést
gyakorolunk. Az első színből vett ellenőrző íveket
elteszszük, hogy azokat később a második színhez hasz
nálhassuk.
Megjegyzendő még, hogy a papír metszésére figyel
nünk kell, mert ha a papír nagyon gömbölyű vagy
szabálytalan szögletű, akkor — ha a nagysága kiadja —
egy egyenletes metszést, körülbelül fél czentiméternyit,
vágassunk le.
Ha a regiszter rendben van, megkezdhető a vörös
lemezzel való eljárás, de csak akkor, ha az „alulróli"
egyengetést elvégeztük.
Hogy már jóelőre a színnel tisztában legyünk,
továbbá, hogy a „felülrőli" egyengetési időközben ismét
tisztíthassunk, ahhoz szükséges, egy levonatot fehér
példánypapiron és egyet már sárgával nyomott íven
készítenünk; ezen levonatokat hasonlítsuk össze a
skálákkal, tehát úgy a vörössel, mint a sárga és vörös
előnyomattal; itt főkép az vizsgálandó, hogy meg van-e
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a festéknek azon színvegyüléke, mint az előnyomatnak,
a mit mély helyeken legjobban állapíthatunk meg, ha
(kuksin) mintákat helyezünk azokra; figyelembe kell
vennünk a skálán megjegyzett helyeket is, és úgy a
formát a szükséges módon tovább készíthetjük; ha ez
megtörtént, ismét lehúzunk egy összehasonlító ívet,
hogy az összhangot a tiszta vörössel, valamint a vörös
nek a sárgára történt felnyomásában megtalálhassuk,
tudniillik, hogy a vörös az igazi színárnyalattal bir-e
avagy az még nagyobbára sárgásnak, esetleg többnyire
kékesnek kell hogy feltűnjék. Hogy ebben egészen biz
tosak legyünk, válaszszunk kétféle vöröset, még pedig
olyanokat, a melyek közül az egyik a sárgához hajlik,
a másik pedig valamivel kékbe tűnik.
Ha egyezik a szín a mintával, akkor megkezdhet
jük a vörösnek a sárgára való nyomását. Hogy terve
zésünk — különféle sárgával a vörösre — sikerüljön,
következő előnyös módon járunk e l : tegyünk el egy
biztos helyre az előbb sárgával nyomott íveknek minden
árnyalatából egyet, mivel ezen ívek a színskála végső
meghatározására szükségesek.
Ha a színezést a vörössel úgy szabályoztuk, hogy
nagyobb tartalékkal rendelkezünk, úgy vegyünk mind
egyik sárga fajtából három ívet és ereszszük át ezen
tizenkét ívet egymásután, és miután ismét meggyőződ
tünk, hogy olyan pontosan mutatja a színt, mint eleinte,
úgy ereszszünk át 2 — 3 fehér ívet, melyek azonban
csak vörössel lesznek nyomva; ezen íveket V. í-el
jelezzük meg, erre a második vörös nyomásához fog
hatunk.
Ezután a vörös színt némileg világosabban veszszük, úgy, hogy a vörös nyomás egy kissé kellemesen
hasson; ezen gyöngébb színezetből ismét 12 ívet, illető
leg minden egyes sárga nyomatból három ívet áteresz
tünk, ezeknek a megjegyzése V. 2-vel történjen.
Miután a hengerek jól megtisztíttattak és a vörös
szín egy kevés kék hozzáadásával más színezetet kapott,
ép oly módon, mint az előző vörösnél, a sárgával is
egy mennyiségű ívet eresztünk át, még pedig az első
fajtát erősebb, a másodikat pedig világosabb színezet
ben ; előbbi levonatokat V. 3., utóbbiakat pedig V. 4-el
jegyezzük meg, itt azonban, mint minden színnél, a
vörös íveket el ne feledjük. Ha a vörös nyomással
elkészültünk, úgy ezen összes nyomott íveket árnyalatuk
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szerint szétrakjuk és ép úgy járunk el, mint a sárga
nyomásnál, a mi után a kék lemezek bánásmódjára
térhetünk.
A kék szín nyomása körülbelül a legnehezebbnek
mondható, mert a nyomásra ennél sokkal több gondot
kell fordítani, mint bármely más színnél, s már magával
a kék színnel való nyomással több technikai nehézséggel
kell megküzdenünk, azonban biztosabban dolgozunk
vele, mert az utolsó színnél mindig az összbenyomásra
számíthatunk és ennél sok előnyt észlelünk.
A jól megtisztított hengereket dörzsöljük be kékkel,
megjegyzendő, hogy a lemezek alulróli egyengetése
a kék mintaskála szerint úgy történik, mint azt előzőleg
a sárga lemezeknél előadtam; hasonlóképen bánunk el a
regiszterek kezelésénél, úgyszintén a felülrőli egyengetésnél, valamint az összehasonlításnál is.
Mindenesetre jobb volna most már a háromszínnyomat összbenyomása után dolgozni és ha egy levonatot a két előbb nyomott színre készíthetnénk. Ez azonban
különösen az előnyomaton lehetetlen, mert a nyomás
még korai, azonban a példány-nyomásnál, a hol az
előzőleg nyomott festékek már szárazak, mint szabály
nak tekintendő. Ha próbakép megkisérlenők az elő
nyomaton levonatot készíteni a sárga és vörösre, úgy
ajánlatos utóbbiakat előbb óvatosan égetett mágnéziummal ledörzsölni, mi által a rögtöni nyomás lehetséges.
Ha a kék lemez felülrőli egyengetése kész és az
előnyomatok éjjelen át száradtak, úgy másnap reggel
előbb jól választott színnel egy össznyomatot készíthe
tünk, melyet az eredeti mintával összehasonlítva, meg
állapíthatjuk, hogy azon mily javításokat kell eszközöl
nünk alátétek és könnyebbítések által. Szigorú vizsgálat
után megállapíthatjuk az árnyalatokon azt, hogy tiszta,
közönséges kékre van-e szükségünk, vagy hogy a kék
nek egy kissé zöldes-vöröses vagy feketés színezetet
adjunk, sőt előfordulhat az is, hogy a kék színt csekély
átváltoztatás helyett, egy élénkebb színnek előnyösebb
térfoglalása végett feketével kell törnünk, de ez mind
az eredeti képtől függ.
Helytelen lenne a gyakorlatban ama sokféleképen
írt rendszereket követnünk, melyek a háromszínnyomá
sokra vonatkoznak és mintha csupán a már ismert három
alapszínnel: sárga, vörös és kék színekkel kellene szá
mot vetnünk. Eme felfogás állhat azon háromszínű
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képeknél, melyekhez az előnyomatot az első két színből
előre nem készíthetjük a sárga és vörös eltalálására, de
az utolsó kék színt mindenesetre úgy érvényesítjük, mint
azt az összbenyomás az eredetihez képest megkívánja.
Ha a közönséges kék az eredetivel összehasonlítva,
némileg világos összbenyomást mutat, úgy tegyünk
hozzá egy kevés milorikéket. Hogy a kék zöldes színt
mutasson, úgy elég ép oly mennyiségű közönséges sárga,
avagy hogy violaszín árnyalatot kapjon, ehhez elég
egy kevés kékes kraplakkot hozzáadni, ha azonban
tompa, borult kéket akarunk, tegyünk hozzá nagyon
csekély jó minőségű fekete festéket.
Mielőtt a kék szín változatosságát eszközölnénk,
figyeljük meg előbb a különböző sárga és vörös színárnyalatoknak hatását. Ezt megállapíthatjuk, mert az
előbbi különféle festékkel nyomott színezetek birtoká
ban vagyunk, s a legbiztosabb kombinácziókat a leg
tökéletesebb kékkel egészíthetjük ki. Ha végre a kék is
hivatva van hatni, úgy minden előnyomott ívet ereszszünk át, a kékből néhányat, melyek mint kék skálák
használandók.
Előttünk fekszik végre az össznyomat s ha a meg
rendelő valamely levonat szerint kívánja a nyomást,
úgy nem kell egyebet megfigyelnünk, mint az egyes
színhatárokra tett megjegyzéseket s e szerint járunk el
a kék szín alkalmazásánál. A mit itt az előnyomat három
színnyomásánál felsoroltam, az természetesen érvényes
a példánynyomatra is, mind a mellett fűzök hozzá egy
néhány megjegyzést.
A közönséges festékek a háromszínnyomásnál lehe
tőleg már a sötétségük miatt is jól szétnyomandók;
rendes körülmények között a három alapfesték úgy szállíttatik a gyárak által, a mint azokra a nyomáshoz
szükségünk van ; a sárgánál figyeljünk különösen arra,
hogy a nyomás után néhány óra múlva a papírra
simuljon s ne legyen könnyen letörölhető, mely eset
akkor fordul elő, ha sok, avagy gyenge festéket használ
tunk, vagy ha esetleg a műnyomópapír rossz minőségű.
Ha esetleg a sárga szín a jónak ismert műnyomó
papírt szaggatja, ez esetben ne nyúljunk mindjárt min
denféle rossz kisegítő eszközhöz, illetve anyaghoz, mint
a milyenek a kereskedelemben különféle elnevezések
alatt forgalomba hozatnak, hanem vegyünk néhány csepp
tiszta jó lenmagolajat s ezzel elegyítsük.
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A vörös színnek sárgára, nemkülönben a kéknek
sárgára vagy vörösre való nyomásánál vesszük észre,
hogy a nyomásra kerülő színt gyöngébben vagy erő
sebben nyomjuk-e s ez esetben szükséges javítgatás
mindig azon körülményektől függ, melyek a különféle
háromszínnyomatoknál előfordulhatnak. így például egy
gyöngéd, zárt színben tartott aquarell után készült
könnyű háromszínnyomat könnyebben nyomható, ellen
ben egy nehéz, teljes színben pompázó kép után készült
háromszínnyomat nagyobb technikai nehézségeket okoz.
A fentemlített háromszínnyomatoknál legalkalma
sabb a tégelynyomó sajtó, mert ezzel tetemes előnyöket
és megtakarításokat érhetünk el. Nehezebb háromszín
nyomatoknál előnyösebb a gyorssajtó használata, mely
nél a nyomás vonalonként bonyolódik le, szükségkép
azonban lehet a tégelynyomó sajtóval is nagyobb nyomás
mellett dolgozni.
A háromszínnyomathoz szükséges papírokat illető
leg megjegyzendő, hogy jobb színnyomathoz nem hasz
nálható bármilyen, úgynevezett műnyomópapír, mely
kizárólag fekete illusztrácziós nyomáshoz alkalmas, mert
a tiszta színhatáshoz egy krétamázzal különösen jól
mázolt papir szükséges, melynek előállításánál főleg
arra kell figyelni, hogy meszes tulajdonsága ne legyen
s hogy az élénk színeket ne oszsza szét, avagy azokat
ne tegye tompává.
Jó szolgálatokat tettek a háromszínnyomás fejlesz
tése terén a hazai és külföldi czégek egyaránt és foko
zott fejlődéssel igazolják, hogy legnagyobbrészt eme
nehéz eljárásoknak pontos betartásánál nagyon szép,
de általában kielégítő eredmény érhető el. Megjegyzem,
hogy a négyszínnyomás, melynél a három lemezen kivül
egy negyedik szürke vagy fekete konturlap alkalmaztatik, különösen képeknél, hol a szürke árnyalatok ural
kodnak és hol az eredetinek lehető hű másolata kíván
tatik, a háromszínnyomás elől foglal teret.
Hogy tiszta háromszínnyomatoknál kiegészítésül
gyakran használnak egy szürke lapot, az ismeretes.
Ha a négyszínnyomat akkép van elkészítve, hogy
a sárga, vörös és kék lemezen kivül egy kontúr, azaz
erőlap is van, úgy az eljárás a nyomásnál ugyanaz,
mint a háromszínnyomásnál: sorba lesznek nyomva a
sárga, vörös és kék lemezek és utolsónak lesz a fekete
kontúr lemez véve. Az erőlap folytán a négyszínnyomás
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nál az alapszínek hatása máskép érvényesül, mint a
háromszínnyomatoknál s ha vannak az előbbieknél
eltérések az összhatásban, mint a milyenek az utóbbi
nál rendesen jelentkeznek, úgy azokat a kontúr lemezzel
való nyomással eltüntethetjük, valamint az is tény, hogy
a kontúr lemezek miatt a három élénk szín mindig
gyöngéd vagy megtört árnyalatban lesz nyomva, a mi
szintén a nyomás előnyére válik.

A bapgjegyszeöés.
ir ta :

Anton G yula .

hatalmas hullámzásának és fejlődé
sének tagadhatatlanul egyik legerősebb fegyvere a
tudományos ismeretek megörökítésére szolgáló sajtó.
Habár e nagy munkában a dicsőség oroszlánrésze a sajtó
szorosan vett munkásaié, az íróké, mégis nagy része van
abban az egyszerű szedőnek is, a ki, ha ki nem szedné
íróink, tudósaink, költőink papírra vetett gondolatait,
akkor vajmi nehezen juthatnának el bárhova is.
A technikai vívmányok ma már oly magas fokon
állanak a betűszedés terén is, hogy a laikus szemlélő
ámulva áll meg a különféle hatalmas apparátusok előtt
és csodálkozva szemléli ennek az ördöngős mesterség
nek csinját-binját.
A legkevesebb gondot eddig a hangjegyszedésre
fordították. Valóságos hamupipőke szerepét játszsza a
hangjegyszedés előkelőbb nyomdáinkban, pedig ezzel a
művészies mesterséggel érdemes bővebben is foglal
kozni, mert egy kevés fáradság meghozza a maga
gyümölcsét.
Alábbi soraimban egy rövid elmélkedést bocsátók
közre a hangjegyszedésről és kétszeresen boldognak
fogom magamat érezni, ha ismertetésemnek híve és
követője akad szaktársaim között.
A hangjégyszedés alatt azt a művészetet értjük,
melylyel apró hangjegyrészecskék egybeillesztésével egy
leírt zenemű képmását állítjuk elő.
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A hangjegyek szedéséhez mindenekelőtt az összes
hangjegyek nyomdászati szempontból való pontos is
merete szükséges; de az sem valami merész vállalkozás,
ha valaki minden zenei és hangjegyismeret nélkül vág
a dolognak, föltéve, hogy előzőleg egy kissé tanulmá
nyozza azokat. Gyakorlati úton azután sokkal könnyeb
ben beletanul és elsajátítja a hangjegyszedést mint hossza
dalmas elmélet útján. Igaz ugyan, hogy eleinte nehezen
és igen lassan fog haladni a szedés, sőt az is előfordul
hat, hogy egész rendszert kell szétbontanunk, hogy újra
kezdjük, — a mi azonban nem szabad, hogy kedvünket
szegje. Nélkülözhetlen segédeszköz itt is a betűsorzó,
mélynek alja azonban semmi esetre se legyen keskeny.
Az alak szélessége a hangjegyszedésnél nem kell hogy
mindenkor négyszögnagyságok szerint tartassák, mert
itt mindenkor a hangjegy-test négyzetkéje mérvadó.
Miután minden hangjegytervnek a sorokat teljesen
ki kell töltenie, ez pedig mindenkor bizonyos számú
négyzetkékből alakul, ennélfogva sorzónkat is minden
kor a pontosan megfelelő térfogatra kell beállítanunk.
A legegyszerűbb hangjegyszedés az egy hangra
szóló, vagyis az egy kulcs alatti. Ennélfogva tanácsos,
hogy minden kezdő hangjegyszedő csak ilyenhez fogjon
először és csakhamar örömmel fogja tapasztalni, hogy
szépen halad.
Minden hangjegyszedőnek lehetőleg gyors és biztos,
szemmérték szerint való számításra kell törekednie.
Valamely zenedarab szedéséhez megkivántató hang
jegy-részecskék száma mintegy 300-at tesz ki, melyek
nek elhelyezésére a közönséges hangjegyszekrény van
berendezve. Ha ezekhez még a karének-hangjegyeket
(choral), a hangtan (Generálhass) számjegyeit s a rend
szeres összekötő jegyeket (Accoladen) is hozzászámítjuk,
akkor azok száma közel 450-et fog kitenni. A hang
jegyek alapmérete a négyzetke; ezen alul már csak a
félnégyzetke létezik, míg ellenben felfelé, már t. i, min
dig csak vízszintes kiterjedést számítva, van 1., 2., 3.,
4., 5. négyzetke is.
Függőleges irányban való egymásutánban a négy
zetkék egész 5-ig, szélességben pedig 3-ig vannak egye
sítve, míg máskülönben csak 2,3 és 4-négyzetkés darabok
fordulnak elő ; itt azonban csak az előütéses (Vorschlag)
hangjegyeknél vannak ilyenek, melyek a félnégyzetkékkel állanak szorosabb viszonyban.
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A hangjegyek nagyságát, melyek vízszintes irány
ban terjednek, négyzetkék szerint mérjük; vannak egy-,
két-, három-, négy- és öt-testnagyságú darabok. Minden
hangjegyszedőnek okvetlen ismernie kell az összes hang
jegy-daraboknak úgy négyzetke-tartalmát, valamint betű
test (Kegel) magasságát. Ezek ismerete nélkül nem aján
latos a hangjegyszedés, mert az eredmény határozottan
haszontalan munka lesz.
Tegyük fel, hogy a kéziratban az alábbi hangjegy
sor fekszik előttünk s sorzónk nyílása 42 négyzetkét
tesz ki, a mi egy betűtestnél 5, vagy éppen 4 l j2 négy
szöget jelent (Concordanz). Itt tehát a tartalmat körül
belül így fogjuk kiszámítani:

Tf Ty

*3

tl

m m

/a

— h-

m

•

1----- -

'

m

r
:

m

■
r

m

m

m

-

A kezdővonal 1 négyzetke, a kulcs 3 n. 4-1 = 4,
a kereszt 1 négyz. 4 -4 = 5, számok 2 négyz. + 5 = 7,
vonal 2 négyz. 4 - 7 = 9 , kottafej 1 négyz. 4 - 9 = 10,
vonal 2 négyz. 4-10 = 12, fej 1 négyz. 4 -12 = 13, vonal
2 négyz. 4- 13 = 15, fej 1 négyz. 4- 15 = 16, vonal 2
négyz. 4-16 = 18, ütem vonal 1 négyz. 4- 18 = 19, vonal
2 négyz. 4- 19 = 21, fej 1 négyz. 4-2 1 = 2 2 , vonal 2
négyz. 4- 22 = 24, fej 1 n. + 24 = 25, vonal 2 n. 4- 25,
= 27, fej 1 négyz. 4- 27 = 29, vonal 2 négyz. 4- 29
= 31, ütemvonal 2 négyz. + 31 = 33, fej 1 négy. 4- 33
= 34, vonal 2 négyz. 4- 34 = 36, fej 1 négyz. 4- 36 =
37, vonal 2 négyz. 4- 37 = 39, fej 1 négyz. 4- 39 = 40,
vonal 1 négyz. -f- 40 = 41, zárvonal 1 négyz. 4- 41 = 42.
Mint ebből láthatjuk, az egyszerű hangjegy-rendszer
beosztása és technikai kivitele nem nehéz.
Sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk a kiszá
mításra azon esetben, ha a hangjegy alatt szöveg is áll,
mert midőn a hangjegyeket kiszámítjuk, ugyanakkor a
szöveget is hozzá kell egyeztetnünk, a mi még nehezebb,
ha két vagy több szövegsor áll a hangjegyek alatt. Péld.:
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Mint látjuk, az illető hangjegynek mindenkor ama
szótag közepére kell esnie, a melyre vonatkozik, a mi
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sok esetben a hangjegyek térközeinek szabálytalan be
osztását idézi elő. Fenti példánkban a szöveg véletlenül
összevág a hangjegyekkel, de ez az eset nem minden
kor fordul elő. Van rá eset, hogy néha maga a szedő
is vét a szabályszerű térköz-beosztás ellen, mint az az
alábbi példából is látható:
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A térközök ily szabálytalan beosztása nem szép
munka. Itt a hangjegyeket négyzetkékkel kellett volna
ritkítani, az előjelzések melletti tért bővíteni s az ütenyvonal előttit és utánit pedig kisebbre venni. Azonban
még egy hiba van a felhozott példában, miért is azt
kijavítva, alább ismét bemutatjuk:

A zászlócskáknak négy különböző neme fordul elő,
úgymint: a rendes zászlószerű zászlócska, azután a telt
zászlócska, vagyis a gerendásak (Balken), továbbá a
csuszamlók (Schleicher) és végül a lejtő (Schnelle) vagy
gyors zászlócskák. E két utóbbinál különösen óvakodni
kell a felcseréléstől. A lejtő zászlócskájú köthangjegyek
nagyobb ugrásúak, s éppen azért sokkal ferdébbek vagy
lejtősebbek is, mint a többiek.

Továbbá vannak még a rendes hangjegyeken kívül
énekkari hangjegyek is. Az énekkari hangjegyek szedése
könnyebb mint a rendes hangjegyeké, vagy legalább is
nem oly fáradságos. Ezek egyszerű, fekete négyzetekből
állanak, szárral vagy a nélkül, a négyvonalas rendszer
alatt vagy fölött, mint azt az alábbi példából láthatjuk:

ll

»

■

_
1------«

■

1------

.
Elegendő, ha a hangjegy-szekrény a mi rendes betű
szekrényünk nagyságával bír, jóllehet a nagyobb alakú
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szekrény mindig előnyösebb is. A hangjegy-szekrény
beosztásánál mindenkor figyelembe veendő a fogyasztás
és az egymáshoz tartozó jegyek szabályszerű sorrendje
még pedig oly módon, hogy mindazon egyes részek,
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melyek egy jelentőségűek illetőleg egymáshoz hasonlí
tanak, egymás mellett vagy egymás alatt álljanak, vala
mint arra is, hogy a legsűrűbben előforduló jegyek
mindenkor kéznél legyenek.
Ezen kivánatok a fent ábrázolt hangjegy-szekrény
nél mind figyelembe vétettek.

