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Elüljáró sorok*

uszonkettedík évfolyamát járja immár ez az Évkönyv. Esz- 
tendőről-esztendőre azon erőlködtünk, hogy az uj kötet tar
talom és kiállítás tekintetében túltegyen a megelőzőkön. 
Ha ez nem mindig sikerült: nem a szerkesztőn múlott, 
hanem a viszonyokon. A viszonyoknak, a korszellem hatal
mas áramlatainak hatása véges-végig megnyilatkozik min
den kötetünkön.

Az Évkönyv kapóssága, a Könyvnyomdászok Szakköre 
tagjainak száma stb. mindig egyenes arányban volt a 
magyar könyvnyomtatók érteímességének fejlődésével vagy 
ami ezzel egyjelentőségű: szervezettségükkel. Világszerte 
bebizonyosodott tény s Magyarországon is úgy van: a 

munkaadók egy igen csekély töredékén kívül csak a szervezett munkás
ság törődik mesterségének fejlesztésével. A szakmunkákat olvasók óriási 
többsége az ő soraikból kerül ki.

Aki a Magyar Nyomdászok Évkönyve históriájára kíváncsi: olvassa 
el a nyomdász-szervezet fejlődésére vonatkozó dolgozatok valamelyikét. 
Ebben hű tükrét találja a szakirodalom állapotának is. Ha rosszul állott 
a szervezet ügye: sínylette azt a szakirodalom, vele a mi Évkönyvünk is.

A nyomdász-szervezet megerősödésének és ezzel kapcsolatban a szak
irodalom iránti növekvő érdeklődésnek tulajdonítható — no meg egy sereg 
szerencsés körülménynek is —, hogy tavaly nagy változáson ment át az 
Évkönyv. Alakja nagyobb lett, mellékleteinek a száma pedig megsoka
sodott. Az utóbbi tekintetben való gyarapodást főképpen két budapesti 
nagy nyomda áldozatkészségének, meg a külföldi betűőntődék támoga
tásának köszönhettük.

Pesszimista szaktársaím már a tavalyi kötet megjelenésekor is föl
vetették a kérdést: „No most sikerült a dolog, de vájjon síkerül-e
jövőre is

Olvasóink az illetékesek arra, hogy e kérdésre feleletet adhassanak. 
Nekem a szerény nézetem az volna, hogy a korszellem már előre is biz
tosította a könyv sikerültét.
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A szaktársí körökben pezsgő friss szellemi élet, a szakkultura melegebb 
fölkarolása s általában a nyomdászvílág fejlődöttebb értelmessége meg
óvta Évkönyvünket a hanyatlástól. Pesszimistáinknak örvendetes csaló
dás jutott osztályrészükül. Munkatársaink seregestül jelentkeztek — a 
beérkezett szakdolgozatok felének sem tudtunk helyet szorítani — ; 
könyvdíszről gondoskodott egy művészi nevelésben részesült kitűnő szak
társunk; klisével, papírossal elláttak bennünket az érdekelt cínkografusok 
meg papírgyárosok; s a többit — ugyancsak jócskán van ez a többi — 
elvégezte a Világosság könyvnyomda, élén az ő közszeretetben álló igaz
gatójával, Pollák Simon szaktársunkkal.

Mert hát nyomdát is változtattunk. Abban a nyomdában készíttettük 
Évkönyvünket, amelyhez bizonyos gyöngéd kötelékek fűzik a szabad
ságért és testvériségért mindenkoron rajongott magyar nyomdászságot.

Hogy mennyiben tett ki magáért az ifjú nyomdavállalat: az olvasók 
megítélésére bízom. Egy dologra azonban figyelmeztetni óhajtom őket: 
becsületes nyomdásztehníkával készült ez a könyv. Szedői, nyomtatói 
olyan szeretettel, gondossággal ügyeltek belsejének minden aprólékos 
részére, amínőt ma — sajna — századik nyomdában is alig tapasztalunk. 
S ez természetes is olyan nyomdától, amelynek alkalma van ahhoz, hogy 
személyzetét a könyvnyomtató-vílág szellemileg legerősebb tagjaiból 
válogassa össze.