A vaskolléga.
irta :

Radnai Mihály.

vonul be hozzánk félelmetes vetélytársunk az egyes nyomdákba és lassan, de biztosan
teszi feleslegessé a kézi szedést, mely nem kevés szak
társunknak egyedüli keresetforrása volt.
Számtalan közlemény jelent meg pro és contra a
szedőgépekről a szaklapokban és a napi sajtóban is,
sőt koszorús Írónk: Jó ka i Mór is lándsát tört a szedő
gépek ellen a Magyar Nemzet egyik régebbi tárczaczikkében. Miután nevezett napilapot szaktársaink csak
elvétve olvassák, nem tartom érdektelennek, ha Jókai
egyes passzusait szószeriní közlöm az alábbiakban:
zép csendesen

S

. . . *Gutenberg találmánya pedig egyre tökéletesedik.
Már képesek vagyunk a nagy rotácziós-gépekkel óránkint
tízezer példányt átadni a forgalomnak. A hajtogató
gép nemcsak alárakja a tiszta ív papirt a hengernek,
hanem a túlsó oldalon a kinyomott hírlapot össze
hajtogatva, felvágva tolja elő, emberi kéz hozzájárulása
nélkül. No, ennél az utóbbi gépnél egynéhány hajtogató
leány elvesztette keresetét. Ezen nem lehetett könyörülni:
az üzlet megkívánta.
Most végre föltalálták a betűszedő-gépet.
De már ennek ellensége vagyok. Mint iró úgy mint
üzletember; de főkép mint emberbarát.
Hadd ismertessem meg a betűszedő-gépet.
Olyanforma alkotmány ez mint az Írógép, betűkkel
jelzett billentyűk sorával ellátva, a miket koszorúz a
sorok számára készített rézvályu. Minden billentyű
érintésnél kiugrik a hátlapból a vályúba — nem egy
kész betű, hanem annak az anyamintája (matrice) s
ugyanazon pillanatban egy csövön keresztül forró ólom
ömlik bele, a másik félperczben egy másik betű anya
mintája ugrik elő, míg megtelik a sor, akkor az helyet
ad a következő sornak. A kiszedett sor tehát tömörítve
van (stereotipálva), a betűk forró ólomlapjai egymáshoz
ragadtak. Ezzel a módszerrel a betűszedő-gép állítólag
harmincz százalék megtakarítást eszközöl.
Ezért a nyereségért a bécsi nyomdászok már alkal
mazásba vették a betűszedő-gépet.
Most a gépgyárosok Magyarországon is ajánlják.
A harmincz százalék nyereséget erősen leszállítják a
géppel együtt járó hátrányok.
Először is a szedő-géppel csupán egyféle betűnemet
lehet szedni (ciceró, garmond, bourgeois, cursiv (írott)
betűket pedig csak nehézséggel lehet közbeszedetni.
A német nyomdászok a cursiv-ot éppen nem használják,
azt pótolja náluk a ritkítás (durchschuss), petitet éppen
nem. Nálunk pedig hírlapi czikket sem lehet képzelni
cursiv nélkül; tudományos munkáknál pedig éppen
elmaradhatatlan az Írásjegy (cursiv), a vastag betű (compact) és az apró (petit).
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Másodszor, ha egy ilyen géppel előállított szedésben
egyetlen egy sajtóhiba mutatkozik, azt nem lehet, mint
a rendes szedésben, görbe árral kiszúrni s helyébe
megillető betűt (avagy többeket) betaszítani, hanem az
egészet újra kell önteni.
Már most képzelje el a magyar iró, miféle hirkusokkal
teljes butaságok fognak előkerülni a munkájában, a
mikor az a második korrektúra alatt revíziója alá kerül
a betűszedő-gépből. (Kivált a melyik Írónak kétséges
jellegű írásjegyei vannak.)
Ennélfogva a betűszedő-gép kezelőjéül csak olyan
kiváló egyéniség alkalmazható, a ki mindenféle manuskriptumnak a kriptográfiáját el tudja olvasni, a ki a
magyar, latin, német, angol, franczia ortográfiában
tökéletesen járatos, a ki tehát olyan tudományos képzett
séggel bir, a minőt például egy miniszteri titkártól meg
követelnek. Ezért aztán kell is neki olyan fizetést adni,
mint egy miniszteri titkárnak. Ezt a gépkezelőt termé
szetesen az összes nyomdai személyzet legkiválóbbjai
közül választják.
De így sem irigylésre méltó a gépkezelő sorsa.
Halálra ítélt rabnak való munka ez.
A szedő-gép mellett van az érczforraló-katlan, mely
az ólmot olvasztja. Hogy ennek a bugyborékoló ólom
nak a gőzét a munkás be ne lélekzze, a mitől ólom
görcsöket kapna, a másik oldalán van egy szellőztető
gép. Már most a szedő-gépet kezelő munkásnak az
egyik oldalát folyton süti egy izzó katlan 36 fokú
meleggel, a másik oldalát folyton hűti a szellőztető
készülék 10 fokú levegővel; ha ez a munkás rövid
időn el nem pusztul tüdő- és mellhártyalob miatt, úgy
bizonyosan megszerzi magának az egész életére való
csúzt és köszvényt.
Ezért, és főkép ezért, ezen emberkínzó, egészségölő
találmánynak a mi nyomdánkba való behozatalát hatá
rozottan ellenzem."

így vélekedik koszorús költőnk a szedőgépről.
Hogy mennyiben van igaza, az más kérdés. Koszorús
Írónk elfelejti, hogy a kapitalizmusnál nem a munkás
egészsége az első, hanem a kilátásba helyezett nyereség.
A többi, az mellékes.
Mindenesetre jellemző, hogy az iró emberek több
nyire ellene vannak a szedőgépeknek, mintha csak előre
látták volna, hogy ezután nem lehet majd minden
gondolatot úgy találomra papirosra vetni és csak a
tulajdonképeni korrektúrában azt jól átdolgozni, hogy
értelme is legyen.
Hogy a szedőgépeknek nem igen ártott a róluk
terjesztett rossz vélemény, a legjobban bizonyítja, hogy
a szedőgépek kezdenek szaporodni az egyes nyomdák
ban úgyannyira, hogy most már tényleg komolyan kell
a vaskollégával számolni. A fővárosban 34 szedőgép
van üzemben, jobbára napilapok előállítására. De hát
7ű>

mi lesz akkor, ha majd a nappali tömörszedésű munkák
is gépen lesznek lebillentyűzve, mint a „Budapesti
Hírlap" nyomdájában? Akkor aztán . . .
A jelenlegi szedőgépek három válfaja van nálunk
használatban. Még pedig a Linotype (Budapesti Hírlap,
Magyar Hírlap), a M onoline (Pesti könyvnyomda r.-t.)
és a Typograph (Európa, Beer és Társa, Pallas). Ezen
három felsorolt gép versenyez az elsőbbség pálmá
jáért. Az egyes gyárak által kibocsátott prospektusok
és jól fizetett szaklapreklámok oly dicshimnuszt zengnek
az egyes gépekről, hogy ez szinte nevetséges. Mind
egyik a maga előnyéről és a másik hátrányáról beszél,
pedig itt lehetne a legjobban alkalmazni a magyar
közmondást, mely így szó l: „a más szemében meglátja
a szálkát, stb. stb.
Legutóbbi időben különösen a M onoline érdekében
jelennek meg hasábos reklámok, melyek jobbára oda
irányulnak, hogy a három megnevezett szedőgép közül
a Monoline a legjobb, a legolcsóbb. Annak idején
Herrmann Károly, a „Freie Presse" nyomdavezetője,
alaposan megirt könyvében, melyben az eddig létezett
szedőgépeket felsorolja, szintén bővebben foglalkozik
a Lynotype-, Monoline- és a Typograph-géppel és
érdekes számadatokkal bizonyítja be a Monoline elsőbb
ségét a másik kettő fölött.
De hát ebben lehetett egy kis elfogultság is, mert
a gép állítólag osztrák csemete és a szerző is osztrák.
Ezóta elmúlt négy esztendő, de bizony a Monoline
nem igen akar szaporodni a nyomdákban. Hallomás
szerint ugyan Bécsben több nagy nyomdában állítottak
fel Monoline-gépet, de a fáma azt suttogja, hogy ez
csak kísérletezés. Hogy mi és mennyi igaz ebben a
dologban, azt majd a jövő fogja megmutatni.
A szedőgépek térfoglalása teljesen át fogja változ
tatni az eddigi rendszert, mely különösen lapoknál dívott.
Megérjük azt is, hogy a napilapoknál redukálni fogják
a szedőszemélyzetet, de viszont szaporítani fogják a
szerkesztőségekben a kézirat-javítók számát, mert rossz
kéziratot leadni szedőgépekhez — az merő abszurdum.
A leadandó kéziratnak jól olvashatónak és nyelvtanilag
hibátlannak kell lennie, hogy a szedőnek ne kelljen
értelmetlen kézirat miatt időt fecsérelnie, mert ily esetben
a gép munkája nem fog sokat érni. Az is igaz, hogy
ezzel a szerkesztőségek nem igen törődnek és ép oly rossz
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kéziratot adnak le most is, mint annakelőtte, így aztán
nincs meg a gépekből az a haszon, minőt a gyár
kilátásba helyez. A gyár 5, 6, 7, 8 és Q ezer betűről
mesél prospektusában, hogy ennyit szedhet egy szedő
óránként. Elismerem, hogy szedhetni szedhetne, de csak
papiroson. Ha a szedő maga is vasból lenne, akkor
talán lehetne beszélni 8 — 10 ezerről, mert a vas fizi
kuma talán kibír annyi billentyűzést, gondolkodást és
olvasást, de az emberi szervezet nem, vagy ha igen, akkor
rövid időn belül megsínyli azt egész életén keresztül.
De vegyük a megnevezett szedőgépeket abban a
sorrendben, a mint bevonultak hozzánk.
Első a Typographszedőgép volt, a melyet
Berlinben gyártanak és
állítanak elő. Mint a mel
lékelt rajz mutatja, a gép
szerkezete nagyon egy
szerű, úgy hogy a leg
kevesebb idő kell hozzá,
hogy a szedő szakszerűen
kezelhesse. Ezen a gépen
84 billentyű van, azaz
84-féle betűt lehet rajta
lekopogtatni. — A többi
esetleg szükséges betűk
és jelek úgy akasztandók
be, külön e czélra szol
gáló aczélrudacskára. —
A wTypograph"-szedőgép.
A sorok kizárása automa
tikusan táguló gyűrűk által történik, melyek a szerint
fordulnak vastagabb végük felé, a mennyi űrt kell
kitölteniök.
A gép különösen ajánlatos sima szedések előállí
tására, a hol sem kurzív, sem kövér betűkből szedett
szavak nem fordulnak elő, mert ez a Typographnál
némi feltartással jár és ez a szerint nagyobbodik, mennél
több kurzív vagy kövér szó fordul elő a szedésben.
Úgyszintén kerülendő a gyakori alak- valamint betűfajváltoztatás, mert ezek mindegyike — kellő berendezés
esetén is — rendesen jó félórát vesz igénybe minden
esetben, sőt sokszor még többet is.
Nagy hátránya a gépnek az, hogy minden sor
után a matriczákat tartó kosarat fel kell emelni, hogy
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a matriczák visszajussanak helyökre, mert csak azután
lehet uj sort szedni. Ez szinte időveszteséget okoz, a
mit pedig gépnél lehetőleg kerülni kell. A kosár vissza
hajtásánál azután előfordul még az is, hogy a gyorsa
ságnál fogva a matriczák némelyike nem csúszik vissza,
hanem újra leesik, így azután sokszor elgörbülnek,
sőt ott, hol forrasztva vannak, el is törnek. Tudniillik
a matricza alsó része, melyen a betűkép van, rézből,
míg a felső pálczika, melylyel a kosáron csüng, aczélból
van és e két rész egybeforrasztott. Ha ezen a hátrányon
segíteni fognak, akkor a Typograph sokkal előnyösebb
lesz. Az is baj, hogy a szedésnél mindig egy és ugyan
azon matriczák esnek le, mint az előző sornál, s így
a matriczák egy része gyorsan kopik, míg másik része
új marad. Ezen úgy segítenek, hogy időközönkint fel
cserélik a belső matriczákat a külsőkkel. Változtatni
kellene e bajon olyképen, hogy ily felesleges munka
elkerültessék. A Typographon szedett sorok nagyon
szépek és tiszták s e tekintetben felülmúlják a Linotype
és Monoline sorait, melyek korántsem oly tiszták és
élesek, mint emezé.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Typographon leg
feljebb 2»/> kéziszedő munkáját végezheti el egy képzett
gépszedő. Számítsunk egy jó kéziszedőre óránkint
1600 n-e.t, akkor a gépszedőre esik 4000 betű. Ennyit
lehet számítani hogy szed, többet nem. És ha minden
munkaórára ennyi esik, úgy meg lehetnek elégedve az
illetékes tényezők. Előfordul ugyan, hogy egyik-másik
gépszedő többet produkál, de hát ezt nem vehetjük
átlagos eredménynek, mert sok mellékkörülmény játszik
közre, hogy sokszor a maximális eredmény helyett a
minimálissal kell megelégedni.
Ennyit egyelőre a Typographról, most pedig térjünk
át a Linotype-gépre.
A Mergenthaler-féle Linotype-szedőgép nagyjában
úgy aránylik a Typograph-hoz, mint egy gyorssajtó
a körforgó-géphez. Már első pillanatra látható, hogy
ez valóban gépkolosszus. Annyi mindenféle rész és
szerkezet van rajta, hogy még a szakember is önkény
telenül elbámul a modern géptechnika e csodája fölött.
A Linotype legnagyobb hátránya ez ideig az, hogy
majd kétszer annyiba kerül, mint a többi szedőgépek,
a mi pedig nem lehet előnyös reá nézve, mert az
elérhető eredmény nem sokkal nagyobb a többinél.
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így tehát nincs indokolva, hogy miért fizessen a vevő
valamely árúért kétszer annyit mint egy másikért, mikor
nem teszi meg azt a kétszeres szolgálatot.
A mi a gép szerkezetét illeti, hát biz ez nagyon
szép, de egyúttal bonyolult is. Nem hiába volt fel
találója órás, meglátszik a gépen is. Különösen bámu
latos az osztó-készüléke, mely a gépnek legfigyelemre
méltóbb alkatrésze.
A szedés fennakadás és feltartás nélkül történik.
Míg a szedő billentyűzi a leszedendő sort, addig az
osztó - készülék osztja a már kiöntött sor matriczáit,
melyek mindegyike más bevágással bir s így ki van
zárva, hogy a helyükre
visszaeső matriczák ide
gen helyre jussanak. —
A matriczák kicsinyek és
erősek, ezért a törés vagy
görbülés ki van zárva.
A szedésnél a szedő ülve
végzi a munkáját, mi a
tüdőre nem lehet valami
előnyös, mert a szedő
úgyszólván előrehajlik a
szedésnél, s így lélegzetvétele nem szabályszerű;
inkább czélszerű az állva
dolgozás, a mint ez a
Typographnál történik.—
A «Linotvpe«-szedőgép
Viszont azonban a Linotypenél előnyös az, hogy a gépen csengetyű van, mely
mindannyiszor megszólal, mikor a szedett sorba még
4 betű fér, ezzel figyelmezteti a szedőt, hogy kihajtsa-e
a sort, avagy elválaszsza a be nem férő szavakat. Továbbá
a szedő a szedésnél láthatja már, hogy nincs-e hiba
a szedett sorban és ezt öntés előtt még idejekorán
kicserélheti s így nem kell neki azután újra szedni a
sort. Ez a Typographnál nem lehetséges, ép úgy az
előbbi dolog sem, mert ott a szedőnek meg kell nézni,
hogy a sor tele van-e, vagy sem.
A gépen go billentyű van, tehát hattal több, mint
a Typographon. Az alak- és betűfaj-változtatás aránylag
rövidebb idő alatt történik, mint a Typographon, de
hát az ilyesmi leginkább csak a gyakorlattól függ.
A Linotypen szedett sorok nem mondhatók oly preczi79

zeknek, mint a Typographéi, sőt, a mint láttam, még
pontos regiszterre sem igen állíthatók a sorok, mert a
zárásnál az egyik oldalon levő rovátkák valószínűleg
utána engednek, vagy legalább is úgy látszanak a
nyomtatásban.
A reklám nagy kürtje azt harsogja, hogy a gépen
gooo betűt is lehet szedni, de azért a tényleges ered
mény jóval alul marad a gyakorlatban. A gyár verseny
szedői, kik napokon át rendesen egy és ugyanazon
kéziratot szedik, jóformán már kívülről tudják, hogy
mit szednek, ezek ugyan felviszik gooo-re, de tessék
nekik a híres magyar irók kéziratnak csúfolt hieroglifáit
szedni, egész határozottan állíthatom, hogy akkor nem
szednek 5000-et sem. Tudják ezt a gyárban is, azért
ajánlja a gyár prospektusa, hogy a gépet felállítja
és a fizetés csak akkor kezdődjék, ha a szedők már
5000 n -1 szednek. Ez jó finesz, mert a megrendelő
könnyen lépre megy abban a hitben, hogy addig ingyen
használhatja a gépet, míg 5000 betűt nem szednek
óránkint. Azzal azonban nem számol, hogy a gép
addig is rongálva lesz, a mi az ő rovására megy,
továbbá az 5000 betűn aluli eredményre a nélkül is
ráfizet, ha egyelőre nem is kell neki fizetni a gépet.
5000 betű óránkénti eredménynél nem igen viszik
többre nálunk s így drága beszerzési ára nem igen
hozza meg a befektetett összeg kamatait, hacsak véletlen
folytán úgy nem lehet a gépet kihasználni, hogy nappal
és éjjel is szednek rajta, mint ez a Budapesti Hírlapnál
történik, de itt sem mondható az eredmény teljesen
kielégítőnek.
Sokat lendített a gép kelendőségén az, hogy kétés hárombetűs matriczákat gyártanak hozzá, így tehát
tetszés szerint szedhető rajta kurzív vagy kövér betű.
Ez oly előny, mely messze túlszárnyalja e tekintetben
a Typographot és a Monolinet. Hallomás szerint a
Linotypet előállító gyár tartalékban tart egy egyszerűbb
szerkezetű és olcsóbb Linotype-rendszerű gépet, a
melyet akkor fog a nyilvánosság elé hozni, ha már
látni fogja, hogy a jelenlegivel előállítás és ár tekinte
tében nem lesz képes versenyezni.
Legfiatalabb szedőgép a M onoline, a steyeri gyártól.
Ez már pörösködve látta meg a napvilágot. Ugyanis a
Linotype pörrel támadta meg, mert saját szabadalmát
vélte feltalálni a gépen. A port szerencsésen el is vesz
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tette s így a Monoline növekedésének mi sem állott
útjában. Itt nálunk a Pesti könyvnyomda részvénytársaság nyomdájában van két ily gép üzemben, csak
hogy vajmi keveset hallani róluk.
A nyomtatásban látott sorokból Ítélve, már a
matriczák sem mondhatók sikerűiteknek, annyira eltérők
az egyes betűk egymástól. Ez pedig már magában véve
elhibázott dolog, mert ha a betűk egymás mellett nem
egyöntetűek, akkor az egész matricza-készülék hibás és
nem marad más hátra, mint a hibás betűk helyett új
matriczákat készíteni. Ez a kellemetlen baj már kezdettől
fogva megvolt, de még nem vettem észre, hogy ezen
változtattak volna.
„Állítólag11 annyit lehetne rajta szedni, mint a
Linotypen és daczára ennek, csak félannyiba kerül.
Ez már boszorkányos
dolog, ha ugyan igaz,
csakhogy ez nem épen
így van, mert a számí
tás csak papíron vált
be. A tényleges ered
mény azonban 4000—
4500 betűt igazolhat,
átlagos eredménykép.
A Monoline-gépnél a
szedő szintén ülve
végzi munkáját és ép
A »Monoline“-szedőgép.
oly zavartalanul mint
a Linotypen, mert itt szintén működik az osztó-készülék.
A sorok kizárása szintén ékeléssel történik. Úgy látszik,
mégis nagyban a Linotype rendszere után készült e gép.
A miben sokban eltér ettől, az a matriczáknál látható.
Ugyanis a Monoline matricza-rúdjain nem egy, hanem
több betű képe van. Ennek az az előnye, hogy a gépen
g6 billentyű van, tehát hattal túlszárnyalja a Linotypet,
a Typographot pedig tizenkettővel. Hogy a billentyű
több, az már fokozza a nagyobb képességet, mert nem
kell annyi betűt külön beletenni a sorba a szedésnél.
De hátrányára is van a gépnek, hogy egy matriczarúdon több betűkép van, mert ha esetleg egyik elromlik
vagy kiég, akkor az egész rúd hasznavehetetlenné válik.
Tehát a fentebbi előny elenyészik, mert, ha aránylag
kevesebb matricza is kell, a mi viszont olcsóbb, a fenti
okok folytán sokszor eléggé költséges lehet.
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A Monoline sorai szintén simák, mint a Typograph
sorai és ezért a két gép sorai kézi szedéssel is kever
hetők, míg a Linotype sorai nem, miután annak egyik
oldala rovátkolt. Ezért a Lynotype sorai csak ritkított
kézi szedéssel keverhetők, tömörszedéssel azonban nem.
A Monoline-gépen sem szedhető kurzív vagy kövér,
itt is külön kell a szavakat leszedni és beleállítani,
tehát e tekintetben ez sem versenyezhet a Linotypeval.
Legújabban a Qraphischer Beobachter 1902. évi
17. száma terjedelmes czikk keretében foglalkozik a
Monolineval s ábrákban is bemutatja az egyes főbb
alkatrészeket s a gépet is egész valóságában. Annyi jót
ir róla és oly fölényt állapít meg a többi fölött, hogy
az valóban sok a jóból, és ha csak a fele igaz ennek,
úgy a gépnek feltétlenül jónak kell lennie. De hát az
a baj, hogy ezt csak papiroson mondhatjuk.
Ennyit találtam jónak a' három nálunk ismert szedő
gépről megemlíteni. Bővebben nem tartottam szükséges
nek, miután azok technikai leírása eléggé bőven lett
már tárgyalva és megvitatva az egyes szaklapok hasáb
jain. És azután a szedőgépeket látni kell, mert e nélkül
nem érnek semmit a hasábos ismertetések. Azért igen
helyén való dolog, ha azok, kiknek módjukban áll a
szedőgépeket működésben láthatni, mennél többször
figyelemmel kisérik és tanulmányozzák azoknak műkö
dését és rendszerét. Én csak szárazon az értéküket és
az elérhető eredményt akartam felsorolni, hogy kimu
tassam, miszerint nem oly hasznothajtók a gépek, mint
a hogy hiresztelik.
Mindegyiknek megvan a maga előnye, de viszont
a hátránya is. Míg a Typograph és Monoline inkább
sima könyvszedésre jó, addig a Linotype napilapok
előállítására előnyösebb több-betűs matriczái miatt.
Felemlítendőnek tartom azonban e helyütt, hogy
e három ismertetett szedőgépet teljesen el fogja homályosítani a Mérai-Rozar-féle gép, ha ugyan sikerülni
fog ezt olykép tökéletesíteni, mint a hogy tervezik.
Ez maga fogja csinálni a kéziratot, a szedést és az
öntést is. Ugy-e bár, ez szinte hihetetlen? Hát bizony
sok víz fog addig lefolyni a Dunán és a Szajnán, míg
ez tényleg meg fog valósulhatni.
A mi a szedőgépek lelkiismeretes kezelését illeti,
hát biz az nem gyerekjáték. Az illetőknek komolyan
át kell hatva lenni ama tudattól, hogy erejükön felül
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való munkát fognak tőlük követelni. A lelkiismeretes
munkást azután bántja, ha esetleg nem tud annyit
szedni, mint a mennyit követelnek tőle. Lázasán fog
dolgozni, ideges lesz minden egyes apró üzemzavarnál
— a mi elég gyakran fordul elő — és ezzel azután
teljesen hiábavaló lesz minden igyekezete, hogy mentői
többet produkáljon.
A főkellék: teljes nyugodtsággal dolgozni, apró
lékos feltartások ne hozzanak ki bennünket a rendes
kerékvágásból, mert ez hátrányunkra lehet; a szedendő
kéziratot fussuk át, hogy eleve tájékozva legyünk arról,
hogy mit is szedünk; ez arra jó, ha esetleg valami
értelemzavar fordul elő, könnyebben tudjuk, hogy miről
lehet szó.
Szigorú lelkiismeretességgel kell a rendelkezésre
bocsátott gépet kezelni, mert a legkisebb hanyagság
nagy károkat okozhat. A tisztításnál különös gondot
kell fordítani a kényesebb alkatrészekre, nehogy ezek
időnek előtte hasznavehetetlenekké váljanak. A szedésnél
meg kell szokni, hogy az esetleges hibák még öntés
előtt legyenek kijavítva. Ez először is könnyebb akkor,
mikor még szedünk, mintha azután az egész sort kell
újra szedni. A ki ezt nem szokja meg, annak a szedése
nagyon selejtes lesz, a mi a gépszedésnél nem csekély
anyagi kárral jár.
A gépszedőre a leghátrányosabb az, hogy a gép
mellett teljesen kivetkőzik eredeti nyomdász mivoltából.
A ki gépen szed, az nem tekinti és nem is tekintheti
azt, hogy az elválasztás jó-e, avagy szép-e, ott erre
nem fektetnek súlyt, a fő az, hogy mentői több sort
szedjen. A rendetlen sorkihajtások és helytelen elválasz
tások gépszedésnél sűrűn fordulnak elő. Ezt a gépszedő
megszokja, mert meg is kell szoknia és később azután
a legritkább esetben fog arra törekedni, akár a szedő
szekrénynél is, hogy ne a quantitásra, hanem a qualitásra fektesse a fősúlyt.
Sok-sok mindent lehetne felhozni még a gépszedés
hátrányairól, mert eddig legalább úgy volt, hogy ott,
a hol a kézi munkát géppel végezték, a gép precziz
munkát végzett, míg a szedőgépnél ez nem mond
ható. A szedőgépek munkája visszavezet bennünket a
kezdetleges szedésig. Mert hiába, a gépet csak sor
szedésre lehet használni; de csak ott, a hol tisztán
csak szöveg van és hol nem kell a szedést a tördelés
it
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nél különböző alakra áttördelni, mert erre a czélra a
gépszedés nem használható, hacsak nem akarunk több
munkát szerezni magunknak. És a közönséges sor
szedésnél is csak akkor érvényesülhet a gépszedés, ha
erre a czélra véglegesen átnézett jó kézirat van, mert
ha ez nincs, akkor a gép munkája költséges, időtrabló
lesz és aránytalanul alatta fog maradni a kivánalmaknak.
Azzal a reklámok sohasem számoltak, hogy midőn
a gépnél üzemzavar van, vagy alig olvasható kéziratot
kell a szedőnek silabizálni, akkor nem egy ember van
feltartva munkájában, Tianem annyi, a mennyi helyett
a gép dolgozik, azaz a hány embert pótol. Ha ezzel
lelkiismeretesen számoltak volna, akkor más eredményt
tudnának felmutatni a jelenlegi helyett és akkor komo
lyabban lehetne velük foglalkozni, mint hogy azt ez
ideig tették.
De hát mindezeken a felsorolt és fel nem sorolt
hátrányokon változtatni és segíteni fog az örökké gon
dolkodó elme, mely ezen — nekünk még nem teljes —
szedőgépeket kifundálta és alkotni fognak majd olya
nokat, melyekhez kevesebb gáncs fog férkőzni. Hogy
ez mikor fog megvalósulni, az még a jövő titka, de
lehet, hogy a közel jövőé.
Nekünk pedig nem marad más hátra, mint bele
nyugodni a megváltozhatatlanba, azaz a szedőgépek
elterjedésébe és igyekezzünk magunkat szakmánk minden
ágában tökéletesíteni, hogy így minden téren helyt
állhassunk magunkért, bárhová is sodorjon bennünket
végzetünk.
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TÁRSADALMI DOLGOZATOK.
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hogy nem végzek fölösleges munkát, ha
ez irányban táplált gondolataimat papírra vetem.
Hiszem. Bár tisztában vagyok azzal, hogy nem sok
újat mondok; talán semmit. De ha nagyjában ismétlem
is, a mit már részben mások, részben magam is, talán
más formában elmondottunk, hiába való munkát nem
végeztem. Nem pedig azért, mert a dolog lényege, úgy
a szervezkedés, mint a szakképzettség szempontjából,
olyan fontos és életbevágó, hogy nem lehet eléggé
gyakran hangoztatni.
Egyébként a szaktársakon a sor, hogy a jövőre
nézve indokolatlanná tegyenek ily irányú buzdítást.
Ma még nem az. A szaktársak soraiban megnyilat
kozó közöny és nem-tudás szédítő arányokat ölt.
De térjünk a dologra.
Széltében-hosszában azt halljuk, hogy a nyomdá
szok a munkásság legintelligensebb elemei. Nagyon
rosszul esik nekem, hogy e tekintetben az ellenkező
álláspontra kell helyezkednem; azonban nyílt vallomá
sommal szolgálatot vélek tenni az összesség ügyének,
és ez vigasztal. Mindenekelőtt azonban előre bocsá
tom, hogy a baj, melyről szólani fogok, nem egyete
mes, de általános jellegű. A nyomdászok intelligencziája
általában nem felel meg a hírének, a valóságban az
.ellenkezőre bukkanunk. Külsőségekre nem adok, mert
iszem,

H
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azok még nem jelentenek semmit; nagyon sok olyan
embert ismerek, a ki a külsőségekben, például az öltöz
ködésben, a nyakravaló ízléses alkalmazásában, test
tartásában, szóval egész külső megjelenésében a művelt
ember benyomását gyakorolja reánk, míg bensejében
távolról sem az; tud például folyékonyan csevegni a
kártyajátékról, a lóversenyről, holmi csiklandós kalan
dokról, vagy egyik-másik neves ember viselt dolgairól,
szokásairól — és ezzel ki is van merítve szellemi tár
háza; de mihelyt eltéríteni iparkodunk őt e sikamlós
térről és az élet komoly föltételeiről, a művészet, a
színház magasabb jelentőségéről, vagy a gyakorlati élet
ben megnyilvánuló egyes kimagasló eseményekről inté
zünk hozzá kérdést, menten elhallgat; ezek a kérdések
reá nézve unalmas dolgok, a melyekkel nem érdemes
foglalkozni. Ő ugyanis tudatlanságát, felületességét a
saját énje előtt is azzal igyekszik takarni, hogy egy
szerűen perhorreszkálja mindazokat a kérdéseket, a
melyek értelmét meghaladják. Nem akarom azt állítani,
hogy pld. a kártyajáték, feltéve természetesen, hogy az
a józanság keretében mozog és nem egymásnak a megkoppasztására irányul, továbbá az ízléses öltözködés
nem fér össze az intelligens ember hajlamaival; mert
ha ilyesmit állítanék, nevetségessé tenném magamat,
úgy-e bár? De elvégre is ez nem lehet fokmérője az
egyén műveltségének, mert a külsőségek, szokások nin
csenek okozati összefüggésben az igazi műveltséggel;
mert hiszen látunk az életben sok olyan embert, a ki
különben kifogástalanul öltözködik, jól tud kártyázni,
azonfelül kedvelt a nők társaságában is, ismeri vagy
legalább ismerni véli az apró és nem apró félvilági
hölgyek és „művésznők" egész élettörténetét, egyébként
azonban közönséges tökfilkó, a ki, ha komoly dologról
esik szó, elhallgat és bambán bámul az üres levegőbe,
vagy mindent megnevet. És itt a csúcsponthoz értünk.
Nagyon sokan, de talán általánosságban azt tartják,
hogy a külsőségek fejezik ki valakinek a műveltségét.
Ha valaki elegánsan van öltözve, kész a művelt ember.
Pedig tudjuk, hogy ez a legtöbb esetben üres szem
fényvesztés, míg az egyszerű, szerény külsejűt, de talán
bensőleg gazdagabb képességűt, észre sem veszik.
Korunk jellemző vonása. Kor, a melyben az egyén
benső értéke mitsem nyom a latban, fő a külső, a ruha,
az ékszer, a szenvelgő föllépés. Korunk minden erkölcs
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telensége, az emberek minden bűne, gazsága e mögé
húzódik. A gyémánt csillogása mellett elhomályosul a
lélek tüze, a szív tisztasága. Szinte kábító. Hol van
még az a kor, a mikor majd az embert nem a fémjei
és drágakövei után, hanem benső képességei szerint
Ítélik meg? A mikor nem a hit, hanem a tudás lesz az
egyetemes emberiség vezérfáklyája . . . Álomnak tetszik
nekünk . . . Az emberiség oly rossz, oly bűnös, s bűnei
ben oly csökönyös, hogy szinte kiirthatatlannak látszik
ez a ferde és beteges felfogás. A balga fényűzés, az
üres cziczoma után való őrületes hajsza mérhetetlen
romlottságba kergeti az embereket. Azon ne csodál
kozzunk, ha a nép mélyebb rétegeiben is látjuk e
romboló szellem terjedését, ha az emberek ott is a
külsőségeket keresik, ha valamiképen érvényesülni akar
nak. Hiszen ott a nép úgyszólva állati életet él, nem,
vagy csak igen keveset tanult, mert hisz nem is tanul
hatott. Életét a puszta külső szokások irányítják. A könynyelmű ledér élet, a csábító külsőségek sokkal nagyobb
erővel hatnak ingadozó lelkületűre, mint a komoly,
csöndes, tartalomteljes élet. A mit nagy fáradsággal
összekuporgat, haszontalanul elpazarolja. S ha tisztes
séges úton nem képes szenvedélyének eleget tenni, a
bűnhöz folyamodik. De azért mégsem mond le a külső
szokásról, mert látnia, tapasztalnia kell, hogy ma máskép
nem is érvényesülhet, nem juthat előre; ha pedig
azt akarja, hogy az emberek őt is észrevegyék, alkal
mazkodnia kell a külső szokásokhoz, ruha kell hozzá,
minél több ékszer és ostobaság. Ezek azután biztosan
megadják mindenkinek a kellő tekintélyt.
Ezzel azonban a világért sem akarom azt mondani,
hogy a művelt ember ne fordítson gondot külsejére.
Oh nem. A józansághoz tartozik a tisztaság, az ízlés.
Minden félig-meddig művelt ember gondot fordít a
külsejére: öltözékére, a test ápolására stb. De ez nála
csak azt a szerepet játsza, a mit egy színdarabnál a
díszlet játszik; mert hiszen, úgy-e bár, nem ez vonz
bennünket a művészet csarnokába, hanem a játékban
megnyilvánuló költészet és a szereplő egyének előadó
művészete. Ha csak a puszta kulisszákat mutatnák nekünk,
aligha mennénk a színházba. Ebből a hasonlatból azt
következtethetjük tehát, hogy szükséges kelléke ugyan
a színdarabnak a díszlet, de korántsem jelenti még a
költészetet, sem a művészetet, valaminthogy a művelt
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ségnek is szükséges alkotó részét képezi a tisztaság,
csín stb., de elvégre nem jelenti még az embert.
Számtalan ember van azonban, a mint már fön
tebb is említém, s különösen sok a nyomdászok között,
a ki nem így fogja fel a dolgot, hanem azt hiszi és
vallja is, hogy ő már az által eleget tett az intelligenczia követelményeinek, ha csinosan öltözködik és léha
kalandok után jár.
A nyomdász lényegesen különbözik más szakmá
hoz tartozó munkástól. Hasonlíthatatlanul több alkalma,
nagyobb tere van a művelődésre, önképzésre. Maga
az életpálya nyújt kitűnő és biztos alkalmat erre; hisz
önként kínálja az anyagot, mely gondolkodni, tanulni
ösztökél. S mégsem.
Ne értsük félre egymást. Egy czél vezet. Az igazat
megmondani; úgy, a hogy van, leplezetlenül, nyíltan.
Minden más czél távol tőlem, s különösen nem aka
rok tudákoskodni. Tudom, hogy mi nem tehetünk
szert olyan műveltségre, mint a ki például felsőbb
iskolákat látogatott. Nem lehetünk műveltek a szó szo
ros, tudományos értelmében. Azonban olvasottságra
szert tehetünk. Fogalmat szerezhetünk magunknak mind
arról, a mi szükséges ahhoz, hogy az ember élvezettel
forgasson egy tudományos munkát, vagy magasabb
színvonalon álló hírlapot. Hogy gondolkodni tudjon
ne csak léhaságokról, hanem az élet komoly oldaláról
és követelményeiről. Nekünk az olvasottság pozitív ered
ményeket hajt. A mi szakmánkban való haladásnak föl
tételei lényegesen különböznek a más szakmában való
haladás föltételeitől. Míg amott kizárólag a gyakorlat,
a routine adja meg a szakmában való biztosságot, a
fokozatos tökélyesbülést, nálunk nemcsak ez a döntő,
hanem az értelem. Ez vezeti, kalauzolja a nyomdászt
munkájában. Ha ez hiányzik, képtelen megfelelni hiva
tásának. Képtelen egész munkát végezni.
Korunk áldatlan szelleme reásütötte jellemző bélye
gét a könyvnyomdászatra is. Nem a minőség, hanem
a mennyiség a döntő. De ez azután meg is látszik a
sajtó alól kikerülő nyomtatványokon, a melyek csak
úgy hemzsegnek a szégyenletesebbnél szégyenletesebb
hibáktól. Mind a két fél hibás, eltekintve a harmadik
féltől, a megrendelőtől, ki fölületességében szintén csak
az olcsót keresi és egyébbel nem törődik. A munka
adó, ki kíméletlenül kihasználja a tanulókat s nem
88

fektet súlyt azok továbbképzésére, sem a felvételnél
az előzetes iskolai képzettségre; a szaktársak, mert felszabadulásuk után nem törődnek magukkal, holott erre
szervezetünkben bő alkalom nyílik, nem olvasnak, nem
művelik elméjüket, hanem gépszerűen végzik munká
jukat, léha kedvteléseknek hódolnak, nem látogatják a
gyűléseket, nem olvassák kellő figyelemmel szaklap
jainkat s jobban érdekli őket a versenyparipák, mint
fajuk története és sorsa.
Megdöbbentő az a fölületesség, tájékozatlanság,
melyet a szaktársak széles rétegeiben észlelhetünk. Még
a legelemibb dolgokról, miket különben minden közepes
iskolásgyerektől méltán elvárhatunk, mint például a
nyelvtan főbb szabályainak az ismerete: az alany és
állítmány közötti viszony meghatározása, az ige cselekvő
és szenvedő módja, a főnév, a melléknév különböző
alakjainak meghatározása, mint minősítő, határozó stb.,
vagy pedig egyes kimagasló történelmi eseményeknek
ismerete, avagy némi földrajzi tájékozottság: nem is
szólva másról, mindezekről sincs kellő fogalmuk.
A kik figyelemmel kisérik közéletünket, nem fog
nak túlzással vádolni. Hiszen ez a könyvnyomdászok
kezébe kerül, nem érhet tehát még az a szemrehányás
sem, hogy talán nevetségessé akarom a nyomdászokat
tenni. Korántsem. A mit irok, tapasztalati tényekből
merítettem s nyomdászoknak irom, hogy vonják le
ebből a konzekvencziát, szánjanak magukba, tanuljanak.
A szervezet egysége és hatalma a munkások tudásával
párhuzamban fejlődik vagy hanyatlik. Akárhányszor
olvashattuk könyvtárnokaink abbeli panaszát, hogy a
szaktársak nem veszik igénybe a komoly, tudományos
irányú műveket, hanem csak a regényeket olvassák és
azok közül is csak a könnyebb válfajok közé tartozókat.
Ez azt mutatja, hogy a szaktársakból hiányzik a hajlam,
az ambiczió a komoly tanulásra. Pedig mily nagy
szüksége volna erre a szaktársaknak. Tekintsünk csak
körül. Nyomról-nyomra, lépésről-lépésre meggyőződ
hetünk erről.
Regényt vagy költeményeket az ember leginkább
szórakozásból olvas, üdítés okából, mert hisz azoknak
csak elenyésző része alkalmas arra, hogy az ember
tudását fejleszsze vagy bővítse. De hát még ezeket a
komolyabb irányú regényeket sem olvassák a szaktársak,
hanem inkább a könnyebb, sikamlós, fantasztikus tárgyú
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dolgokat, melyek alkalmasak arra, hogy az olvasónak
idegeit szükségtelenül felkavarják és gondolkozásában
utóbb perverz hajlamokat ébreszszenek.
Imádom az igaz költészetet, rajongok az igaz művé
szetért. Tisztelettel, csodás érzéssel szívemben hajlok
meg a Múzsa fölkent apostolai előtt. Kiválasztottjai ők
az emberiségnek, kik a természet magasabb rendelte
téséből hivatvák arra, hogy az emberiség mindennapi
nehéz küzdelmét teremtő elméjük fényével besugároz
zák, a földi lét göröngyös útját lelkűk virágival tele
hintsék. A mi a szomjuhozónak egy pohár víz, az a
művelt léleknek a költészet; felfrissít, felüdít, új életet
önt az elfáradt lélekbe. Nem akarom tehát megfosztani
a szaktársakat attól, hogy regényeket, költeményeket
olvassanak. Nem akarom eltiltani őket a múzsától, a
művészettől, hisz akkor vétenék a szabadság szent
eszméje ellen, a melynek pedig a munkásság oly fárad
hatatlan harczosa, vétenék a czivilizáczió ellen. Megdönteném egy szebb jövő hitét. Nem, ezt nem akarom
ezt nem szabad akarnom.
Hanem az embernek, ha életet akar élni, másra
is van szüksége. Az életben elénk tornyosuló akadályok
leküzdésére nem erősít meg egymagában a költészet.
A létért való emésztő harczban folyton új nehézségek,
újabb gondok támadnak, a melyek fokozott mérvben
igénylik akaraterőnket és tudásunkat. A költészet ezt
egyedül nem adja meg. Ha nem akarunk meddő életet
élni, ha nemcsak önmagunkért, de embertársainkért is
akarunk élni és dolgozni, akkor első sorban tanulnunk
kell. Tanulni, fejleszteni, tágítani ismereteink körét,
hogy emberek lehessünk a szó nemesebb értelmében,
a kik tudatával bírnak rendeltetésüknek és kötelessé
geiknek, és hogy részben pótoljuk azt, a mit tőlünk a
társadalmi viszonyok megtagadtak.
A mit az ember tanul, soha sem hiábavaló, nem
vész kárba. Az életben elég alkalom kínálkozik, a mikor
azt értékesítheti. Különösen a mi pályánkon. Mert
minél értelmesebb és minél több az olvasottsága egy
nyomdásznak, annál könnyebben küzdi le a jelentkező
akadályokat. Minő többek között például a rosszul írt,
vagy hanyagul tartott kézirat. Ha a szedő felfogja azt,
a mit szed, ha a mondatokat nemcsak a technika, de
az értelem szempontjából is követi, először bizonyos
mérvű kellemet sző egyhangú munkája közé, másodszor
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pedig elkerüli a gyakori fennakadást és a rossz korrek
túrát. Mindezek fölött azonban van még egy szempont,
a melyet nem lehet elhallgatnunk és eléggé becsülnünk,
és ez az, hogy a munkában megnyilvánuló értelem és
biztosság fejleszti az öntudatot. Megismertet bennünket
a végzett munka értékével és ekkor már nem leszünk
tehetetlen bábjai mások akaratának, kénye-kedvének.
Mi, a kik egy jobb, igazságosabb társadalmi rend
érdekében fáradunk, a kik tudatában vagyunk korunk
erkölcstelenségének és igazságtalanságainak, nem követ
hetjük a modern áramlatot, mely az üres pöffeszkedésben, a tartalom nélküli külsőségekben keresi az
érvényesülés föltételeit.
Ha méltók akarunk lenni hírünkhöz és nem aka
runk továbbra is visszaélni munkástársaink bizalmával,
akkor komolyabban kell felfognunk hivatásunkat, tanul
nunk kell, hogy a szó igaz értelmében nyomdászok és
emberek legyünk. Tehát művelődjünk!
Emeljük szakmánkat olyan magaslatra, a melyre az
emberek tisztelettel tekintsenek. Ám ne csak a szakmára,
de művelőire is.

Védekezés a güroőkóf ellep.
IR T A : S C H W A R T Z

ADO LF.

tisztelt Szerkesztő Ú r ! Első pillanatra talán
tréfának, vagy legalább is különösnek tartja, hogy
igen megtisztelő felhívására, valamely szakközlemény
helyett, a czímben érintett tárgygyal foglalkozom. Tudva
azonban, hogy szakczikkek dolgában Évkönyvünk az
én munkám nélkül sem fog szűkölködni, remélem,
szerkesztő úr a közleményemnek szánt helyet e szerény,
de minden esetre közérdekű dolgozatnak is szívesen
átengedi, főként pedig azért, mert nekünk, nyomdászok
nak, önérdekünk parancsolja, hogy a tuberkulózis ellen
vívandó harczban mi is részt vegyünk.
Orvosoknak idevágó szakmunkáiban, a sok helyütt
tartott tuberkulózis elleni kongresszusok tárgyalásaiban,
g en