Amikor köszönetét mondok szellemi és tehníkaí munkatársaimnak, 
különösen ki kell emelnem közülök egyet. Benső hálával tartozom a 
nyomda mesterszedőjének, Kun Kornél barátomnak, aki szinte a lelkét 
fektette bele ebbe a munkába. Amit ő szedett, az a mai tehníkánk szem
üvegén át nézve: az adott viszonyok között maga a tökéletesség. Hirde
tései valóságos mestermunkák, tördelése, beosztása kitűnő, s keze nyomát 
megtaláljuk a Világosság által nyomtatott bármelyik mellékleten is.

Hosszú névsor kerekednék ki abból is, ha derék támogatóink neveit 
óhajtanám itt sorban elmondani. Ügy látszik: Évkönyvünk ügye hozzá 
van nőve nemcsak a magyar könyvnyomtatóknak, hanem a rokon 
szakok képviselőinek a szívéhez is. Mellékleteink a megmondhatói 
annak, hogy hányfelől részesültünk jóakaratú támogatásban.

Szárnyra eresztve ezt a kötetet is, még egyszer igaz köszönetét mon
dok mindama munkatársaimnak, akiknek önzetlen, odaadó munkálko
dása lehetővé tette, hogy ismét hozzájárulhassunk valamicskével szak- 
kulturánk fejlesztéséhez, s egyszersmind a külföldnek is imponálóan 
mutathassuk meg a magyar kőnyvnyomtatók szellemi és tehnikaí képes
ségeit.

A szerkesztő.
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Nyomdajegy és nyomdász-címer*

nyomdajegyek használatának szokása egészen a könyv- 
nyomtatás kezdő idejéig követhető vissza. A nyomdász 
egyrészt praktikus okokból, másrészt meg önérzettel vegyes 
hiúságból a mai gyári jegyekhez hasonló „sígnet“ -et vése- 
tett magának, s azt nyomtatványainak címlapján követ
kezetesen alkalmazta. E nyomdajegyek igen gyakran 
művészi rajzúak és valóságos díszére válnak a könyvnek. 
Ebbéli értéküket hatalmasan fokozza az a jelentőségük is, 
amellyel az irodalomtörténet és nyomdászat-történelem 
kutatóira nézve bírnak, akik tudvalevőleg e sígnetek nélkül 
sok esetben aligha tudnák meghatározni valamely könyv 
nyomtatásának az idejét.

A nyomdajegyekröl a franciáknak és angoloknak tekintélyes iro
dalmuk van, s újabban már a németek is behatóbban törődnek e tárggyal. 
Mínálunk mindössze Dankó József esztergomi kanonok „A  francia 
kőnyvdísz a renaíssance-korban“  című nagy tudományosságra valló, sok 
tekintetben forrásmunka számba menő könyvében van szentelve néhány 
oldal a nyomdajegyek ismertetésének, de a könyv ez a része is csak 
a francia könyvnyomtatók egyik-másikának a nyomdajegyét ismerteti.

A nyomdajegyet tudtunkkal Füst és Schöffer hasz
nálták először. A szövegben foglalt első ábránk mutatja 
ezt az egyszerű sígnetet. A faágról lecsüggő két pajzs 
közül a bal felőlín van Fustnak egyszerűsített, mond
hatnék stilizált címere: a keresztbe állított két gamó.
Jobb felől a Schöffer címere hasonlóan az elképzelhető 
legegyszerűbb: fődélgerenda, körötte három csillaggal.