I
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mindenütt, a hol csak erről tudományos, orvosi és
védekezési szempontból szó van, azt olvassuk, hogy
e baj ellen nincs orvosság, de védekezni kell és lehet
is ellene.
Hogyan kell és lehet a gümőkór ellen védekezni,
fölösleges bővebben leírnom, mert azt már mindenki
tudhatja, - s annál inkább nagyon csodálatos, hogy
ily védekezést sehol senki részéről nem tapasztalunk.
Daczára, hogy a statisztika minden egyes kimutatásá
ban konstatálja, hogy a gümőkór az emberiség egyharm adát pusztítja el, a közegészségügyi hatóság mit
sem tesz e baj elhárítására. Pedig mi sem volna könynyebb, mint szigorú egészségügyi rendszabályokat életbe
léptetni, azoknak mindenütt való betartására a legszigo
rúbb felügyeletet végezni. Oly fontos dolog, mely az
államfentartás szempontjából a legfőbb szocziális kérdés,
mert az állam népének egészségéről, arról a sok millió
emberről van szó, a kik az állam alapját képezik s a kik
azért fertőznek és pusztulnak, mert az a hatalmas kéz,
mely őket a pusztulástól megmenthetné, tétlen tűri a
mindinkább elharapódzó veszedelmet.
Naponként tapasztalható, hogy a gümőkór csak a
szegényebb néposztályokban, a munkások soraiban tartja
állandó és dús aratását, azért, mert míg a vagyonosabb
osztály hygienikus szempontból — vagyoni állapotánál
fogva — a ragály ellen immunizálhatja magát, a mun
kások kivétel nélkül és állandóan a gümőkór veszedel
mének vannak kitéve és e baj ellen csakis a hatóságok
erélyes támogatásától várhatnak orvoslást. Tagadhatatlan
ugyan, hogy egészségügyünk szempontjából a múlt év
tizedben lényegesen javultak a fővárosi lakásviszonyok,
de teljes javulás e téren ma sem konstatálható, mert
nem nagyon kell keresni a túlzsúfolt munkáslakásokat,
az odúkat, szűk szobákat, melyekben földre rakott szal
mán, sűrűn egymás mellett élvezik az „üdítő" álmot.
Oly szűk helyiségekben találhatni 10 — 12 személyt össze
zsúfolva, hogy ezekhez képest a hajdani pinczelakások
dísztermek voltak. Már pedig az tudvalevő, hogy az
élet, az egészség általános fentartásához legelső sorban
jó, tiszta levegő szükséges. Ennek hiányában szenved
nek légzőszerveink és emésztő, azaz a tápszerek és folya
dékok feldolgozására hivatott szerveink. Ezen szervek
kellő funkcziója nélkül testünk elernyed, erőnk elfogy,
gondolkozóképességünk is gyengül s mert beteg testben

beteg lélek lakik, okát találjuk annak is, hogy generácziónk mindjobban degenerálódik.
Ennyit általánosságban. Nagyon messzire vezetne,
ha e tárgyról részletesebben akarnánk írni; e közle
mény szűk kerete pedig alig engedi, hogy a gümőkór
ellen való védekezést illetőleg e legsajátabb bajunkkal
elegendő módon foglalkozzunk.
Mióta világos, hogy a tuberkulózis ellen való véde
kezés egyedül a tisztaságból, a pormentességből áll,
nem lehet többé azon csodálkozni, hogy szakmabeli
jeink oly nagy százalékát szolgáltatják a tuberkulotikus
betegeknek. Egyetlen foglalkozás sincs, a melynek munkaterületén az ember annyira ki van téve a halált rejtő
csíráknak folytonos belégzésére, mint a nyomda-műhely,
főként pedig a szedőterem. Ott, a hol minden ember
előtt ősztől tavaszig, a munkanap háromnegyed részében,
gázláng emészti fel az élethez nélkülözhetlen oxigént,
állandóan gyilkos mikrobákkal telített, poros levegővel
tápláljuk légző-szerveinket. Hiába az orvosok ez irányú
intése és a tudós orvos-kongresszusokon kimondott
szakvélemények. Kimondották és a világgal tisztán meg
érttették, hogy a gümőkórt gyógyítani nem lehet, de
terjedése ellen védekezni kell az által, hogy a már
gümőkórban szenvedőket az egészséges emberektől el
különítik. Az elkülönítés pedig arra való, hogy a ragá
lyozásnak eleje vétessék. E czélból létesítenek a gümőkórosoknak külön kórházakat. Mivel azonban természetes,
hogy az összes gümőkórosok befogadására elegendő
szanatóriumot építeni és berendezni soha sem lehet
és hogy valamennyi gümőkóros, anyagi és megélhetési
viszonyai miatt, életét szanatóriumban nem töltheti, a
tuberkulotikus betegek állandóan köztünk élnek. Nem
csupán az tehát a védekezési eszköz, hogy a betegeket
az egészségesektől izoláljuk, hanem e betegek mellett
kerüljük azokat a káros befolyású érintkezéseket, a melyek
e bajjal mindenkit megfertőztethetnek. Ez pedig a por
mentesség és tisztaság útján érhető el.
Mindnyájan tudjuk, hogy a szedőterem minden
részében, minden betűszekrényben, a betűszekrény min
den rekeszében nagyon sok por rakódik le és ez állandó
fészkét képezi a sokféle nyavalyának. Ily poros betű
szekrény felállítása vagy eltevése, magából a szekrény
ből vagy állványáról, valóságos porfelhőt ver fel. E por
felhő .néhány másodpercz múlva eltűnik ugyan, — azért
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azonban, mert a finom por-részecskék a levegőbe jutnak,
mi azokat folytonos lélegzésünkkel tüdőnkbe inhaláljuk. A mellett tehát, hogy a szedőterem amúgy is
fertőzött levegőjében állandóan szállingózó ólomporral
kell táplálkoznunk, a porral a levegőbe került minden
fajtájú, főként pedig gümőbaczillusokkal is kell, akarat
lanul is, jóllaknunk. Gümőbaczillusokkal pedig azért
főként és kétségbevonhatatlanul, mert a gümős egyén
köpete a szedőterem padlóján megszáradván, a porba
vegyül és így a köpetből a porba került s vígan élő
baczillusok a porral együtt jutnak légzőszerveinkbe.
Ez nagyon veszedelmes, nagyon ijesztő és minden
kit fenyegető állapot. És e pusztító, gyilkoló méreggel
telített por hol találhatna alkalmasabb tenyészanyagra,
mint a kora ifjúsága óta ólomportól inficziált betűszedő
tüdejében ? A betűszedő, a ki zsenge kora óta űzi nehéz,
testet gyengítő foglalkozását, többnyire azzal a konstrukczióval van megáldva, melynek tüdőszövete leginkább
fogékony a gümőbaczillusok befészkelődésére. Ezeknek
előrebocsátásával biztosra vehetjük tehát, hogy az emlí
tett módon végbemenő inficziálás és nem maga a nyom
dászat teszi beteggé a betűszedőket.
Ha a nyomdatulajdonosok súlyt helyeznének sze
mélyzetük egészségi állapotára, jobban mondva, ha a
nagyobb nyomdák személyzetei a szedőtermek tisztán
tartására a nyomdatulajdonosokat szorgosan kérnék,
figyelmeztetnék s a szedőtermekből a tömérdek port
kiküszöböltetnék, a termeket kellő módon szellőztetnék,
a gümőkórosok száma nem szaporodnék s már a leg
közelebbi jövő mutatná, hogy — legalább a nyomdászok
között — sokkal ritkábbak volnának a gümőkóros esetek.
Ismerve azonban az embereknek minden neme
sebb ügy iránti indolencziáját, nem sokat remélhetünk
a nyomdatulajdonosok ezen kötelességtudásától. De ha
az állam a népesség százezreit meg akarja menteni attól
a ragálytól, a mely azok soraiban állandóan pusztít:
legfőbb kötelessége az erre hivatott hatóságokat utasí
tani, hogy a gümőkór terjedésének, a napirenden levő
állandó fertőzésnek a munkahelyiségek tisztántartása által
elejét vegye.
A nyomdák tulajdonosait, vezetőségeit hatóságilag
kell kötelezni:
1.
A munkatermekben köpőedények felállításár
(Ha ezt létesítik, mindenki leszokik a padlóra köpéstől
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s ennek következtében a gümős váladék a padló
porával nem kerül a levegőbe.)
2. A szedőállványokat hetenként egyszer, a szedő
szekrényeket hetenként kétszer le-, illetve kiporolni.
(Nagy dolog, belátom, de ha oly sok emberéletről van
szó, megszűnik a habozás.)
3. A munkatermek, főként pedig a szedőtermek
padlózatát legalább egyszer hetenként tisztára mosni;
ez által a por némileg itt is kevesbbedik.
4. Hogy a szedőteremben a folytonos járkálás köz
ben a padlózat pora a levegőbe ne jusson, télen reggel
és délben, nyáron reggel és délelőtt 10 órakor továbbá
délben és délután 4 órakor mulhatlanul meg kell
öntözni.
5. Szigorúan ügyelni kell arra, hogy a munka
termek jók szellőztessenek. Télen — tekintet nélkül a
hidegség mérvére — reggel, délben legalább másfél
óráig, este két órán át ajtók és ablakok nyitva hagyandók. Hogy az ablakok nyáron egész napon át nyitva
lehetnek, az természetes. Igen ajánlatos különben a jól
bevált állandó, önműködő ventillátorok alkalmazása.
6. Újonnan keletkező nyomdákra az engedély csak
úgy adandó meg, ha a munkahelyiségül kiszemelt helyi
séget az egészségügyi hatóság hygieniai szempontból
megfelelőnek találta. Ily újonnan keletkező nyomdák
szedőtermeinek padozatát azonban beton-, vagy pedig
síma, keményfa-burkolattal kell mulhatlanul elláttatni
azért, mert ily padozat feltétlenül tisztán tartható, róla
a por biztosan és könnyen eltávolítható, míg a puhafa
padozat rései és rostjai a por és piszok állandó fészkét
képezik.
7. Az iparfelügyelőség a munkahelyiségekben be
hatóbb vizsgálatokat végezzen, mint azt eddig teljesí
tette. A szűk, alacsony, kevés levegőt magába foglaló
és nem eléggé szellős munkahelyiségeket (a milyenek
— sajnos — a fővárosi nyomdákban, még elsőrangú
ujságnyomdában is, bőven találhatók) át kell alakítani,
vagy a nyomdát belőlük kiköltöztetni.
8. Az iparfelügyelőség és egészségügyi hatóság a
nyomdahelyiségeket sűrűn látogassa és meggyőződést
szerezzen arról, hogy főként a 2., 3., 4. és 5. pontban
foglaltak pontosan és lelkiismeretesen teljesíttetnek-e.
Az általam itt felállított szabályzat pontjainak ki
bővítése, körülírása a hivatott hatóságok ügykörébe
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tartozván, a magam részéről csak nagyjából igyekez
tem rámutatni az egészségügy, a tisztaság, a szükséges
fertőtlenítés szempontjából követendő eljárásra.
A 2. pontban foglalt utasítás talán egyesek előtt
keresztülvihetetlennek fog látszani, mondván, hogy óriási
munka a szekrények és állványok kiporolása. E nélkül
pedig szó sem lehet a nyomdában levő portömegek,
a gümőkór előidézése, továbbterjedése okának meg
szüntetéséről. A szedőtermek alapos tisztogatása főként
ott szükséges, a hol sok szedő dolgozik; sok szedő
vel csak nagy nyomda dolgoztat, nagy nyomda pedig
— legyen az magántulajdon vagy részvénytársaságé —
csak vagyonos, tehetős egyének kezében van, a kiknek
évi büdzséjét nem üti agyon, ha — a szedőterem nagy
ságához képest — egy-két embert a szükséges és köte
lező tisztogatásra tart. Ez bizonyos. Mellékesen pedig
vigasztalásképen meg kell jegyeznem, hogy a tisztoga
tásra költött kis összeg jó része a szedők révén meg
is térül, mert ha az egészséges munkást munkatere
tisztántartása következtében az ismeretes nyavalya meg
nem támadja, sokkal kevesebb lesz köztük a beteg
ember s így sokkal kevesebb az olyan munkás, a ki
betegen bár, de kényszerűségből, kínnal-bajjal, szen
vedve, nehézkesen, úgy a hogy, dolgozik. Egészséges
ember jó kedélylyel, friss kedvvel, erős tevékenységgel,
az előbbiekkel szemben összehasonlíthatlanul több és
jobb munkát végez.
E tagadhatatlan tényt tessék szem előtt tartani, ha
nem elegendő az, hogy százakra, ezrekre menő emberek
megmentéséről, az állandóan fenyegető baj megszünte
tésének szükségéről van szó.
A nyomdai alkalmazottak pedig nagyon jól teszik,
ha szabad idejüket nem füsttel telt kávéházakban vagy
vendéglőkben töltik, hanem kimennek a szabadba s ott
szerzik meg azt, a miben részük a nyomdában nem
lehet: a tiszta, friss levegőt. Budapest környéke oly
gazdag természeti szépségekben, hogy - a pormentes,
üde levegő élvezése mellett — azok szemlélete elegendő
szórakozást is nyújt.
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Ö nállóság a munkában.
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Augenfeld M. Miksa.

iparágak terén nagyot haladott németek
nek közeli szomszédsága míg egyrészt jótékonyan
hat fejlődő iparunkra, másrészt bizony némileg gátolja
is haladásában.
Gátolja, mert megfosztja önállóságától.
Jótékonyan hat annyiból, hogy az onnét beözönlő
és legtöbb esetben kifogástalan kiállítású nyomtatvá
nyok nevelő, oktató hatása kétségbevonhatlan; de más
részt bizonyos az is, hogy ezek olyan mintákat képez
nek, melyektől nem merünk eltérni, melyekhez mereven
ragaszkodni kötelességnek tartjuk és azoknak nyomán
haladva, legalább is újat alkotni nem tudunk.
A többi e szakmában haladott nemzetek nagyon
messze esnek tőlünk, termékeikkel ritkábban találko
zunk. De nemcsak a földrajzi viszonyok lehetetlenítik
az oktató szellemi kapcsot, hanem a nyelvi viszonyok
is, mert a nagy ritkán ide jutó termékeknek legtöbb
esetben csak külső becsét tudjuk méltatni.
Pedig vannak ma már nemzetek, melyek a sok
szorosító iparágak terén ha nem is szárnyalták túl a
németet, de legalább is utolérték. így pl. az angolok
a mesterszedés és dekoratív könyvkiállítás terén, az
amerikaiak pedig a reproduktív ábrázolás terén alkot
nak bámulatosakat.
És mi okozta ezen nemzetek haladását ? Az önálló
ság munkájukban !
Ezek is, csak úgy mint mi, valamikor német min
ták után indultak, de mikor már ezek kellőkép kioktat
ták őket, megkísérelték az önálló dolgozást, a mi
természetesen nem hozta meg azonnal a kívánt sikert,
de fokról-fokra erősbödvén, mind nagyobbakká, mind
hatalmasabbakká lettek e téren.
Ha mi is így cselekednénk, sokkal biztosabban
haladnánk. De nincs semmi önállóságunk. Mindenben
a németek után indulunk.
Szakmánkban a szedést illetőleg két főcsoportot
különböztethetünk meg: a könyvszedést és a mester
szedést. Mindkettő alapos szaktudást, fejlett ízlést,
jártasságot az ornamentikában és a stílok alapos tudását
megkívánja.
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Az utóbbi évtizedben a grafikai díszítés terén a
harmadik korszakot érjük. Első volt a régi klasszikus
iskola háromsor-szabálya, melyet a szabad irány köve
tett, a mit pedig a szeczesszió kisebb-nagyobb hullám
zásaként a mai nap ismeretes modern irány követett.
Mindhárom irány tartós uralmu volt nálunk, mind
három irány Németországból jött át hozzánk és a míg
ott divatban volt, uralmát nálunk is megtartotta. Önálló
alkotás, olyan eltérés az átvett szabályoktól, mely specziális hazai viszonyaink keretébe jobban beleilleszkedett
volna, nem történt.
így a legújabb téren is. A modern irány maga a
díszítés szabadsága, semmi szabályhoz kötve nincs, csak
egy irányelv uralkodik benne: szépet alkotni, szépet,
a mely megfelel az esztétikai szépnek, a szemnek nem
fáradságos torna-gyakorlat a szöveg olvasása, és nem
akar plasztikus utánzata lenni semmiféle kőből faragott
dómnak, még kevésbbé valami kínai pagodának, hanem
úgy a sorok könnyű olvashatósága, csoportosítása, a
díszítő anyag czéltudatos elhelyezése által a papír sík
felületének díszítése, élénkítése.
És mégis mit látunk? Igen-igen ritka esetben önálló
munkátj! A legtöbbször a német betűmintákból merített,
sablonszerű, igen sok esetben minden kritikán alul
elkészített utánzatát. Sajnos, sokszor kényszerből, mert
a német betűöntödei termékek inváziója kényszeríti a
szedőt ezen mintákhoz való szigorú ragaszkodásra.
Már volt alkalmam egy ízben kifejteni, mennyire
szolgaias a német öntők által felkapott és a germán
nyelvben indokolt ligaturák (CH, AU, El, ER, EN stb.)
használata és mennyire nem ajánlatos ez a magyar nyelv
ben. Igen, ha a magyaros két betűbűi álló, de egy
hangzású ez, cs, ly, ny, sz, zs, ty betűk ligaturái kap
hatók volnának, használatuk indokolt lenne.
Szintén hibás — már másutt említettem — a
Németországon nagy port fölvert és az ottani szak
körökben örömrivalgással fogadott és ép azért nálunk
is nagy előszeretettel vásárolt Eckmann-typusok, azaz
Eckmann német betűrajzoló modorában öntött betűk
használata. Nagy lépést jeleznek ezek előre szemben
a fraktur betűkkel és mintegy átmenetet képeznek ezek
az antiquához, de ép azért, mivel azt, t. i. az antiquát,
igyekszik megközelíteni, így tehát az antiqua tökélete
sebb és jobb amannál, miért is az uj typus használata
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magyar munkákban határozottan elhagyandó. A modern
irány németes, szolgaias utánzata oly annyira elterjedt
nálunk, hogy minden fajta betűt, díszítést beleerőszakol
nak, azon hiszemben, hogy így tökéleteset, bámulatosat
alkotnak, pedig eltekintve attól, hogy nincs önállóság
munkájukban, az még nevetséges is, mert régit, idejét
múltat divatos köntösként viselni nem lehet.
Még valamit fel kell említenem, mely nem egyéb
utánzatnál. A modern irány alapszínezéseket igen sok
szor kíván, mely alapoknak vágása a szedő dolga.
Nem minden esetben kielégítő a sima alap, igen sok
esetben többé-kevésbbé díszíteni kell azt, a mikor a
munka szebb, kielégítőbb volta a munkás keze ügyes
ségétől van függővé téve. Ezen alapmetszések mind
egyre dúsabban diszítetté lettek szintén a németek
jóvoltából és így, mint minden egyéb, nálunk is. Hogy
ez szükséges, azt minden egyes alkalmazás bizonyítja,
de hogy a nagyon díszített és így sok időt rabló ala
poknak a szedő által való kézzel metszése nem indo
kolt, azt bátran merem állítani. Nem pedig azért, mert
a legügyesebbnél is csak dilettánsmunka, a mi némileg
bizony-bizony sokszor elárulja magát, másrészt pedig
a horganymaratás mai fejlett korszakában az ily sűrű
díszítésű és komplikált metszésű alapok sokkal hama
rább, sokkal olcsóbban készülnek ez úton és jóval ellen
állóbbak ezek mint a bármi anyagból metszett alap.
Nemrégiben egy szaklap mint csodát mutatta be,
hogy egyik mesterszedője egyik betűöntődé női ábráját
Máser-lemezbe metszette. Eltekintve attól, hogy így
némileg a szellemi tulajdonjog is csorbát szenvedett,
nem lehet czélja a mesterszedőnek a horganymarató és
fametsző munkakörébe magát beleártani.
Azért hát, azt hiszem, az egyszerűbb alapok met
szése a szedő dolga, de a komplikáltabbakat hagyjuk
meg a maga mesterének.
Könyvek elkészítése terén is csak utánzói vagyunk
a németeknek. És bizonyos, hogy mindazideig azok
leszünk, míg hazai művészek nem igyekeznek a magyar
felfogásnak, a magyar írásnak megfelelő betűket készíteni.
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szó esett már arról, hogy miben leli magyarázatát
a magyar nyomdászat fejlődésének oly roppant
lassú lépésben való haladása. Sokan rámutattak ugyan
már a létező bajokra, s azok orvoslására nézve minden
lehetőt elkövettek az arra hivatott tényezők, mindazon
által nem vélek fölösleges munkát teljesíteni, ha én is
elmondom e helyütt egyről-másról szerény nézeteimet.
Első sorban is, ki ne hallotta volna azt az általá
nos panaszt, hogy mi, magyar nyomdászok, a modern
technika fejlődésében mennyire mögötte állunk az oly
nagy hangsúlylyal aposztrofált „művelt Nyugotnak", s
a mit első sorban munkaadóink szeretnek szemünkre
lobbantani, főleg ha amolyan általános fizetésemelésről,
árszabály-mozgalomról van szó.
És valljuk be őszintén, hogy némileg igazuk is
van. Ismétlem: csak némileg, mert maradiságunkért
első sorban ő reájuk, munkaadóinkra hárul a felelősség,
miután fő törekvésük még mindig a konkurrencziára,
a munkaárak lenyomására, — nem pedig az iparművé
szet nemes versenyére irányul.
Mint a haladás legnagyobb akályát kell fölemlíte
nem, hogy a mai konkurrens világban milyen nagy
szerepet játszik a tanoncz-kéz mint legolcsóbb munka
erő, — s itt rejlik a legfőbb hiba: a hiányos tanonczképzésben.
Mert hát miből is áll ma a tanonczképzés ?
Erre nagyon röviden megfelelhetek, mert ez alap
jában véve majdnem mindenütt egy kaptafára megy.
Megtanítják az ifjú nyomdász-csemetét jól-rosszul
sort kizárni, s hogy ezt el ne felejtse, szedetnek vele
3 — 31/a éven át folyton-folyvást síma sorokat különféle
lapoknál, és hogy a tisztességen se essék csorba, egy
félévre mesterszedő mellé állítják, - nem hogy tanuljon,
hanem hogy elmondhassa, miszerint ott is állt. Mikor
azután így kellőleg kiképezve fölszabadítják, útilaput
kötnek a talpára.
Ennyi az egész!
Erre sokan azt mondhatnák, hogy azt az ifjú nyom
dász-csemetét nem a főnök úr vagy a művezető úr
oktatja, hanem minden esetre mi, szedők, hát miért
ok
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nem tanítottuk ? — Igen ám, csakhogy mire ez a nebuló
a szekrény mellett megmelegszik, a főnők úr vagy a
művezető úr már így számít: „Hányán is vannak?!''
Azután a legtöbb tanuló gyenge felfogású, és a
„gspán" hamar ráún az általa adott, de legtöbbször
meg nem értett magyarázgatásra, s mielőtt valami ké
nyesebb munkát reábízna, inkább elvégzi maga.
Hanem, az igazat megvallva, a mi igen tisztelt
szaktársainknak is megdobban a szívük, megduzzad
a keblük az önérzettől, midőn a főnök úr vagy mű
vezető úr abban a megtiszteltetésben részesíti őket, hogy
ilyen jövendőbeli szaktárs kiképzését reájuk bízza.
Mert ez valam i! Ez már a bizalom eltagadhatatlan
megnyilatkozása.
Most aztán szigorú bírálata következik a tanoncz
szülői nevelésének meg iskolai tanárai tudományának.
Mert íme kisül, hogy szülői neveletlenek, tanárai sem
voltak okosabbak, tehát következésképen ők is azok,
mert hát nem tanultak, avagy nem tanították meg őket
semmire. Hogy szaktársaink mikép fogják föl a tanonczképzés nemes feladatát, arról alkossa meg magának
ki-ki a saját véleményét, — hisz mindnyájan voltunk
tanonczok. Én azonban mondhatom, hogy szomorúan
tapasztaltam, miszerint szaktársaink igazán lelketlenül
teljesítik ebbeli valóban nemes feladatukat. A reájuk
bízott zsenge gyermekekkel egyáltalán nem törődnek,
vagy ha törődnek is, ezt oly alakban teszik, hogy ezzel
fensőbbségüket fitogtatják, avagy különféle szeszélyeiket
elégítik ki.
Csak nagyon kevesen vannak azok, a kik ebbeli
hivatásuk teljes tudatában vannak, a mi egész életre
kiható szerencse azokra a tanonczokra nézve, kik ilyen
„gspán"-hoz kerülnek. A legnagyobb szerencse azonban
tanonczainkra nézve az, ha olyan nyomdába kerülnek,
a hol csodálatosképen az oktatás szelleme uralkodik.
Igen. Mert hát ilyen is van, de ez oly ritka, hogy
•csak unikumnak van belőle egy-kettő, s hogy meg nem
nevezem őket, csak azért teszem, nehogy félremagyará
zásokra adjak alkalmat. Pedig megérdemelnék, mert
ezek valóságos szakiskoláját képezik nemcsak tanonczainknak hanem ambicziózus fiatal szaktársainknak is.
De, hogy a dologra térjek, ki kell jelentenem, hogy
én a bajok orvoslására első sorban és csakis a magyar
szakirodalmat tartom illetékesnek. Mert amint hogy min
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den állam avagy intézmény csak úgy virágozhatik, ha
benne a tudományokat kellőleg ápolják, épp úgy áll
ez szakmánknál is; és amint hogy minden államban a
hírlapirodalom elterjedtsége a legpontosabb fokmérője
az általános műveltségnek, épp úgy tekinthetjük ezt
annak szakmánkban, a szakirodalomra nézve is.
És mily csodálatos az, hogy míg mi, nyomdászok,
a kik legjobban ismerjük a nyomtatott betű varázs
hatalmát s legkevésbbé élünk vele, addig a műveltség
nek nálunk sokkal alacsonyabb fokán álló iparosok
tudatára ébredtek annak s legfőbb czéljukat képezi,
hogy maguknak egy-egy oly lapot alapítsanak, melyben
eszméiket, törekvéseiket egymással közöljék, önmagukat
műveljék, a gyengébbeket oktassák. E körül csoporto
sulnak aztán tömegesen. Ez képezi legfőbb reményüket
a haladásra, a legnagyobb büszkeségüket, s ezt pártol
ják is a legnagyobb lelkesedéssel és legnagyobb áldozatkészséggel.
Nálunk nyomdászoknál azonban — sajnos — ez
nem így van. Pedig nekünk már egy kis szakirodal
munk is volna. Hogyne! Van két havonként megjelenő
szakfolyóiratunk és két évkönyvünk !
Csakhogy nagyon csalódik az, a ki azt hiszi, hogy
azért van mindegyikből párosával, mert ezek egyenként
nem volnának képesek kielégíteni a folyton fokozódó
igényeket. D ehogy! Nem részesül ezek egyike sem az
őt megillető, megérdemlett támogatásban.
És itt még nem szóltam azokról a szakirodalmi
termékekről, a melyek szakíróink buzgó fáradozása^
önfeláldozása következtében saját költségükön látnak
napvilágot. Ezek is épp oly gyér támogatásban részesül
nek mint amazok.
Nézzünk csak egy kissé körül, miben rejlik a hiba
és miért van az a nagy közöny, melylyel szaktársaink
szakirodalmunk iránt viseltetnek.
A kinek már volt alkalma, hogy valamely újfajta
szakirodalmi terméknek híveket szerezzen, annak érde
kében agitáljon, az szomorúan tapasztalhatta azt az
óriási ellenszenvet, kicsinylést, a mely lépten-nyomon
megnyilatkozik — nem szakirodalmunk, hanem szak
íróink iránt. A legelső szónál azzal állanak elő, hogy
párhuzamot vonnak a külföld fejlettebb iparával, töké
letesebb szakirodaimával. És a mi fő, hogy olcsóbb pén
zen tökéletesebb szakirodalmi termékekhez juthatnak.
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Hát az tagadhatatlan tény, hogy a külföldi ipar
minden tekintetben fölöttünk áll. Azonban már most
azt kérdem, hogy vájjon nem-e volt ennek is kezdő
stádiuma, nem-e voltak szárnypróbálgatásai ?
Úgy-e, hogy igen !
De azt nem hiszem, hogy ezeknek is oly nagy és
hosszantartó közönynyel kellett volna küzdeniök mint
nekünk.
Vagy nem gondolnak-e szaktársaink arra, hogy, ha
a magyar nyomdászok a magyar szakirodalmat pártol
nák az olyannyira dicsőített külföldi helyett, vájjon nem
produkálhatná-e ez is ugyanazt, vagy tán többet is ?!
Hányán vannak szaktársaink között, a kik folyton
gyűjtik ezeket az idegen termékeket, holott a nyelvet
egyáltalán nem értik, s így pusztán csak a szemléletre
vannak utalva.
Ez azonban még csak az egyik oldala a dolognak.
Nézzük a másikat.
Ha amúgy szerényen odakínálunk valamely újabb
szakirodalmi terméket egy-egy szaktársunknak meg
vételre, ez előbb alaposan lekritizálja az illető mű szer
zőjét, azután meg az összes magyar szakírókat. És ha
akad olyan, a ki véletlenül az idegen nyelvekhez is ért
valamit, az határozottan azt állítja, hogy ő már az összes
szakdolgokat rég elolvasta — németben.
Itt kénytelenek vagyunk beismerni, hogy ez állítás
ban van némi igazság, mert szaktársaink közt tényleg
vannak olyan irodalmi szarkák, a kik nagy előszeretet
tel gyömöszölik át más agyvelők szellemi termékeit,
csak azért, hogy nevüket nagy füttyre (mintha saját
szerzeményük volna) odabiggyeszszék valami nyomtat
vány alá. Pedig mennyivel más eredményt érnének el,
ha a czímsor alá odatennék azt a kis sorocskát: Fordí
totta X. Y.
De hát ez még mindig nem elég ok arra, hogy szakirodalmunkat elhanyagoljuk vagy annak értékét kisebbít
sük, főleg ha tekintetbe veszszük, hogy szakíróink eme
működésükkel csak egy önkéntes adót rónak le a köz
érdek javára. Ezért tehát inkább köszönettel tartozunk
nekik. A szépérzéket, a jó ízlést, értelmet pedig csak
úgy sajátíthatjuk el, ha kellőleg forgatjuk kezeinkben a
szakirodalom termékeit. Hogy mily fontos szakmánkban
önművelődésünk czéljából a szakirodalom és annak
hathatós támogatása, azt mindannyian tudjuk. Nincsen
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egy ipari szakma sem, mely fejlődésében annyira iker
testvér volna az irodalommal mint a nyomdászat.
Sem tanonczainknak a tanonczidő, sem ifjú szak
társainknak a gyakorlatban elsajátított tudás nem nyújt
elég garancziát, kiképeztetést az életben való boldogu
lásra. Ki kell azt egészíteniük a szabad idejükben való
önképzéssel. Ebben pedig leghívebb támogatójuk: a
szakirodalom.
Ne kicsinyeljük, ne ócsároljuk tehát szakirodalmun
kat, mert ezzel csak önmagunkat kisebbítjük, hanem
legyünk büszkék rá, és a mi fő — pártoljuk és fejleszszük a zt!

A korrektor.
ir ta :

G oldfinqer Mór .

feltalálása óta grafikai téren igen
sok többé-kevésbbé fontos újítás és találmány látott
napvilágot, mely mind Gutenberg találmányán alapszik;
ily módon tökéletesbedett a technika, így keletkeztek a
körforgó, öntő- és szedőgépek. De a korrektori intéz
mény a régi tradicziókhoz hű maradt; a korrektor
munkája ma is olyan, a minő 450 évvel ezelőtt volt.
Az ő feladata átolvasni az első levonatot, az eredetivel
vagy a kézirattal összehasonlítani, a szedő munkáját
felülvizsgálni és az előforduló hibákat kijavítani, hogy
a nyomtatvány hibamentes legyen.
Már a régi időkben is fontos szerep jutott a kor
rektornak a nyomdában. Akkor ugyanis a tudományos
nyelv a latin volt, és ezen a nyelven Írták a legtöbb
könyvet; ennélfogva csak képzett, tudós ember lehetett
korrektor. Már a nyomdát engedélyező régi pátensekben
rendszerint ki volt kötve, hogy a nyomda tartozik ter
mékeit tanult és ügyes korrektorral átolvastatni, nehogy
sajtóhiba essék bennök. Hogy mily fontos szerepe volt
akkor a korrektornak, az kitűnik egyebek közt a kolozs
vári r. kath. liczeumi nyomdának 1814. évbeli ügykeze
lési és munkaszabályzatából is, mely megjelent Firtinger
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könyvnyomtatás

Károly „Otven esztendő a magyarországi könyvnyom

tatás közelmúltjából" czímű munkájában.
Ámbár a könyvnyomtatás művészete részben gyári
iparággá sülyedt, a korrektori intézmény máig is meg
őrizte régi jellegét; a hivatásos korrektornak manapság
is nemcsak bizonyos általános műveltségű embernek,
de szakképzett nyomdásznak is kell lennie, hogy terhes
és felelősségteljes munkáját kellően végezhesse.
Elengedhetlen kelléke a jó korrektornak az univer
zális műveltség bizonyos foka. A különböző tudomány
ágakban való némi jártasságon kívül, főképen kitűnő
nyelvtani képzettségre van szüksége, hogy azt, a mit
olvasott, megértse és ennek folytán az esetleg hiányos
vagy rossz kéziratot is könnyen olvashassa és kijavít
hassa. Szóval a jó korrektor négy gimnáziumi osztály
elvégzése nélkül szinte elképzelhetetlen, mert e nélkül
a tudományos munkák korrektúráit alig végezheti.
Magától értetődik, hogy anyanyelvűnket, a magyart,
és ha valamire vinni akarja, a németet is tökéletesen
kell ismernie.
Számos évi korrektori gyakorlatom alatt azonban
- sajnos — alkalmam volt nem egy kollegát meg
ismerni, a ki mint korrektor szerepelt, a nélkül hogy a
magyar és német nyelv elemi szabályait ismerte volna.
Ha emberünk gimnáziumba járt, a latin, német (és
esetleg franczia) nyelveket ismeri, akkor már olasz és
román nyelvű munkáknál is könnyen eligazodhatik.
De ismernie kell mindezeken kívül a görög és cyrill
betűket és valamelyik szláv nyelvet is. Mert hát Magyarországon, ennek poliglott népességénél fogva, nemcsak
magyar és német, hanem igen sok más nyelvű nyom
tatvány is fordul elő, meg aztán külföldi munkákat is
. szívesen csináltatnak nálunk, mert — hála a magyar
szennykonkurrencziának és az alacsony munkabérek
nek — itt még az idegen nyelvű nyomtatvány is olcsóbb,
mint például Ausztriában, Németországban a német,
Francziaországban a franczia, vagy Angliában az angol
nyelvű nyomtatvány.
Már előbb említettem, hogy a korrektornak szak
képzett nyomdásznak kell lennie, mert a korrektor nem
csak a szedő munkáját, hanem bizonyos tekintetben —
mint revizor — a gépmester ténykedését is ellenőrzi és
gyakran ő az utolsó és fő tényezője annak, hogy a nyom
tatvány kifogástalanul kerüljön a megrendelő kezébe.

A fentiekben vázoltam azon ismereteket, melyekre
a korrektornak szüksége van, hogy állását kellően betölt
hesse. Van azonban még számos más, látszólag csekély
jelentőségű, de mégis nagyfontosságú dolog, a mi a
korrektor munkájára nagy befolyással van. Ezen kellékek
egyike a nyugodt temperamentum, mely a korrektort
képessé teszi arra, hogy munkáját higgadtan végezze.
Mert, ha minden rossz elválasztásnál vagy fontosabb
betűhibánál elhagyja a béketűrés és káromkodással
könnyít a hangulatán, akkor néhány év múlva bizo
nyára idegbeteggé lesz; ha egy elnézett hiba miatt
kijön a sodrából, akkor a további munkára képtelen,
mert izgatottságában a legnagyobb hibát sem veszi észre.
A korrektor szellemi munkát végez, melynél rend
kívül nagy figyelmet kell kifejtenie, annyira, hogy
másra gondolnia nem igen szabad. Hogy a korrektor
dolgát nyugodtan és háboríttatlanul végezhesse, lehe
tőleg külön, csöndes szobára van szüksége. Itt az első
követelmény a jó világítás. Legjobb a nappali világos
ság, persze ha a helyiség nem sötét és a világosság
közvetlenül az ablakból, baloldalról esik az asztalra.
Ma azonban már a mesterséges világítás is oly töké
letes, hogy szemünknek éppenséggel nem árt. Első
helyen áll a villamos fény, ha annak kápráztató hatását
a szemtől elhárítjuk. Jó az Auer-féle gázlámpa is, de
ennél ügyelni kell, hogy ne legyen nagyon közel a
fejünkhez, mert könnyen főfájást okozhat. A közönséges
lobogó gázláng és petróleumlámpa azonban igen ártal
mas a szemre és ezért lehetőleg mellőzendő.
Fontos, hogy a korrektornak jó és egészséges szeme
legyen, ámbár nála tulajdonképen nem annyira a látás
éles volta, mint inkább a figyelem élénksége a döntő.
Ügyelnie kell a természetes, nyugodt és fesztelen test
tartásra. A munkába való belegörnyedés, a fej lehorgasztása, a szoros inggallér mind vértolulást okoz az
agyban és közvetve rontja a szemet. A tüdővész oko
zója igen sok esetben a hosszas, helytelen ülés, mert
ez elfárasztja a mellkas izomzatát, nehézkessé teszi a
lélegzést, tehát a szív és a tüdő helyes működését
gátolja. Ennek elkerülése végett igyekezzék a korrektor,
hogy czélszerű, lejtős felületű dolgozóasztalt kapjon,
mely az egészségtan követelményeinek megfelel.
A dolgozó-asztal lapjának hajlása olyan legyen,
hogy a munkánál a lap 45 foknyi szög alatt, 30 — 35 cm.
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távolságnyira essék a szemtől. A széknek oly magasnak
kell lennie, hogy alkarunkat kényelmesen az Írólapra
fektethessük, a nélkül, hogy a vállunkat emelni vagy
a hátat és fejet lehajtani kellene.
A korrektori szoba fölszereléséhez tartozik még
néhány idegen nyelvű szótár, kisebb lexikon, helységnévjegyzék és czímtár.
A korrektor a hibák megjelölésére különféle jeleket
használ, hogy a szedő a korrigálásnál ne jöjjön zavarba.
Munkáját rendesen egyedül végzi, még pedig úgy,
hogy előbb a kéziratról egy mondatot vagy mondat
részt elolvas, azután a levonaton ellenőrzi annak helyes
ségét. Megbecsülhetlen szolgálatokat tesz a jó emlékező
tehetség, mert a szöveg helyességének ellenőrzésén kívül
a korrektornak a betűhibákra, az egységes ortográfiára
és a tényleges tartalomra is kell ügyelnie, a nélkül
hogy a mondatok értelmi összefüggését elveszítené.
Némely helyütt az összeolvasást tartják előnyö
sebbnek, vagyis azon módot, hogy a mig a korrektor
fenhangon olvassa a korrektúrát, más valaki a kéziratot
figyeli, vagy megfordítva. Ilyenformán állítólag gyor
sabban halad a munka és könnyebben vehető észre a
temetés, a lakodalom. De valójában csak elenyészően
csekély az ilyenformán elért időnyereség, a korrektor
figyelme pedig a felolvasó hangja által megzavartatik
és könnyebben átsiklik az ortográfiái és betűhibákon.
Vannak ugyan bizonyos munkák, melyeknél az össze
olvasás haszonnal jár; pl. a számszedések, sorsjegyhúzási jegyzékek stb. a biztonság kedvéért összeolvasandók, vagy egyéb tömörebb hasábok is, ha sürgősen
kellenek. Szintúgy a finomabb munkáknál előforduló
tömör-szedések második korrektúráját előnyösen lehet
az összeolvasás módszere szerint végezni; de ezt általá
nos szabályul elfogadni nem lehet.
A számokra és nevekre nagy gondot kell fordítani,
mert ezekben legkönnyebben esik hiba. Általában az a
szabály, hogy a nyomtatvány az eredetinek úgyszólván
hű tükre legyen. Mivel pedig egyszeri olvasással vajmi
ritkán lehet teljesen hibátlan munkát végezni, nagyon
helyesen cselekszik a korrektor, ha az egyszer már
elolvasott hasábot még egyszer átfutja kézirat nélkül;
a mikor is a még benmaradt hamis betűket, avagy az
esetleg átnézett hibákat legkönnyebben ez alkalommal
veszi észre.
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A korrektornak megvan az a — különösen napi
lapoknál szükséges — szabadsága, hogy az előforduló
tolihibákat kijavíthassa.
A mesterszedéseknél követendő eljárásra nézve
általános szabályokat előírni nem lehet, mert ezek oly
számosak, hogy csak hosszas gyakorlattal sajátíthatók el.
Legfontosabb az alapos tipográfiai képzettség; ezt aztán
semmi sem pótolhatja. A hol ez hiányzik, a kontár a
különféle merkantil munkákból halomszámra gyárthatja
a makulatúrát.
Hiszen a legnagyobb elővigyázat mellett is meg
esik, hogy a korrektor figyelmét egyik-másik hiba
elkerüli, a mi azután nemcsak boszúságot, de gyakran
nagy kárt is okoz.
Száz eset közül go-ben azonban a rossz kézirat
az oka a sajtóhibának. „A szedő majd csak elolvassa",
gondolja az író, és olyan pongyolán ír, mihez hason
lítva az egiptomi hieroglif-írás ugyancsak „kismiska".
Történt egyszer, hogy Saphir, az ismert szatirikus,
bement a nyomdába, a hol az ő munkáit nyomtatták.
A szedők épen egy nehéz passzuson töprengtek, melyet
nem bírtak elolvasni. Saphir kezébe vette a kéziratot,
de nem tudta kibetűzni a saját írását. Végre is türelmét
veszítve, dühösen odacsapta a kéziratot a szekrényre
és így kiáltott fe l: „Az ördögbe is, nem azért írtam
ezt, hogy magam olvassam, ez az önök dolga, uraim 1“
Szólt, és faképnél hagyta az ámuló szedőket.
Bármennyire hadilábon áll is a korrektor a sajtó
hibával, mégis nem egyszer megörül neki — ha meg
csípte. A sajtóhiba önkéntelen komikuma ilyenkor párosul
a megkönnyebbülés érzetével a fölött, hogy a veszedel
mes hiba nem kerülte el figyelmét.
Állítólag van egy lap, a melyben sajtóhiba még
soha elő nem fordult: a kinai hivatalos lap. És ezt
épp olyan egyszerű mint praktikus módon érik el,
ámbár nem hiszem, hogy ez nálunk is beválnék. Ennek
a lapnak a korrektorait ugyanis a kinai kormány nevezi
ki és rendkívül busásan fizeti. De ha a korrektor egyetlen
hibát hagy a lapban, - irgalom nélkül fejét veszik! ?
De térjünk vissza a magyar korrektorhoz, a kitől
nemcsak jó és hibátlan munkát, hanem bizonyos pro
duktivitást is kívánnak, azaz hogy gyorsan is tudjon
dolgozni. E tekintetben zsinórmértékül szolgálhat, hogy
petit és garmond művek szedésénél 10 — 12 szedőre egy
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korrektor esik. De általában nehéz a helyes arányt
megállapítani. Mert ahány ház, annyi szokás! Némely
nyomdában kevesebb munkát, de teljes felelősséget kíván
nak ; másutt ismét inkább 1 — 2 korrektorral többet alkal
maznak és a korrektúrát kétszer olvastatják, mert azt
tartják, hogy „több szem többet lát". De ha fölteszszük,
hogy 12 szedő garmond-irásból naponta átlag 6 ív
regényt szed, akkor körülbelül megvan az a munkamennyiség, a melyet a jó és szorgalmas korrektor egy
nap alatt lelkiismeretesen és rendesen el tud végezni.
Mesterszedő-nyomdákban pedig 20 — 25 szedőre is elég
egy korrektor. De vannak rendkívüli esetek is. így pél
dául a Langenscheidt-féle franczia-német szótárnál, mely
nél csak 6 — 8 szedő dolgozott, nem kevesebb mint
22 korrektort kellett alkalmazni; viszont 1874-ben a
bécsi lakás-czímtárt 18 szedő szedte nonpareilleből, de
csak egy korrektor olvasta, még pedig három hónapig
naponta átlag 4000 sort első korrektúrában, e mellett
még a hozzátartozó 10 ív hirdetést, a szerzői korrektúraösszehasonlítást és gépreviziót is elvégezte!
A korrektor munkája nem könnyű és sok türelmet
igényel. De még sokkal körülményesebb a revizor teen
dője. Ennek leírása magában véve egy egész czikkre
terjedne és ezért mellőzendőnek vélem ezt annyival
inkább, mivel egy ilyen czikk 1897. évi évkönyvünkben
már megjelent.
Láttuk tehát, hogy a korrektor képzettségéhez kötött
föltételek nem csekélyek, hogy számos évi fáradság és
szorgalom kell ahhoz, hogy az állásának sikeres betöl
téséhez megkívántató ismereteket elsajátítsa. Kérdezzük
már most, mily arányban áll ezekkel a követelményekkel
a díjazás ?
A felelet — sajnos — nem kielégítő.
Szomorú eredményt tapasztalunk továbbá, ha egy
pillantást vetünk azokba a munkahelyiségekbe, melyeket
a legtöbb nyomdában a korrektoroknak szánnak. Leg
több helyen ez nem egyéb, mint egy a szedők által is
használt ablakdeszkához állított rozoga asztal vagy egy
regális, a hol aztán a korrektor a szedők mellett, a nagy
sürgés-forgás közepette, tartozik dolgozni; vagy pedig
egy üres sarok a gépteremben, hol egész nap a gépek
idegrontó zakatolása és a személyzet lármája zavarja.
Igen csekély azoknak a nyomdáknak a száma, a hol a
korrektornak egy a szedő- és gépteremtől teljesen elkülö
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nített szoba áll rendelkezésére; általában örülnie kell,
ha legalább nappali világosság mellett dolgozhatik, ha
nem kénytelen fél munkaidejét lobogó gázláng mellett
eltölteni.
Nem sokkal jobban állunk a korrektor rendelke
zésére bocsátott segédkönyvekkel sem. Ritka eset, ha a
korrektor valamelyik nyomdában egy tízéves lexikonnal
dicsekedhetik; nyelvtani segédkönyvekről, szótárakról
a legtöbb esetben szó sincsen. És ha a korrektor ilyen
segédkönyveknek hiányát érzi vagy azokat nélkülözni
nem akarja, akkor azokat csekély jövedelméből kell
beszereznie; de vannak oly nyomdák is, hol a kor
rektorok még a szükséges Írószereket is sajátjukból
tartoznak fedezni.
Sokat lehetne mondani a korrektori intézmény
bajairól, de ezt úgy is tudja mindenki, tehát fölsorolni
fölösleges. De addig, míg ezeken nem változtatnak a
nyomdák, ne csodálkozzunk azon, hogy a hivatásos
korrektorok száma folyton csökken; mert míg az ille
tékes tényezők, téves fölfogásból kiindulva, a korrektor
fizetését sokszor a minimumra redukálják, addig a
tehetséges korrektorok vagy más pályára lépnek, vagy
a szekrény mellé állnak, a hol inkább számíthatnak
előmenetelre és jobb fizetésre, vagy pedig — a mi a
leggyakoribb eset — az alacsony fizetés következtében
kénytelenek mellékfoglalkozást vállalni, a mi előbbutóbb megboszulja magát, mert a túlságos szellemi
munka következtében idegzetük annyira túlfeszül, hogy
okvetlenül beáll a betegség, a végkimerülés.
Csodálkozhatunk-e ilyen körülmények között azon,
ha a mai szedők — föltételezve a műveltség kellő
fokát — nem tartják érdemesnek a korrektori állásra
törekedni, de sőt hogy nevetségesnek tartanák, erre a
czélra időt vagy pénzt áldozni ? Csodálkozhatunk-e
rajta, ha törekvő fiatal emberek, a kik jobb iskolai
képzettséggel bírnak, inkább oly életpályákra lépnek,
a hol már kezdettől fogva több a kilátásuk a tisztes
séges megélhetésre és később, az aggkorban, a meg
felelő nyugdíjra.
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TÖRTÉNELMI DOLGOZATOK.

A köoyvpyomtatás őskopából.
ir t a :

F irtinqer Károly .

czikkemben oly dolgokra óhajtok kiterjeszkedni,
melyek nagyobb részükben még ma is vita tárgyát
képezik, jóllehet legjobb nevű külhoni szakíróink is
szóltak már azokhoz, de bizony megállapodásra nem
tudtak jutni. Jómagam sem kecsegtetem magamat azzal,
mintha képes lennék világosságot hozni az elmondandó
homályos dolgok mibenlétébe, hanem éppen csak a
tárgy érdekessége bír arra, hogy azokkal e helyen
foglalkozzam.
Itt van például ama hagyomány, mely szerint Gutenberg János atyamesterünk nyomtató sajtójának konstruá
lásánál a borprést vette volna mintául. Ezt a föltevést
nem találja elfogadhatónak Faulmann Károly; ő inkább
azt hiszi, hogy Gutenbergnek az ő korabeli papirgyártóknak (Papyrer) prései szolgálhattak mintául sajtójának
összeállításánál.
1856. évben megtörtént, hogy a mainzi Hof zum
Jungen elnevezésű házat — melyben annak idején
Gutenberg első nyomdája volt felállítva — azon időbeli
tulajdonosa fenekestől felforgattatta; ugyanis vendéglőt
rendezett be abban, és e czélra borpinczét is csináltatott.
Az e miatt véghezvitt ásatásoknál aztán az építő mun
kások 1856 márczius 22-én a ház fundamentumában,
22 lábnyi mélységben, eltemetett lakosztályok marad
elen

J

ni

ványaira bukkantak, ezekben pedig félig korhadt fadara
bokra, melyek közelebbi megtekintésnél a Outenberg
által használt nyomtató sajtó alkatrészeinek találtattak.
Ugyanis találtatott egy fahasáb, közepén jókora orsó
befogadására szolgáló kerek lyukkal, melyet a sajtó úgy
nevezett koronafájának tekintenek s a mely J. MCDXLI. G.