A XV. századbeli nyomdajegyek majd mind ilyen 
egyszerűek voltak. Az akkori nyomdász beérte a kőfaragók modorában 
készült olyan nyomdajeggyel is, amely a névnek, monogrammnak, 
esetleg kezdetlegesen megrajzolt címerfélének egyszerű pajzsba való 
befoglalásából állott. Az e fajta nyomdajegyeknek az volt az egyedüli 
rendeltetésük, hogy az utánnyomás fölismerését és az utánzó törvényi

Füst és Schöffer 
nyomdajegye*
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üldözését könnyebbé tegyék. A könyv utánnyomását ugyanis az akkori 
bíróságok nem igen büntették volna, de már a nyomdajegy utánzásában 
mintegy címerhamísítást láttak, s a károsultnak néha kegyetlen elégtételt 
szolgáltattak érte. Ez volt az indító oka, hogy a könyvkereskedők is 
csakhamar átvették a könyvnyomtatók szokását, s könyveikre mono
grammjukat vagy esetleges címerüket nyomtatták rá. Példát mutat erre 

vonatkozólag Heckel István budai könyvárusnak a sígnetje, 
amely a szövegbe tördelten oldalt látható. (Kis balta: 
németül Háckel; az S betű a keresztnévnek, Stephanusnak 
első betűje.)

Heckel sígnetje már valósággal képtalány; a későbbi 
nyomdajegyek jórésze is az. A lyoni Gryphíus nyomdász
család például gríffmadarat, Couteau francia könyvnyomtató 
kést, Le Coq kakast, Stöckeí Farkas dorongos vadembert 
rajzoltatott nyomdajegyéül. Az Elzevír családnak egyik 

nyomdajegyén égő szilfát látunk (szilfa vlaem nyelven: elze; tűz: vír). 
Dankó József azt mondja az ilyen képtalányszerű nyomdajegyekről: 
„Hasonló képlegesítések a kőnyvnyomtató nevét jelvényesen fejezvén 
ki, a nyomdászjegyek nagyobb része allegóriái alakításoknak tekinthető; 
az eszmét, mely a szentírásból, mitológiából, történelemből és a termé
szetből átvett allegória! jegyek alapjául szolgált: többé vagy kevésbé 
sikerült az illető bélyegen képlegesítení; azonkívül csak ritka nyom
dásznak lehetett azzal a szerencsével dicsekednie, hogy nyomdajegye 
tudós magyarázóra akadt." Valóban, a tömérdek nyomdajegy között 
— egy francia kutató, Sílvestre L. C. maga Í310-et keresgélt össze, s 
ezek közül is több mint 900 francia nyomdászra vonatkozott — igen 
sok olyan képtalányszerű sígnet van, amelynek magyarázata mai napig 
is sok fejtörést okoz a szaktudósoknak.

A díszesebb nyomdajegyek használata a XVI. század elején kezdődik, 
de még akkor is akadt könyvnyomtató, aki egészen egyszerű mono
grammal beérte. Ilyen volt például a wittenbergi Grünenberg János, 
akinek 1520-ban nyomtatott bibliájához Cranach Lukács rajzolta a 
címlapot díszítő keretet. Ezt a keretet a benne levő egyszerű mono
grammal együtt az Évkönyv kővetkező oldalán mutatjuk be. A keret 
azért is érdekes, mert rajta a nyomtató-sajtó legrégibb ábrázolásainak 
egyikét láthatjuk.

A most szóban levő címlap keretét már világhíres művészember 
rajzolta. Az új művészet, a könyvnyomtatás őt is varázskőrébe vonta, 
úgy mint az hírneves társaival Német-, Francia- és Olaszországban 
egyformán megtörtént. Az akkori idők legnagyobb művészei, köztük: 
Dürer Albert, Holbeín Hans, Tory szentelték munkásságukat a könyv
díszítésnek, s csak természetes, hogy a nyomdajegyek megrajzolása is 
mihamar az ő munkakörükbe került. S ekkor kezdenek a nyomdajegyek 
művészi formát ölteni. A  védőjegyül szolgáló egyszerű monogrammok 
és bélyegek képekkel díszített pompás címerekké és könyvdíszekké 
alakulnak át; nyomdász, könyvkereskedő egyaránt büszkeségüket találják 
abban, hogy mentői szebb, mentői művésziesebb nyomdajegyet rajzol
tassanak koruk legkitűnőbb művészeivel. A nyomdajegy ílyformán apró- 
donkínt külön művészeti ággá fejlődik, amely közvetlen rokonaival: 
a könyvkereskedők és könyvkiadók sígnet-ível meg az ex-líbrísekkel 
együtt tiszta és világos képet ad a XVI. század grafikai művészetének 
történetéről.