Outenberg állítólagos könyv sajtója 1441. évből. *

felírást mutat, a mit a tudósok Outenberg nevének kezdő
betűivel és 1441. évszámmal vélnek magyarázhatónak.
Megtalálták még Gutenberg ezen állítólagos fa
sajtója két törzsfájának csonka maradványait is, a mint
azok mellékelt képünkön a koronafával együtt sötétebb
színezésben láthatók, míg a prés egyéb részei képzelet-*
* A képünkön a sajtó lábánál látható körtealakú kövek valószínűleg
festékdörzsöl ők voltak, mert szintén ott találták a sajtófragmentumokkal
együtt. Eredetiben azonban ilyen kövek találtattak Mainz városa egyéb
helyein is, a miből a tudósok azt következtetik, hogy azok még a római
ó-korból maradtak ott és hogy a rómaiak azokat tulajdonképen súlymértékül
használták. A képen látható könyvek pedig Gutenberg nyomtatványait jelzik.
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bői állíttattak elő, és az ilyen állapotban közszemlére
van kitéve, Drezda városa múzeumában.
Hogy a kérdéses sajtómaradványok oly nagy mély
ségből kerültek napvilágra, azzal magyarázzák, hogy a
századok viharaiban nagy átváltozásokon ment keresztül
Mainz városa, különösen 1632-ben, midőn a város a své
dek által ostromoltatva, a szóban levő Hof zum Jungen
ház is színig elpusztult, — valamint azzal, hogy a város
utezakövezetének szintje idővel egyre emelkedett.
Ámde vannak, kiknek alaposnak látszó kifogásaik
vannak e Gutenbergtől származó sajtó-töredékek valódi
sága iránt; így kétely merült fel a koronafa egykorúsága iránt a J betű formája miatt, miután tudvalevő,
hogy Gutenberg idejében a J betűt még /-vei jelölték.
Azonkívül szokásban volt abban az időben Johannes
helyett Henne-t írni. Aggályos továbbá az évszámban
a C D használata C C C C helyett, mely utóbbi írásmód
volt inkább járatos Gutenberg idejében. Mindezek az
ellenvetések e szerint tehát komoly figyelembevételt
igényelnek.
Ezek után áttérek egy másik kérdésre, mely évek
kel ezelőtt képezte vita tárgyát két elsőrendű szak
író közt — s tudtommal mai napig sincsen tisztázva.
Ugyanis fölmerült az a kérdés, vájjon régi nyomóink
nagyobb testi erő kifejtésével dolgoztak-e kezdetleges
fasajtóikon, vagy pedig nem került-e ezen munka nagy
megerőltetésbe ? Theodore Low D e Vinne, az amerikai
szakírók legelőkelőbbje, e tekintetben úgy vélekedett,
hogy régi nyomómunkásaink bizony nehéz munkát
végeztek a sajtó mellett, mely megkívánta a teljes testi
erő kifejtését. Ezzel szemben Faulm ann Károly, az ismert
német szaktekintély,* azt vitatta, hogy e munka nem
lehetett oly súlyos természetű, mert régi sajtóink ábrái
nak legnagyobb részén láthatni, hogy a nyomó (Pressmeister) pusztán egy kézzel fogja a sajtó fogattyúját;
hivatkozik Faulmann ez iránt különösen Jodocus Badius
egy 1498. évi nyomdajelére, az ismeretes „Praelum
* A P u sztai F eren cz által kiadott Nyomdászati Encziklopédia nyomán
ezekben adjuk e két nevezetes férfiú életadatait: Faulmann Károly 1835-ben
született, Halle városban. Betűszedő volt, de önszorgalmával kiképezte magát
gyorsírási tanárnak és szakírónak. Meghalt Bécsben, 1894-ben. — De Vinne
Theodore Low 1828-ban született, Stamfordban, Connecticut államban. Szin
tén tanult nyomdász. 1859-ben nyomdatulajdonos lett New-Yorkban. Üzlete
ma világhírű. Több nagybecsű szaktörténeti munkát írt. 1901-ben a »művészetek nagymestere" czímmel tiszteltetett meg pályatársai által.
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Ascensianum"-ra,* mely szintén ilykép tünteti fel a
nyomót munka közben. Mi a magunk részéről inkább
vagyunk hajlandók De Vinne nézetét elfogadni; ebben
a tekintetben támogat bennünket ugyancsak a híres

Jodocus Badius nyomdajele 1520. évből.

párisi nyomdásznak, Jodocus Badiusnak egy másik,
1520. évből származó jele, ugyanazzal a sajtóval, de
mégis azon különbséggel, hogy utóbbin — mint a mel* E nyomdajel látható a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1899. évi
folyamának 21-dik oldalán. Ott azonban hibás az évszám, mert 1607 helyett
annak helyesen 1498-nak kellene lenni. Jodocus Badius élt 1462-től 1535-ig.
Konrád nevű fia pedig 1510-től 1560-ig. Több Badius nyomdász nem létezett.
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lékelt képből kivehető - a nyomó ugyancsak nagy erő
feszítéssel látszik dolgozni.
Megerősíti ebbeli nézetünket az alább közölt további
illusztráczió, mely egy Stradamus János nevű művész *
Impressio librorum czímű rézmetszetének hasonmása
a melyen szintén nehéz munkában látjuk a nyomtatást
végző munkást. Minthogy pedig utóbbi kép nagy köz
vetlenségével sokkal hitelesebbnek látszik a nyomdák
belsejében lefolyt életnek visszaadása tekintetében, mint
a különböző nyomdai vignettákon ábrázolt nyomó
alakok, úgy bízvást elfogadhatjuk De Vinne nézetét,
mint a helyesebbet a nyomói munkát illetőleg.

Egy harmadik, mai napig vitás kérdés, mely némi
leg összefügg a betűtesten levő szignaturának kelet
kezési történetével, a körül forog, hogy a betűk a
könyvnyomtatás első idejében el voltak-e látva apró
likacsokkal azon czélból, hogy az azokon keresztül
húzandó drót segélyével a sorok egyenlő futását s a
szedés minél biztosabb ellentállását érjék el a nyomó
labdával történő befestékezésnél előfordulható kihúzgálás ellenében, vagy nem.
A bemutatott ábrán láthatunk ilyen kihúzgált betű
képét, a mint a nyomó vigyázatlansága folytán ott
maradt a nyoma. Könyvtudósaink csak három ily eset•Élt 1523-tól

1603-ig.
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ről tudnak az inkunabulumok korából. Ezeknek az
inkunabulumoknak nevezett ősnyomtatványok száma
pedig nem csekély; Hain katalógusa nem kevesebb
mint iö.2Qg nyomtatott könyvet sorol fel, mint a me
lyek az 1500. év előtt láttak napvilágot szerteszét az
európai kontinensen.
A fentérintett három esetben egy nyomtatványon
a kihúzgált betűnek csak gyenge nyoma látszik, míg
a másik kettőben világosan látható a betűtest oldalán
egy kerek, nyílásforma nyom, melyet Faulm ann lyuk
nak állít s melyen keresztül a soregyent tartott drót
fűzve volt volna. Más szakírók azonban e nézetet nem
vélik elfogadhatónak, az érintett nyomot nem lyuknak
állítják, hanem inkább bemélyedésnek, mely a szedő
nek a mai szignatura gyanánt szolgált; legújabban

ttm ta tíb u s p ifiis m l^ ií
bicete
ín fe q u cn tito : fed büfcajcat auttnfc coxf. i r ra c
p a g in a \ccba fiieU tcccu ra to on p d e ÍVf \ :
j» fc flim fi:m fíq n a tíu m ÍP d o 2em n o ia t \©\ »
p ? a itu s \ 5 c b a fla tim fe q u u n f\ c c b a b i \ \
tm -q z ip fe o m n tó vífceüit c o ífr tm g t ő i \ . \
tc U «c v b ií8 Í> iffe te n tH s p d ó c u m a g ítiu : \J
Kölni nyomtatványtöredék 1476. évből.

pedig dr. Z edler Qottfried Die álteste Qutenbergtype
czímű munkájában e bemélyedést az azon időben hasz
nált öntőkészülékek szerkezetéből származottnak mondja.
Faulmann fenti nézete támogatására azt mondja,
hogy abban az időben bajosan ment a szedés oly gyor
sasággal mint mai napság, így tehát szignaturára egy
általán még nem volt szükség; ő ellenkezőleg azt hiszi,
hogy éppen a drót használata hozta létre a mai szignaturát, a mennyiben idővel nem a betű testén keresztül
fűzték a drótot, hanem ennek alján kivájtak számára
egy félkörű csatornát, melybe illesztve aztán, a drót
megtette szolgálatát mint a soregyent tartó segédeszköz.
A mai szignaturát Faulmann a híres Jenson Miklósnak
tulajdonítja, ki az eszmét arra valószínűleg az imént
leírt eljárásból merítette.
Faulmannak fenti véleményét a drótot illetőleg
támogatni látszik, hogy a régi nyomdák kellékei közt
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ott találjuk a drótot is; így megvan az 1474—1483-ig
fennállott firenzei kolostor-nyomdának kiadási jegyzé
kén, mely szerint az kiadott (az árak egy-egy fontra
értetnek, mint pénzegységet pedig a toszkánai lírát kell
venni) aczélra 2'8o lírát, fémre (antimonra?) iro-et,
sárgarézre 120-t, vörösrézre 6'8-et, ónra 8’0-at, ólomra
2-4-et, vasdrótra pedig 80 lírát.
A szedésnek dróttal történt egyenesre állítását abban
az időben, mikor még regletta és durchschuss mint
segédeszközök ismeretlenek voltak, valamint a betűk
egyenszögű öntése is még hiányos volt, éppenség
gel nem találjuk lehetetlennek, hanem igenis nagyon
valószínűnek, s így csak hozzájárulhatunk Faulmann
eziránti nézetéhez.
Egészen jól emlékszem, hogy tanulási időmben még
a fővárosba került vidéki szaktársakat a fővárosiak azzal
gúnyolták, h o g y : még mindig spárgára fűzik-e X vagy
Y-ban a betűket, vagy hogy még mindig zacskókból
szednek-e ottan ? Lehet, hogy ilyen mende-mondáknak
valamikor, nagy idő előtt, voltak némi reális alapjai,
s azok emléke máig fenmaradt köztünk mint szájhagyomány, nemzedékről nemzedékre. Hiszen tudjuk,
a hagyomány képezi a történet ősforrását.
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KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.

Szakbibliográfia.
KÖZLI

: F. K.

z i m é n t lefolyt 1902. év gazdag termést hozott szakL irodalmunk viruló mezején; értékesnél értékesebb
dolgozatokkal bővült immár szép fejlődésnek induló
szakbeli literaturánk. Neves írók mellett sok tehetséget
eláruló új munkatársakra akadunk, kik hasznos dolgo
zatokkal gyarapították irodalmunkat úgy a szorosan
vett technikai, mint a tágabb történeti irányban.
Az anyaegyletünk kebelében a Typographia köte
lezővé tétele miatt keletkezett élénkebb érdeklődés a
tagok részéről több rendbeli időszaki nyomtatványnak
adott életet, hogy aztán a vitás ügynek elintézésével
újra letűnjenek a szemhatárról.
Állandó természetűnek vehető a vidéki nyomda
tulajdonosok érdekeit felkarolni kívánó „Nyomdaipar
Magyarországon" czímű, Szegzárdon megjelenő havi
közlönynek megjelenése.
Szó a mi szó, ez évi mérlegünkkel meg lehetünk
elégedve. Legyen ez biztató remény a jövőre nézve.

A

l.C zakó Elemér: A könyvnyomtatás és könyvdíszítés iparművészete. Különlenyomat a Magyar Könyv
szemle 1901. évi folyamából. 57 szövegképpel és három
melléklettel. 8-rét, 72 1. Budapest, Athenaeum irodalmi és
nyomdai részvénytársulat, 1902.
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2. Nyomdászati Encziklopédia. Az összes gra
fikai tudományok ismerettára. Szerkesztette P u s z t a i F e r e n c z .
Egy korrekturamintával. Lexikon-oktáv, 595 lap és 10 oldal
hirdetéssel. Budapest, Pallas részv.-társ. nyomdája, 1902.
Ara 12 korona.

3. Manlius János. Adalékok a magyarországi
nyomdászat és könyvkereskedelem történetéhez. — írta
S e n n o w i t z A d o l f . V — XCIX., 1. Egy ábrával. — Megjelent a
Magyar Könyvkereskedők Évkönyve tizenkettedik (1901.
évfolyamában. Budapest, 1902. Pallas r.-t. nyomása.

4. M. Tótfalusi K. Miklósnak maga szemé
lyének, életének, és különös tselekedetinek Mentsége.
Mellyet az Irégyek ellen, kik a’ közönséges Jónak ezaránt
meggátolói, írni kényszeríttetett. Kolozsváratt, 1698. Esz
tendőben. — Kiadja G y a l u i F a r k a s . Az eredeti kiadás
czímlapjának s egyúttal első lapjának fotoczinkografiai
másával. 8-rét, 81 1. Kolozsvár, 1902. »Ellenzék« sajtója.
Ára 2 korona. — A boríték második oldalán : Kolozsvár,
1902. Tótfalusi Kis Miklós halálának 200. évfordulóján.

5. A Könyvnyomda. Hasznos tudnivalók a
könyvnyomda berendezéséről, vezetéséről, munkaszerzés
ről, árkiszámításról, könyvelésről és egyéb teendőkről. írta
A u g e n f e l d M . M i k s a . 8-rét, 48 1. Budapest, 1902. Pallas
r.-t. nyomdája. Ára 1 korona. (Különlenyomat a Magyar
Nyomdászat 1902. évfolyamából.)

6.

Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű

öntők Segélyző-Egyesülete. Jelentés az egyesület XLI. (1901.)
évi működéséről és zárszámadásáról. Nagy 8-rét, 40-fXVÍ
lap. Magyar-német nyelven. Budapest, 1902. Krausz S. ésT.
könyvnyomdája.

7. Magyarországi könyvnyomdászok és betű
öntők jótékonysági köre. Zárszámadás és mérleg 1901.
január í-től deczember 31-ig. 8-rét, 29 1. Magyar-német
nyelven. Budapest, Czettel és Deutsch-féíe műintézet, 1902.

8. A Budapesti Hirlapszedők Köre 1901-iki

évi jelentése. 8-rét, 20 1. Magyar-német nyelven. Budapest,
Krausz S. és T. nyomása, 1902.

9. A Budapesti

Gépmesterek és

Nyomók

Körének 1901. évi zárszámadása és mérlege. 8-rét, 16 1.
Magyar-német nyelven. Budapest, Krausz S. és T. könyv
nyomdája, 1902.

10. Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű
öntők Szakegyesülete. Jelentés és zárszámadás az 1901-ik
évről. Lexikon-oktáv, 8 1. Magyar-német szöveggel. Buda
pest, igo2. Krausz S. és T. nyomdája.

11. Fölhívás Magyarország összes nyomdá
szaihoz. (Fölszólítás a Magyarországi Könyvnyomdászok
és Betűöntők Segélyző Egyesületébe való belépésre, kibo
csátva az egyesület választmánya részéről.) 8-rét, 8 lap.
' Budapest. Krausz S. és T. nyomdája.
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12. Budapesti Könyv- és Kőnyomdafőnökök

Egyesülete. 1901. évi jelentés. 8-rét, 19 1. Budapest, 1902.
Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.

13. Kulacs. Könyvnyomdászok és betűöntők
humorisztikus lapja. Megjelent kéthetenkint egyszer: pén
teken. III. évfolyam. Budapest, 1902. április 11. 8. szám.
(A lap e számmal megszűnt megjelenni.) Budapest, Krammer Lipót könyvnyomdája.

14. Typographia. A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egyesületének hivatalos közlönye.
Budapest, 1902. május 1. 18. szám. XXXIV. évfolyam.
Kiadótulajdonos : Siegfried József. Felelős szerkesztő :
Peidl Gyula. (Eddig a lap czíme következőkép hangzott:
Typographia. A magyarországi könyvnyomdászok és betű
öntők politikai közlönye.) Krausz S. és T. nyomása.

15. Szabad Szervezkedés.

Nyomdász-társa

dalmi hetilap. Megjelent minden szombaton. Budapest,
1902. május 17. 1. szám. I. évfolyam. Ivrétű félív. A lap
negyedik oldala Freie Organisation czím alatt német
nyelvű. Az id. Aigner józsef, Dobes Ignácz, Kohn Sán
dor, Pamuk Ferencz, Schuster Ágoston, Schwertfeuer
Ádám, Stalla Márton, Stibinger Henrik és Varga Károly
szaktársakból álló előkészítő bizottság megbízásából mint
felelős szerkesztő és kiadó S t a l l a M á r t o n jegyez. Egyes
szám ára 10 fillér. Krammer Lipót könyvnyomdája. —
E lapnak czélja ellenzéket képezni a Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egyesületének 1902. április 27-én
hozott azon határozata ellen, hogy a Typographia köte
lezővé tétessék ezen egyesület tagjaira nézve. 1902 május
31-én megjelent 3-ik számától fogva Szabad Typographia
(Freie Typographia) czím alatt jelenik meg. 1902 junius
6-án megjelent 4-ik számától fogva a Szent László-könyvnyomda állítja elő a lapot. Megszűnt 17-dik számával,
augusztus 29-ikén.

16.

Darázs.

A magyar

könyvnyomdászok

humorisztikus lapja. I. évfolyam. Budapest, 1902 április
23. 1. szám. Kiadók: C l e m e n t J á n o s és V e n k o v it s K á r o ly .
Kis 4-rét, félíven. Megjelenik kéthetenként: szerdán. Egyes
szám ára 10 fillér. Krausz S. és T. könyvnyomdája. (1902
május 20-ától e lap a következő czímmel jelent m eg:
»Szabad Szervezkedés. A magyar könyvnyomdászok tár
sadalmi hetilapjai Felelős szerkesztő és kiadó: Venkovits
Károly. — Az 1902. évi junius 4-én megjelent 4-ik szám
újra a régi czímmel: »Darázs- bir. 1902 szeptember 7-én
megszűnt, illetve egyesült a Nyomdászok Élczlapjával.

17. Nyomdászok Élczlapja. I. évfolyam. Buda
pest, 1902 április 24. 1. szám. Kiadó : L á s z l ó V in c z e . Kis
4-rét, félíven. Megjelenik kéthetenkint egyszer: csütörtö
kön. Előfizetési ára negyedévre 60 fillér. Egyes szám ára
10 fillér. Vidékre 72, illetve 12 fillér. Krammer Lipót könyv
nyomdája. — 1902 szeptember 7-én egyesült a Darázs
czímű nyomdászélczlappal s ezentúl fenti czímmel meg
jelenik V e n k o v ic s K á r o l y felelős szerkesztősége, V ir á g h
S á n d o r főszerkesztősége mellett, L á s z l ó V i n c z e pedig mint
kiadó jegyez.
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18. Nyomdaipar Magyarországon, a vidéki
nyomdászat és rokon szakmák érdekeit felölelő havi folyó
irat. Szerkeszti és kiadja : M o l n á r M ó r Szegzárdon. Kelet
kezett 1902 julius havában. Előfizetési d íj: egész évre
4 korona, félévre 2 korona. 4-rét, másfél ív. Szegzárd,
1902. Ujfalusy Lajos utóda, Molnár Mór könyvnyomdájából.

19. Emléklapok az ungvári könyvnyomdászok
nyári mulatságáról. Tréfás alkalmi lap. Megjelent Ungvárt, 1901 augusztus 28. 4-rét, 8 1. Nyomatott az ungvári
könyvnyomdászok nyári mulatságán berendezett alkalmi
könyvnyomdában, a Széchényi-ligetben, 1901. évi aug. 18.

20.

Esti

Újság.

Rendkivüli

éjjeli

kiadás-

(Alkalmi tréfás lap; megjelent 1902 április 5-én a Márkus
Samu budapesti nyomdaczég 25 éves fennállása alkalmá
ból rendezett házi ünnepélyen.) Folió félíven. Nyomtatott
Márkus S. nyomdájában.

21. Röpke Lapok. Könyvnyomdái ismeretterjesztő lap, az érdeklődő nagyközönség számára, ti. év
folyam, Qyoma, 1902. november 15. Felelős szerkesztő és
kiadó K n e r I z i d o r Oyomán. Megjelen havonkint kétszer,
szétküldése teljesen ingyen. 4-rét. Két oldalra terjedő be
vezetésen kivül 52 meghívót és egyéb műszedések mintáit
tartalmazza. Nyomtatva Kner Izidor intézetében, Oyomán.

22. Magyar Nyomdászok Évkönyve 1902.
Tizenhetedik évfolyam. Kiadja a Könyvnyomdászok Szak
köre. A választmány megbizásábói szerkesztette, szedette
P a v l o v s z k y J ó z s e f A l a j o s . Tartalma : Szerkesztői beköszöntő.
Naptár. A nyomdászat mint iparművészet. (Czakó Ele
mér.) Hasznos szakdolgozatok. A színképződések és foko
zatos fejlődéseik rövid leírása. (Wandra Lajos.) A modern
nyomtatványok és újabb nemzeties ékítményről. (Körinek
József.) A könyvnyomdái hengerek előállítása, öntése s
azok kezelése. (Horváth Alajos.) A fekete festékek gyár
tása és főbb alkotó részeik leírása. (Fuchs Zsigmond.)
A mesterszedések czélszerü és gyakorlatias elrendezéséről.
(Novák József.) A modern nyomdászat úttörői. (Káldor
Lajos.) A nyomdai anyagfeltisztogatás és annak gyakor
lati hátrányai. (Kertész Ernő.) Néhány szó a könyvnyom
dái munkák modern kiviteléről. (Stalla Márton.) Kell-e a
nyomdásznak rajzolni tudni és azt gyakorolni? (Janovits
Ferencz.) A modern könyvszedés esztétikája tipográfiái
szempontból. (Rohonczy János.) Galvánizálás rövid idő
alatt, a legújabb eljárások szerint. (Sedelmayer Ferencz.)
Társadalmi dolgozatok. A nyomdászat jelene és jövője.
(Radnai Mihály.) Iparos vagy művész lesz a jövő nyom
dásza ? (Augenfeld M. Miksa.) Szerzőink és a szedőgép.
(Durmits Imre.) A könyvnyomtatás művelődéstörténeti
jelentőségéről. (Marczevicz Lajos.) Grafikai problémák.
(Novák László.) Történelmi dolgozatok. Tótfalusi Kis
Miklós műveiről. (Firtinger Károly.) A »hitvány vasműves«.
(Költemény Tichy Ákostól.) Vegyes dolgozatok. A leg
gyakoribb kilövésekről. (Wózner Ignácz.) Páris. (László
Dezső.) Szakbibliográfia. (F. K.) Közhasznú rész. Hirde
tések. Tizenhárom műmelléklettel. — Magas 8-rét, 115 lap.
Athenaeum részvény-társulat könyvnyomdája, 1902. Ára
1 korona 40 fillér.
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23. Nyomdász-Évkönyv és Úti kalauz. Kiadja
a Könyvnyomdászok Szakegyesülete. Szerkeszti N o v i t z k y
N . L á s z l ó . 1902. Negyedik évfolyam. Tartalma: Naptári
rész. Történelmi naptár. Előszó. Egy XVII. századbeli
híres magyar nyomdászról. [Tótfalusi Kis Miklós.] (Novitzky
N. László.) Seczesszió a nyomdászatban. (Augenfeld M.
Miksa.) A könyvnyomású falragasz. (Körinek József.) A szoczialismus történetéből. (Marczevicz Lajos.) Kommentár az
anyaegyesület alapszabályaihoz. (Novitzky N. László.)
Egyesületi tájékoztató. Fővárosi és vidéki árszabály. Kilö
vési módok. A cheque-rendszerről. Menetrend. Úti kalauz.
Hirdetések. Kis 8-rét, 165 1. Budapest, Krausz S. és T.
könyvnyomdája. 1901. Ára go fillér.

24. Magyar Könyvszemle.

X. kötet. 1902.

évi folyam. Dr. Schönherr Gyula a szerkesztőségtől vissza
lépvén, azt K o l l á n y i F e r e n c z és dr. E s z t e g á r L á s z l ó
vették át. Az I— II. füzet több rendbeli, a hazai nyomdá
szat múltjára nagy érdekkel biró dolgozatot tartalmaz.

25. Adatok a könyvnyomtatás történetéhez
Magyarországon, G y a l u i F a r k a s t ó l . Tartalma: 1. Huszár
Gál nyomtatványa. (Három hasonmással.) 2. Nyomtatvá
nyok költött nyomtatási helylyel és nyomtatókkal. 3. M. Tót
falusi Kis Miklós Amsterdamban. 4. Könyvnyomtatás a
XVIII. század végén Erdélyben. [Ifj. Hochmeister Márton
Kolozsvárott 1791-ben.] 5. A kolozsvári ref. kollégium egy
kori nyomdája Budapesten. — 8-rét, 33 1. Külön lenyomat
a Magyar Könyvszemle 1902. évfolyamából. Budapest. Az
Athenaeum irodalmi és nyomdai részv.-társulat. Ára 60 fill.

26. A nagyváradi nyomdászat története. írta
N a m é n y i L a j o s . Két melléklettel és a szöveg közt hét
hasonmással. 8-rét, 77 1. (Különlenyomat a Magyar Könyv
szemle 1901. évfolyamából.) Budapest, az Athenaeum Írod.
és nyomdai r.-t. könyvnyomdája, 1902. Ára 2 kor. 50 fillér.

27. A budapesti könyvnyomdászok munka
idő- és munkadíj-szabályzata. Elfogadtatott a Budapesti
könyv- és kőnyomdafőnökök egyesülete, valamint a segé
dek kiküldöttei által 1902. évi szeptember hó 29-én és
30-án, valamint folytatólag október hó 2-án, 6-án és 8-án
tartott közös tanácskozásokon. A főnökegyesület megbízá
sából : Hirsch Lipót, elnök, Buschmann Ferencz, biz. tag,
Salamon József, bizotts. tag. A budapesti segédek megbízá
sából : Peidl Gyula, bizottsági tag, Siegfried József, biz.
tag. 8-rét, 12 lap. Krausz S. és T. nyomdája Budapesten.

28. Zobori Hiradó. A nyitrai nyomdászok
alkalmi lapja. Megjelent Nyitrán 1902 augusztus 10-én.
Szerkeszti: K r a m a r V i lm o s . Kiadja: W e l l i s c h S á n d o r .
4-rét, 8 oldal. Iritzer Zsigmond könyvnyomdája Nyitrán.

29. Kalászok és kévék. Modern anthologia.
Kiadja K n e r I z i d o r Gyomán, intézetének húsz éves fenn
állása alkalmából. A munka 60 —98-ik lapjain ismertetés
van közölve Kner Izidor gyomai nyomdájáról, számos
fénynyomásu képpel. Ivrét, 108 1. Kner Izidor nyomdája
Gyomán, 1902.
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30. Emléksorok Galateo Béla m. kir. állam
nyomdái tiszt nyomdászságának ötven éves jubileuma
alkalmából. Budapest, 1902. évi november hó 30-ik napján.
Nagy 8-rét, 8 1. Az ünnepelt arczképével. Buschmann F.
könyvnyomdája, Budapesten.

31. Huszonöt Esztendő. A Tanay-jubileum
hivatalos közlönye. Tréfás alkalmi lap; megjelent Tanay
József művezetőnek a Pesti Könyvnyomda-részvénytársaság
kebelében való működésének negyedszázados évfordulója
alkalmából, a nyomda személyzete által a fővárosi vigadó
ban rendezett kedélyes estélyen, 1902. deczember 7-én.
Felelős szerkesztő : Korrektor ( M o r ó c z Jenő). Kis 4-rét, 12 1.
Az ünnepelt arczképével. Pesti Könyvnyomda r.-t. nyomása.

32. A Magyarországi Könyvnyomdászok és
betűöntők szakegyesületének alapszabályai. — A belügyminister helybenhagyó záradéka 1902. október 19-ről van
keltezve. 8-rét, 12 1. Budapest, 1902. Nyom. Krausz S. és T.

33. Kertész József könyvnyomdája 1863—
1902. Budapest, V., Mária Valéria-utcza 11. A czég negyven
éves fennállásának emlékéül. Kertész József czégalapító
dombor nyomású arczképével. Kis 4-rét. Az intézet nyomása.

Cgyről-roáspól.
Egyet-m ást a kínai sajtóról. Bármennyire is tartóz
kodó Kina sok tekintetben a nyugati czivilizáczió irá
nyában általánosságban, egy irányban azonban mégis
észlelhető a közeledés más államokhoz, sőt az egész
világhoz és ez a sajtó ügye. Időszaki sajtója, mely
hasonlított az újsághoz, már a IX. században volt, de
a hírlapok jelenlegi formája csak a XIX. század utolsó
negyedében fogadtatott el és igya modern kínai újságok
csakis idegen behatás szüleményének tekinthetők, és a
legtöbb kinai ujságvállalat idegen tőkével dolgozik.
A lap kiadója és vezetője kinai, a szerkesztői is kínaiak,
de európai műveltséggel. Nem nagy előnye a kinai
sajtónak, hogy semmiféle sajtótörvény behatása alatt
nem áll, mert e helyéit a mandarinoknak joguk van
a sajtót kényük-szedvük szerint bántani és munkájuk elé
akadályt gördíteni. Ha pedig egy liberális lap bizonyos
ideig „világosan" fejezte ki magát, úgy közbelépnek a
hatóságok, bezárják a nyomdát és a kiadót. De ezen
a bajon segítenek a kínaiak és pedig úgy, hogy mun
kájukban ily módon ne zaklattassanak, a legtöbb kinai
lápot európai czég neve alatt adják ki, s idegen ember
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szerepel mint szerkesztő. A legöregebb lap Kínában a
„Peking Journal", melyet a Sung-dinasztia alapított
(970 — 1336). Ez nem hivatalos lap a szó mai értelmé
ben, csak a kormány engedelmével jelenik meg s közli
a császári dekrétumokat és a kormány rendeletéit. A lap
nak nem áll jogában a rendeletekhez megjegyzéseket
fűzni, de ez különben nem is szükséges, hiszen a kor
mány eléggé megmagyarázza rendeletéit. A „Peking
Journal" naponta jelenik meg s előfizetői a magasabb
osztályból kerülnek ki. Igen érdekes az, hogy a lap
mozgatható fabetűkkel lesz nyomtatva és 10— 12 oldalnyi
keskeny, vékony, barna papírra nyomatják. Minden lap
10 hasábból áll, melyeket vörös vonallal választanak el
egymástól. A legfontosabb kinai lap a „Schi-wu-schipao" (Legújabb hírek), melyet hosszú, keskeny papírra
nyomatnak, mert a kinai az egyik szót a másik alá
Írja, nem pedig egymás mellé, mint az európaiak.
Minden példány 8 oldal. Az első oldalon - itt már
utánozzák az angolokat — igen sok a hirdetés. A máso
dik oldalon élénk összevisszaságban császári rendelete
ket, kinevezéseket és külföldi táviratokat találunk. Itt
megemlítjük még azt is, hogy miután a kínaiaknak
nincsen „távirati irodájuk", így angol és japán lapokból
„ollózzák" a táviratokat, de a forrást mindig híven
megnevezik.
Fejedelm i nyomdászok. A külföldi szaksajtó egyik
orgánumában igen érdekes czikk jelent meg, mely ben
nünket, nyomdászokat, szerfelett érdekel. Szerző előadja,
hogy szakmánkkal: a nyomdászattal foglalkoztak egy
időben fejedelmek és királyok is. Hogy közöljünk is
egynéhányat, első helyen említjük — írja az említett
czikk — Radzivil herczeget, a ki a nyomdászatot nem
csak hogy kedvelte, hanem maga is szenvedélyesen
űzte azt és több apró művecske látott napvilágot az ő
kezéből, azaz: „kiszedte". XIV. Lajos már gyermek
korában tanult meg szedni. II. József császár lakosztá
lyában volt egy kézisajtó minden hozzátartozókkal.
III. Frigyes már 1843-ban oktatásban részesült a nyom
dászatból. Az angolok jelenlegi királyáról, VII. Edvárdról,
is érdekes adatokat jegyez fel ez a czikk. Ugyanis
VII. Edvárdról, a ki szintén ért a nyomdászathoz, képe
ket készítettek, a mely képekben bemutatják olvasóik
nak VII. Edvárdot kék zubbonyban, szedőszekrény előtt
ábrázolva. Több fejedelmi személyiséget sorol fel még
az említett czikk, körülbelül 30-at, a kiket mi, nyom
dászok, egész bátran szaktársaknak nevezhetünk.
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KÖZHASZNÚ RÉSZ.
Fenti czím alatt közöljük az összes magyarországi
nyomdászegyesületeket és köröket, részletesebben azon
ban csak az országos egyesülettel foglalkozunk.

Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű
öntők Segélyző Egyesülete.
Székhely : Budapest, VII., Klauzál-utcza 2. Telefon sz.:

11 - 94.

Az egyesület rokkant-, özvegy-, árva-, beteg-, munkanélküliés utassegélyző-pénztárra oszlik és munkaközvetítő szakosz
tállyal is bir.

Elnök Czettel Gyula.
Hivatalnokok:
Steiner Adolf pénztáros.
Novitzky N. László ellenőr.
Zaka Lajos ellenőr.
Egyesületi orvosok a központban :

Dr Mándoki Mór (V. kér., Kálmán-utcza 17).
Dr Reich Lajos (VIII. kér., József-körut 78).
Dr Weber Adolf (II. kér., Fazekas-tér 3).
Rendelnek : d. u. */s2— 3-ig.
Az egyesület a budapesti központon kivül a következő kerü
letekre oszlik:
Arad : Elnök Barnafi István ;
pénztáros Dobos János.
B rassó: Elnök Schneider K -;
pénztáros Schneider Gyula.
Debreczen : Elnök Erdélyi I.;
pénztáros Gyökeres F.
Kassa: Elnök Freund Géza;
pénztáros Makara János.
Kolozsvár: Elnök D. Deák F .;
pénztáros Kallós András.

N.-Szeben : Elnök Gábriel K. ;
pénztáros Haiser György.
Pécs : Elnök Pálfy Gy ; pénz
táros Steinberger Jenő.
Pozsony : Elnök Hampel M .;
pénztáros Korunka István.
Szeged : Elnök Zeisler Mór;
pénztáros Börcsök Sándor.
Temesvár : Elnök Gábriel J. ;
pénztáros Rammer György.
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Az utassegély Magyarországon.
Alább közöljük a magyarországi viátikumkifizető-helyeket.
E kimutatás szerint az utas egyik helytől a másikig l e g f e l j e b b
csak annyi napidíjat igényelhet, a mennyi arra a mellettes
számban meg van állapítva. (Pl. A r a d t ó l Szegedig 4 nap.)
Az u t a z á s i i g a z o lv á n y r a külföldön (Horvátországot is bele
értve) utassegélyt nem fizetnek, k ö n y v é i tehát mindenki —
ki külföldre megy — vegye ki. Magyarországon az utas —
a megtett út után — a következő maximális díjat kapja:

Aradtól

Nap

Szegedig ....................................... 4
Nagyváradig ............................... 5
Temesvárig.................................. 2
Gyom áig....................................... 4
Nagyszebenig (Déván át) ...... 10

Beszterczétől
Kolozsvárig................................... 6
Marosvásárhelyig .........
4
M.-Szigetig (Nagybányán át)... 8
Debreczenig (Zilah v. Margitán át) ...................................... 11

Brassótól
Segesvárig ...................................
Nagyszebenig ...........................
Hatar—Predealig ......................

5
5
1

Szolnokig ............................
6
Nyitráig ....................................... 4
Esztergomig ............................... 3
Budapestig .................................. 3
Selmeezbányáig........................... 3
Lőcséig (Rozsnyón át) ........... 8
Esztergomig ...............................
Balassagyarmatig ......................
Székesfehérvárig .....................
Kecskemétig ...........................»..
Miskolczig (Gyöngyös, Mező
kövesd v. Egeren át) ...........
Szolnokig ...................................
Győrig ..........................................

Esztergomtól

Balassagyarmatig .......................
Nyitráig .......................................
Budapestig ...................................
Veszprémig...................................
G yőrig...........................................
Selmeezbányáig...........................

Gyomától

Kecskemétig ........................
Debreczenig ..............................
Nagyváradig ..............................
A radig...........................................
Szegedig.......................................
Szolnokig ...................................
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3
4
3
3
4
4
5
3
7

Kassától
Ungvári g ...................................
Határig (Orló) ........................
Debreczenig ...............................
Lőcséig ......................................
Miskolczig ..................................

4
4
6

3
3

Budapestig.....................
Gyom áig.......................................
Szegedig ...............................
Szegzárdig ..................................
Szolnokig ..................................
Székesfehérvárig ......................

4
4
3
5
2
5

Kolozsvártól
2
3
3
4
7
4
5

Debreczentől

Ungvárig ..................................
Beszterczéig (Zilah vagy Margitán át) .......................................
Szolnokig ...................................
Nagyváradig ' ..............................
M -Szigetig (Szatmárnémetin át)
Miskolczig ...................................
Gyom áig.......................................
Kassáig......................

Nap

Pozsonyig ..................................
Nyitráig .......................................
Veszprémig ................
Székesfehérvárig ......................
Esztergomig ..............................
Szombathelyig ..........................
Budapestig...................................
Sopronig......................................
Nagykanizsáig (Pápán át) ......

Kecskeméttől

B.-Gyarmattól

Budapesttől

Győrtől

6
11

5
3
9
4
4
6

3
4

2
5

4
4
4
4
4
4
4
2

Máramarosszigetig (Deésen át)
Beszterczéig ..............................
Nagyenyedig ..............................
Marosvásárhelyig ............
Nagyváradig .............

7
6

3
4
6

Lőcsétől
Kassáig .........................
3
Balassagyarmatig (Rozsnyón át) 8
Miskolczig (Rozsnyón, Tornán
vagy Putnokon at) .............. 6
Turóczszentmártonig ............... 6
Selmeezbányáig........................... 7
Határ — Neumarktnál ........... 4

Lúgostól
Nagyszebenig (Hátszegen át)...s| *
Verseczig ..................................
Temesvárig.................................. / n

Marosvásárhelytől
Segesvárig
............................
Nagyszebenig (Medgyesen át)
Kolozsvárig.................................
Nagyenyedig ..............................
Beszterczéig ...............................

2
6

4
3
4

Máramarosszigettől
Beszterczéig (Nagybányán át) 8
Ungvárig .................................. 7
Kolozsvárig (Deésen át) ........... 7
Debreczenig (Szatmárnémetin
át) ............................................... 9

NaP

Kassáig .......................................
Ungvárig ...................................
Lőcséig ..........
Budapestig (Gyöngyös, Mező
kövesd vagy Egeren át) ......
Selmeczbányáig (Losonczon át)
Debreczenig ....................

3
6
6

7
7
4

4
8

5
4
8

3

Nagyenyedtől
Marosvásárhelyig .......................
Nagyszebenig ........................
Kolozsvárig ...............................
Segesvárig ...... - .......................

3
4
3
4

Nagykanizsától
Pécsig .........................................
Szombathelyig ..........................
Szegzárdig ......
Veszprémig ...............................
G yőrig..... ......................................
Határ-Polsterauig ...................
H atár-V arasdig ......................

5
4
6

5
7
2
2

Nagyszebeniül
Lúgosig (Hátszegen át) .......... 8
Brassóig ............................... ..... 5
Nagyenyedig ............................... 4
Marosvásárhelyig (Medgyes f.) 6
Segesvárig ................................... 4
Aradig (Déván át)....................... 10

Nagyváradtól
Debreczenig .........................
Kolozsvárig ...............................
G yom áig................................
A rad ig..........................................
Szegedig (Békéscsabán á t ) ......

3
6

4
5
7

Nyitrától
G yőrig.......................................
Pozsonyig ..................................
Selmeczbányáig...........................
Esztergomig ................................
Balassagyarmatig .......................
Turóczszentmártonig ...............
Vlarapassig ..................

4
4
3
4
4
5
5

Pan csóvától
Verseczig ...................................
Nagybecskerekig .......................

3
3

Pécstől
Szegedig....................................... 7
Nagybecskerekig (Zomboron át) 8
Szegzárdig ................................... 2
Nagykanizsáig .............
5
Veszprémig ............................... 6

Pozsonytól
Sopronig......................................
Nyitráig .......................................
G y őrig ..........................
Turóczszentmártonig ..............

NaP
Balassagyarmatig ....................... 3
Nyitráig ....................................... 3
Esztergomig ............................. 4
Turóczszentmártonig ............... 3
Miskolczig (Losonczon át) ... 7
Lőcséig ....................................... 7

Segesvártól

Nagybecskerektől
Temesvárig ................................
Szegzárdig (Baján át) ...............
Szegedig ........................................
Verseczig ..............
Pécsig (Zomboron á t ) ...............
Pancsováig............................

Selmeczbányától

3
4
3
8

Marosvásárhelyig .......................
Brassóig ........................................
Nagyenyedig ...............................
Nagyszebenig ...........................

2
5
4
4

Soprontól
Pozsonyig ................
Szombathelyig ........
Veszprémig...................................
G y őrig............................................
Határ -B r u c k ig ...........................
H atár- N eudörflig...................

3
2
6

3
4
1

Szegedtől
Kecskemétig ...............................
Nagybecskerekig ..............
Aradig . . .. ..........
Szolnokig ...................................
Temesvárig...................................
G yom áig..............................
Szegzárdig ...................................
Pécsig ...........................................
Nagyváradig (Csabán át) ......

3
5
4
5
5
4
6

7
7

Szegzárdtól
Nagybecskerekig (Baján át) ...
Kecskemétig ...............................
Pécsig ...........................................
Nagykanizsáig ...........................
Szegedig .......................................
Székesfehérvárig .......................
Veszprémig ...............................

8

5
2
6
6

4
5

Székesfehérvártól
Budapestig...................................
Veszprémig ...............................
Szegzárdig ...................................
Kecskemétig ...............................
G y őrig...........................................

3
2
4
5
3

Szolnoktól
Debreczenig .......
Budapestig ..........
Kecskemétig ......
Gyomáig ...............
Szegedig .............
Balassagyarmatig

Az átutazást
igazolni kell.

Miskolcztól

Szombathelytől
Sopronig ...............................
G y ő rig ..................
Veszprémig .............................
Nagykanizsáig ...........................
Gyanafalváig (Jennersdorf) ...

2
4
5
4
3

Turóczszentmártontól
Pozsonyig ..................................
Nyitráig .......................................
Selmeczbányáig...........................
Lőcséig .............
H atár-Jablunkáig ...................
H atár-Vlarapassig ...................
Határ-M orvakaloviczig..........
Határ-Neumarktig ...................

8

5
3
6

3
4
4
4
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Temesvártól

Nap

Aradig ...........................................
Szegedig.......................................
Lúgosig (zárva)...........................
Verseczig ...................................
Nagybecskerekig ......................

2
5

3
4

Újvidéktől

Szegedig ..................................... 'j g
Nagybecskerekig ..................... ' C
Pécsig ...........................................T n

Ungvártól

Kassáig...........................................
Máramarosszigetig ...................
Debreczenig ...............................
M iskolczig...................................
Határ-Vereczkéig ...................

4
7
6
6

4

Versecztől

Nap

Temesvárig ...............................
Lúgosig (zárva)...........................
Pancsováig...................................
Nagybecskerekig .......................

3
3
4

Veszprémtől
Sopronig.......................................
Szombathelyig ...........................
G yőrig...........................................
Szegzardig . .................................
Nagykanizsáig .........................
Esztergomig ...............................
Pécsig ........................................
Székesfehérvárig .......................

6

5
3
5
3
5
6

2

J e g y z e t- . A mely útirány valamely városon való átutazáshoz
van kötve, azt a várost az utas érinteni s ezt hitelesen iga
zolni köteles, ellenesetben viátikumot az útért nem kaphat. —
A határállomások úgy vannak kombinálva, hogy az utas
már onnan kezdve kapja a viátikumot a külföldi egyletektől.

Utassegély-kifizetők.
A r a d : Dobos János, Török-u. 1., d. e.

12 — 1-ig, d. u. 6 — 7-ig
(Vasárnap az egyletben délelőtt 10 — 12-ig.)
B u d a p e s t : Novitzky László, VII., Klauzál-utcza 2, d. e.
11 — 1-ig, d. u. 4— 5-ig.
B r a s s ó : (Kronstadt). Schneider J. Gy., Gött-nyomda, d. e.
11 — 12-ig, d. u. 4 —5-ig. (Vasárnap Langgasse 57.)
B a l a s s a - O y a r m a t : Kiss Gyula, Részvénynyomda, délelőtt
11 — 12-ig, délután 4 —5-ig. (Vasárnap 10— 11-ig.)
B e c s k e r e k : Schneller Ede, Pleitz-nyomda, d. e. 11— 12-ig,
d. u. 4— 5-ig. (Vasárnap : Kaszinó-épület d. e. 11— 12-ig.)
B e s z t e r c z e : (Bistritz). Gellner Gusztáv, Erszény-utcza (Beutlergasse) 20, 12— 1/®2-ig, d. u. ‘/s6— 6-ig. (Vasárnap d. e
11 — 12-ig ugyanott.)
D é v a : Rácz Lajos, Hirsch-nyomda, az átutazást igazolja.
D e é s : Pongrácz Antal, Demeter és Kiss-nyomda, az átutazást
igazolja.
D e b r e c z e n : Wurtzl Ferencz, városi-nyomda, d. e. 11— 12-ig,
d. u. 5— 6-ig. (Vasárnap 11— 12-ig u. o).
E s z t e r g o m : Krajniker Ferencz, Simor-u. 398, d. e. 1/21— V22-ig,
este 6— 7-ig.
G y o m a : Bardótz Sándor, Knerr-nyomda, d. e. 11— 12-ig,
d. u. 5— 6-ig. (Vasárnap d. e. Í 1— 12-ig u. o.)
G y ő r : Németh Kálmán, Pannónia nyomda, d. e. Vsl2— 12-ig,
este 5— 6-ig. (Vasárnap 12— 1-ig u. o.)
K a s s a : Lukács Gusztáv, Mészáros-utcza 8, 1— y 22-ig, este
6— 7-ig. (Vasárnap d. e. 11— 12-ig u. o.)
K o l o z s v á r : Kallós András, Magyar Polgár nyomdája, d. u.
1— 2-ig. (Vasárnap Hidelvei vig-utcza 48.)
K e c s k e m é t : D. Mészáros Lajos, Kisvásári-utcza 110, 12— 2-ig.
(Vasárnap d. e. 11— 12-ig. u. o.)
L ő c s e : Henkerich L., Tanuló-utcza 10. sz., d. e. 12— 2-ig,
d. u. 6— 7-ig (vasárnap 11— 12-ig ugyanott).
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M á r a m a r o s - S z i g e t : Völcker Ottó, Sichermann-nyomda, d. e.

11— 12-ig, délután 4— 5-ig (vasárnap délben
Rózsa-utcza 10. sz.)

12— 1-ig

11, d. e. 12— 1-ig,
11— 12-ig ugyanott).

M i s k o l c z : Fischer Lajos. Szemere-utcza
délután 6— 7-ig (vasárnap d. e.

M a r o s v á s á r h e l y : Szathmáiy Lajos, Benkő-nyomda, délelőtt

11— 12-ig, d. u. 5— 6-ig (vasárnap d. e.
vária-utcza 13. sz.)

11— 12-ig

N a g y - E n y e d : Kovács Károly, Várszeg-utcza

12— 1-ig.

(Vasárnap

11— 12-ig

81,

Kal-

délelőtt

u. o.)

N a g y s z e b e n : Haiser György, Drottleff-nyomda, d. e. 8 — 11-ig,

d. u. 2— 5-ig. (Vasárnap délben 12— 2-ig Jungenwalderstrasse 10).
N y i t r a : Wellisch Simon, Kórház-út 13, d. e. ' U 1- — 1-ig, este
7— 8-ig (vasárnap d. e. 11—12 ig ugyanott).

N a g y v á r a d : Steininger Sándor, Olaszi, Czinege-utcza
sz., délben

12— 2-ig.

(Vasárnap d. e.

11— 12-ig

488.

u. o.)

N a g y - K a n i z s a : Kirchknopf Károly, Wajdits-nyomda, d. u.

I—

Ví2-ig, este 7— 8-ig. (Vasárnap Attila-u. 405. d. e.
12-ig).
P o z s o n y : Korunka István, Duna-utcza 55. (egyesületi ház),
d. e. 12— 1-ig, este 7— 8-ig. (Vasárnap d. e. 11— 12-ig az
egyesületben).
P é c s : Steinberger Jenő, Liczeum-u. 9. sz., d. e. 10— 11-ig,
d. u. 1— 3-ig. (Vasárnap az egyesületben, Dollingervendéglő.)
P a n c s o v a : Leopold Ferencz, Wittigschlager-nyomda, d. e.
11— 12-ig, délután 4— 5-ig (Vasárnap Jenő-utcza 76. sz.,
d. e. 11 12-ig).
II—

Kremer I., Tischlergasse 6, délben 12 — l u 2-\ g ,
este 6— 7-ig. (Vasárnap d. e. 11— 12-ig u. o.)

S eg esv á r:

12— 'N l - i g ,
d. u. 6— V>7-ig. (Vasárnap Szt.-Cyörgy-utcza 2., d. e.
1 1 -12-ig.)
S z e g e d : Börcsök Sándor, Liliom-utcza 4. sz., d. e. 12— '/Vl-ig.
(Vasárnap d. e. 11— 12-ig u. o.)
S o p r o n : Gábriel Sándor, Fehér rózsa szálloda, d. e.

S z é k e s f e h é r v á r : Cseh Alajos, Vár-körút 39., d. e. Vsl2— 12-ig,
este 6—7 óra között.

11 — 12-ig,
d. u. 5 -6-ig. (Vasárnap d. e. 11— 12-ig, Oberer Ring 37,
I. Stock).
S z e g z á r d : Farda Vincze, Bartina-utcza 1504. sz., Mazolánház, délben 12— 2-ig, este 6— 8-ig. (Vasárnap délelőtt
1 1 — 12-ig ugyanott.)
S e lm e c z b á n y a : Lagenthal F., Jöerges-nyomda, d. e.

S z o l n o k : Az átutazást igazolja Fuchs Samu, Fuchs-nyomda.
S z o m b a t h e l y : Mausz R, Kossuth-u. 12., délben >M— VsS-ig,
d. u. 6— 7-ig. (Vasárnap délben V«1— */22-ig lakásán).

11— 12-ig,
Kinizsy-u. 5).

T e m e s v á r : Rammer Gergely, Steger nyomda, d. e.
d. u.

5— 6-ig.

(Vasárnap d. e.

T .-S z t.-M á r to n :

11— 12-ig,

11— 12-ig

Mitrovszky, J. Részvénynyomda,
délután 5— 6-ig.

délelőtt

U n g v á r : Földesy F. Gyula, Szt.-Bazil társ. nyomdája, d. e.
•

11— 12-ig,

d. u.

5 — 6-ig. (Vasárnap d. e. 11— 12-ig u. o.)
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Versecz: Ondrejkovits Ferencz, Wettel és Veronits-nyomda,

d. e. 11— 12-ig, d. u. 3— 5-ig. (Vasárnap Meschitzergasse
15. sz., délben 12— 1-ig).
V e s z p r é m : Török Károly, Palotai-utcza 401/b. sz., délben
12— 1-ig, este 7- -8-ig. (Vasárnap 11— 12-ig ugyanott).

Déva, Nagy-Bánva, Zilah, Margittá, Rozsnyó, Gyöngyös, Mezőkövesd, Eger,
Szathmár-Németi, Pápa, Deés, Torna, Putnok, Hátszeg, Szolnok,
Medgyes, Losoncz, Békés-Csaba. Baja, Zombor stb. városokban az
átutazást hitelesen igazoltatni kell.
Esetleges változások és helyreigazítások Novitzky N . L ászló központi
kifizetőhöz intézendők.

Utas-szállók jegyzéke.
A rad. Ipartestületi szálló, Kis-körút.
Besztercze. Harl R. vendéglője, Holzgasse 44. sz.
B alassa-G y arm at. Csernoch F.-nél,
I., Tabán-utcza (priváthely).
B rassó. Aescht-vendéglő, Schwarzgasse 18. szám.
Becskerek. Streff-vendéglő, Vendelini-utcza sarkán (20 fill.).
B udapest. Egyleti szálló, II., Menház-utcza 3. sz. (Margit-körútnál,
Budán), nyitva este 10-ig.
B ékés-C saba. Ipartestületi szálló.
Czegléd. Ipartest, szálló. Vasút-u.
Debreczen. Iparos ifjak szállója. Várutcza 3.
D eés. Iparos ifjak köre szállója,
Felső-sétatér.
D éva. Goldstein-vendéglő. Aradi-u.
E perjes. Kath. legényegyleti szálló.
Esztergom. Legényegylet, Széchenyitér és Ibermaszer-vendéglő, Táthiút.
G yom a. Ipartestületi szálló (20 fill.).
Győr. Ipartestületi szálló, Andrássyút 2 .
H .-M .-V ásárhely. Iparos ifjak szál
lója, Zrinyi-utcza.
Igló. Ipartestületi szálló, Deák-sor 98.
K assa. Ipartestületi szálló, Fő-utcza
64, II. em.
K arczag. Ipartestületi szálló. Vasútutcza.
K aposvár. Fleischer vendéglője,
Szigetvári-út.
Keszthely. Sommer-vendéglő, Fő-u.
K olozsvár. Ipartestület szállója,
Wesselényi-utcza.
Kecskem ét. Ipartestületi szálló, Kisvásári-utcza.
Kun-Eélegyháza. Ipartestületi szálló
Szentharomság-tér.
Losoncz. Iparos-szálló.
Lúgos. Schwager-vendéglő, NémetLúgos, Szilágyi-utcza 21.
Lőcse. Hochmann vendéglő, Kossuth
Lajos-utcza 25. (60 fill.').
M arosvásárhely. Iparos ifjúsági
egylet szállója és Grünbaum-szálló,
Vár-tér 25.
M ár am aros-Sziget. Steingiesser B.
vendéglője, Liczeum-utcza 9.
M iskolcz. Ipartestületi szálló, Város
ház-tér. (20 fill.)
N ag y -K ároly . Katholikus legényegylet, Debreczeni országút.
N agyvárad. Iparos menház szállója,
Felső-Petze-utcza.

N agy-Enyed. Iparos szálló, Tövisutcza 2 1 .
N agy-Szeben. Weissbáckerherberge
(Weinanger 8 .)
N agy-K anizsa. Kasztner János ven
déglője, Kinizsi-utcza 20.
N yíregyháza. Iparos-szálló, SzentMihály-utcza.
N yitra. Vlesko-vendéglő, IV., Bárány-utcza 6 . sz. (40 fill.).
Pécs. Ipartestületi szálló, Siklósi
országút 32. sz.
Pozsony. Zum schwarzen Löwen
vendéglő, Jiringasse 33.
Pancsova. Szálló nincs. Magánház
nál (50 fill.).
P áp a. Ipartestületi szálló.
S árosp atak. Ipartestületi szálló.
Sátoralja-U jhely. Widderné vendég
lője, Papsor-utcza (40 fill.).
Segesvár. Iparos ifjak szállója,
Michael Albertstrasse.
Selm eczbánya. Sattler-vendéglő (40
fill.).
Szom bathely. Ipartestületi szálló,
Iskola-utcza.
Sopron. Hotel zűr Weissen Rose.
Szegzárd. Ipartestületi szálló, Kossuth-utcza (20 fill.).
Szeged. Kocsis F. vendéglője. Iskolautcza 31.
Szolnok. Ipartestületi szálló, Szápáry-utcza (20 fill.)
Szentes. Ipartestületi szálló, Kurczaparti-utcza (20 fill.).
Székesfehérvár. Ponty-vendéglő.
Tem esvár. Három nyulhoz czimzett
vendéglő, 3 Nyul-u. (Gyárváros).
Tata. Ipartestületi szálló, Fazekasutcza (20 fill.'.
Turócz-Szent-M árton. Grand Hotel,
,Ringplatz.
Újvidék. Gasthaus Stadt Essegg,
Duna-utcza 1.
Ungvár. Ipartestületi szálló, Radváncz-utcza (40 fill.).
Versecz. Ipartestületi szálló, Wassergasse.
Veszprém. Ipartest, szálló, Szarvasvendéglő, Vásár-tér (20 fill.).
Z ágráb. Zűr Stadt Fiume (Ilica 50
sz.) Ezenkívül Hotel Hriba és
Hotel Anker.
Zala-Egerszeg. Ipartestületi szálló,
Templomalja-utcza (20 fill.).
Z ilah. Szálló nincs. Magánháznál
50 - 60 fill.

Az utazók a szállók elleni panaszaikat a budapesti kifizető-állomáshoz
intézzék; ugyanoda küldendők ama szállók czímei, melyek e jegyzékben
felsorolva nincsenek s az utasoknak ajánlhatók.
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Nyomdászkörök.
Budapesti Könyv- és Kőnyomdatulajdonosok
Egyesülete.
Elnök: Emőkéi Emich Gusztáv
(Athenaeum-nyomda).
Egyesületi helyiség : V. kér., Arany
János-utcza 29. sz., I. em.

Budapesti Könyvnyomdászok
és Betűöntők Jótékonysági
Köre.
Elnök : Birkholcz Á. (V., Csákyutcza 13.)

Könyvnyomdászok Szakköre.
Elnök : Tanay József (Pesti könyv
nyomdarészvénytársaság (V.,
Hold-utcza 7.)
Körhelyiség: VII., Kerepesi-út
30. sz. (Iparos-kör).

Budapesti Gépmesterek és
Nyomók Köre.
Elnök : Böhm Sándor.

Budapesti Hirlapszedők Köre.
E ln ö k : Brikovits János
Lloyd-nyomda).

(Pester

Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szak
egylete.
Elnök: Grossmann M. (VIII. kér.,
Stáhly-utcza 7.)

Budapesti Könyvnyomdászok
és Betűöntők Hitelszövet
kezete.
Elnök : Plachy Lajos (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság). T it
kár: Olasz Ferencz^VII.,Klauzálutcza 2 .)

Budapesti Betűöntők Köre.
E ln ö k: Gruber
Betűönt.).

Dezső. (E. M.

Athenaeum Dalkör.
E ln ö k: Ullmann Vilmos (Athe
naeum r.-t.)

Ébredés Dalkör.
Elnök: Tanay József (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság).

Typographia Dalkör.
Elnök : Láng Frigyes II.

Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szak
egyletének Dalkara.
Helyiség: VIII., Stáhly-utcza 7.

Temesvári nyomdász-dalkör.
Elnök: Gábriel József.

Pozsonyi Typographen-Bund.
Elnök : Hampel M.

Nagyszebeni Nyomdászok
Typographia Dalköre.
Elnök : Fleischer M.

éhány szó Müller R. E. hirdetéséhez. A finomított
mű-terpentinolaj könyvnyomdái hengerek, duczok
és formák, valamint kőnyomdai kövek mosására
kiválóan alkalmas szer. Ezért Ausztria, s különö
sen Bécs minden nagyobb nyomdájában használatban
van. Ezen mosószer 50“/r kal olcsóbb, mint az amerikai
terpentinolaj; szaga nem kellemetlen, s használatánál
sem a kő, sem a henger vagy betű meg nem sérül.
A mű-terpentinolaj használatánál a kéz különféle beteg
ségei kizárvák. További előnye, hogy a formák mosása
után azonnal tovább nyomhatunk, mivel ezen műterpentinolaj a kátránynál, terpentinnél vagy petróleum
nál gyorsabban szárad s a betűk is hamarabb fogják
a festéket. Ezen árúval való kísérletezés minden nyom
dának saját érdekében ajánlható.
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SZEDŐGÉP

elismerve a legtökéletesebbnek, n a g y m u n k a
képességűnek, legm egbízhatóbbnak és legjöve
delmezőbbnek az összes szedőgépek között
az egész világon.

9000~en felül naponta használatban
és ebből 7 0 0 -n á l több N ém etországban, M a 
gyarországban, A usztriában és Svájczban stb.
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G U TEN BER G H A U S G EBR. G EEL, BÉCS,
V II 2 . L E R C H E N F E L D E R - S T R A S S E
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* LIPCSE ^
-ds

A >k ^
^>k
Ai<:

1? F I Ó K O K : ?
N e w -y o r k , L o n d o n ,
S z t .-p é t e r v á r , B e r l in ,
Flo rencz, M

o szkva.

FESTEKEK
AZ ÖSSZES GRAFIKAI
IPARAGAK SZÁMÁRA
Á r je g y -

Á r je g y -

z ék k el és
n yom á sm in tá k 
k a l k ész
ség g el
s z o lg á lh a tu n k .

V__

zék k elés

KÉPVISELŐ MAGYARORSZÁG ÉS AUSZTRIA
•
RÉSZÉRE:

P olacsek József
BECS, IV. BEZIRK, BELV ED ERE-G A SSE Nr. 3.

n yom á sm in tá k -

ség g el
s z o lg á lk a tu n k .

íj?*"

GÉPGYÁR ÉS
VASÖNTÖDE
JOSEFANGER & SÖHNE, BECS
XIII. BEZ., HERNALS, HAUPTSTRASSE No. 124.

Szállít új és legjobb szerkezetű

könyv es kőnyomdai
éé gyorssajtókat =
tégely-nyomású és „Ausztria"
gyorssajtókat, lyukasztó és pa
pi rvágó-gépeket, simitó- és cso
magoló sajtókat, aranyozó- és
ványoló sajtókat, papírzacskógépeket, kézi-sajtókat.
LEGELŐNYÖSEBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
KÉPES ÁRJEGYZÉKEKKEL SZOLGÁLUNK.

Ho r n
HUGÓ
VÉSNÖKI

------:--------

INTEZETE

^

LIPCSE.

[/■ f ilö n le g e s s é g :

könyv-

•Vb o r i t é k - b é l y e g m e t s z é
sek ,

v a la m in t

m in d e n 

n em ű a cz é l- és rézv ésetek
fé n y ű z é s i d o m b o r n y o m á 
sok szá m á ra .
és

M in tá k b ó l

ö s s z e sz e d h e tő

b etű k 

b ő l le g n a g y o b b v á la s z té k .

Rajzok és vázlatok mű
vészi kivitelben készülnek.
A u to ty p iá k ,

flutotypien &fletzungen in Kupfer und Zink
Katalo^-Umschlágemoriginellerflusfuhrung-

* *

és

v örösréz-

h o r g a n y -e d z é s e k .

J e g y z é k -b o r íté k o k e re d e ti
k i v i t e l b e n . ---------------------

r --------------------------------------------------------

Bécsi raktárából szállít finomított

mű-terpentin-olajat,
mely a legjobb szer kátrány- vagy
amerikai terpentin-olaj pótlására.
A valódi terpentin-olajnál
50° Vkal olcsóbb. =

MEGRENDELÉSEKET EGYELŐRE
CSAK LIPCSÉBE KÉREK CZIMEZNI

TELEFON 23-41.

Kenczefőzés, koromégetés, hengeranyag!

BERLINI KÖNYV
ES KŐNYOMDAI
R O M O FEK ETE 0

festék g yár

HANSWlJNDER
Germania Könyv- s kőnyomdai
feketefestékek, színes
festékek, könyvkötőfestékek és kenczék.
Különlegesség
Mindennemű átnyoGlória S0f» másokhoz szükséges
jóminőségűpapírok,
u. m. chinai, sárga
és transparent.

hengeranyag

bármely gép szá
mára. (Körforgó
gépek részére is).

ZU SATZPASTA

meggátolja a le
húzást,különösen
alkalmas a czinóber és a czinóberimitátió, valamint
az összes földfes
tékek és Ultramarinhoz stb. stb.
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A ^ G R A F IK A I S Z E M L E * KIADÓHIVATALÁBAN
BUDAPEST, V., HOLD-U. 7. MEGRENDELHETŐK:
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VI/
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A
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G rafikai S zemle .

A

A
A
A

Szerkesztő :

HAVI FOLYÓIRAT.

T A N A Y

J Ó Z S E F .

Főmunkatárs:
FIRTINGER

M egjelenik minden h ó
20. és 25-ike között.

K.

Előfizetési ára: egy évre 4 korona, félévre
2 korona. — Egyes szám ára 40 fillér.

?i>
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Magyar Nyomdászok
Évkönyve .
K iad ja a
Könyvnyomdászok S zakköre.

Az 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1896., 1897., 1898.,
1899., 1900 , 1901. és 1902. évfolyamokból még van néhány
példány. E tizenhárom évfolyam ára együtt megrendelve
10 korona. Az első tizenkét évfolyam ára egyenkint 1 korona
(vidékre 1 korona 24 fillér), az utolsó azonban 1 korona
40 fillér, azaz vidékre 1 korona 64 fillérbe kerül. — A három
első és az 1895-dik évfolyam már nem kapható.

Ö tv en eszten d ő
A MAGYARORSZÁGI
KÖNYVNYOMTATÁS
KÖZELMÚLTJÁBÓL.
Ir t a :

N a g y s z a k t ö r t é n e lm i
m u n k a . Á r a 2 kor.

FIRTINGER KÁROLY.

A MAGYAR ÁLLAM
NYOMDÁS ZÁ T T Ö R T É N E LM I
TÉRKÉPE.
Ára helyben 60 fillér
Tervezte és magyarázó
szöveggel ellátta :

*

FIRTINGER K.

*

(vidékre 74 fillér). —
Az Évkönyv megren
delői féláron kapják.
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É GÉPGYÁR
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A lajnttatoit
1840.

*

Q egründet
1840.
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OFFENBACH

A. MAIN.

Teljes nyomdai
berendezések
folyton kész
letben vannak
és kívánatra
a legnagyobb
összeállításban szállíthatók. # Tervezetekkel
és bizonyítványokkal készséggel szolgálunk.

I . FŐOSZTÁLY:

BETŰÖNTÖDE.

Nagy készlet és dús raktár szöveg-, czím-, disz- és irásbetűkből, körzetekből, réznemű anyagok és vignettákból.

II. FŐOSZTÁLY:

GÉPGYÁR.

Mint gépgyárunk különlegességeit ajánlunk : egyszerű
könyvnyomdái gyorssajtókat 2 és 4 festékező henger
rel ; hengernyomású sajtókat festékasztallal, kézi és
lábhajtásra; új akszidencz sajtókat; tégelynyomású
sajtókat festéktányérral; új tégelynyomású sajtókat
festék hengerművel; Boston-gépeket.

Újdonságok állandóan megjelennek.

BECKER RUDOLF
Aiapittatott

i

st ít z
uZ:

i n r c r

L lr to c

Mindennemű kő- és könyvnyomdái
litográfiái, bádoglemez és kerámiái
színes nyomáshoz szükséges gépek
eszközök és anyagok.
Litográfiái kövek solnhofeni saját kőbányáiból.

Festékek, kenczék, átnyomásra való
papirosok, nyomónemezek, nyirkhengerszövetek, angol hengeranya
gok, bronzanyagok stb.
Képes
árje g yzé k e k,

Í X _ _________________
•>. •>».

•>>.

•>.

•>.•_>-

•>

•>.^ ^ ^ •>>.
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fa
fa
fa
fa
fa
fa _

rá

A BETŰSZEDÉS
KÁTÉJA
• I. és II. füzete. •

Előnyös a tanonczok
oktatására és fiatal sze
dőknek olvasmányul.
E g y -e g y füzet í kor.
Postán küldve 14 fillérrel több, azonban öt példányon felüli
megrendelésnél 20 százalék engedmény jár. — Utánvétel
mellett a füzetek nem kaphatók.
M egren delhető a »G R A F IK A I SZ EM LE'« k ia d óh iv a ta lá 
ban Budapesten, V. kerület, H old-utcza 7. szám alatt.

fa ’ 0S_________ _______________________ GJO
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Vl/
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A legjobb szerkezetű
osztrák
tégelynyomású sajtó
V

i

n

d

o

b

l e g jo b b

SZOLID

T E LJE SE N E G Y E N LET ES N Y O M Á S.

o

akszidencz-, illusztráczió-,
dombornyomású, autotipia-,
valamint többszínnyomású
munkákhoz.

anyao.

MUNKA.

n

a

erős,
R endkívül
igen egyszerű
és tetszetős építési
rendszer.
E lsőrendű aján latok.
Legjobb
bizonyít
ványok.

Kimerítő
árjegyzékek
ingyen és
bérmentve.

Legkitűnőbb festékdörzsölés. Azonnali nyomás-elállítás.
EGYEDÜLI GYÁRTÓK:

W á LDHERR 6 C'E
GÉPGYÁRA.

#

BECS, IX. kér.

m elle m e t r-av iov szu y J . A la jos

„A magyar síi/ fejlesztéséről“ czimü czikhhez.

M agyar N yomdászok Évkönyve i <

MAGYAR NYOMDÁSZOK ÉVKÖNYVE 1 9 0 3 .

LEX EZBE METSZETTE KUN KORNÉL.

BUDAPEST, ATHENAEUM.

MAGYAR NYOMDÁSZOK ÉVKÖNYVE IQ0 3 .

i:
Sk

CARMINE HUGÓ
budapesti fió k jan ag y
raktárt tart kézi met
szésekre (alap, kontúr
és díszítésekhez) alkal
mas, előnyösnek ismert

lemezekből
(M Á S E R )

úgyszintén a hozzátar
tozó összes segédeszkö
zök is raktáron vannak

*0 B U D A P E S T É
IX . , R Á K O S - U T C Z A

II.

i$ ü

MÁSER-METSZVÉNY

BUDAPEST, ATHENAEUM.