Heckel budai 
könyvárus 
sígnetje.
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A könyvnyomtatás és vele együtt a nyomdajegyek aranykorából: 
a XVI. századból e cikk keretében néhány példát mutatunk be. Köztük

Cranach Lukács rajza Grünenberg J .  monogrammjával. (1520.)

van egy párisi könyvnyomtatónak, Badius Jodocusnak nyomdát ábrázoló 
sígnet-je. A híres tudós Faulmann Károly szerint ez Badius rajza volna; 
mi a renaíssance valamelyik nagymesterének a kezemunkáját sejtjük 
benne.
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Holbeín Hanstól is közöljük egy gyönyörű szép signetnek a cinko- 
gráfiai mását. Valószínűleg a baselí Isengrín (máskép Ísíngrín) könyv
nyomtatónak a nyomdajegye ez. Holbeín ugyanis nemcsak kortársa, 
hanem földije is volt e jeles nyomdásznak, s Arístoteles-kiadásának 
díszítésében is nagy segítségére lehetett.

A francia renaíssance nagy művészetétől, Tory G.-től is bemutatunk 
egy nyomdajegyet Dankó József idézett műve nyomán. A kiváló ter-

mékenységű rajzoló 
e nyomdajegyének 
Dankó szerint tíz 
variánsa van, s ezen
kívül még harminc
hat olyan nyomda
jegy lelhető, amely 
azonkívül, hogy 
Tory szellemét vi
seli magánt a most 
bemutatott signet- 
hez hasonlóan a* 
lotaríngíaí kereszt 
rajzát foglalja ma
gában.

A könyvnyom
tatás e hatalmas mű
vészi föllendülése 
nem sokáig tartott. 
A nagy könyv^ 
nyomtatók elhal
tak, helyükbe több
nyire alantas ész
járású üzletemberek 
jöttek, kiknek egy
részt érzékük sem 
volt a könyvek mű
vészi kiállításához, 
másrészt garasos
kodó fukarságuk
kal elvették a kor 
kiváló művészeinek 
kedvét a könyv- 
nyomtatásban való 
közreműködéstől.

A dekadencia szelleme kerekedett fölül, s századokon keresztül fogva 
tartotta az egész könyvnyomtatást. Csak ítt-ott csíllámlík keresztül 
a közömbösség, rideg üzletíesség kődén egy-egy igazi könyvnyomtató 
művésznek vagy tudósnak az alakja.

A nyomdajegyek használatának a szokása megmaradt azonban 
továbbra is. A nyomdásznak érdeke volt, hogy könyveit az utánnyomás 
ellen védje, aztán meg e sígnetek használata némely államban, így 
Franciaországban I. Ferenc és II. Henrik királyok rendeletéi óta kötelező 
is volt, művésziesség dolgában tehát nagyot hanyatlottak, de használatuk 
megmaradt. Amíg a nagy könyvnyomtatók korában a nyomdajegy

Badíus Jodocus nyomdajegye 1520-ból.
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Holbeín
Hans
rajzolta
sígnet.

rendszerint terjedelmes könyvdísz 
volt: a XVII. században bélyeg
alakra zsugorodott össze, s rajza is 
felületessé, művészíetlenné lett. Példa 
erre a különben oly híres Elzevír 
nyomdász-családnak e korban hasz
nált és ugyanezen az oldalon alantabb 
bemutatott sígnetje.

Magyarország kőnyvnyomtatóí 
között a brassaí Honter János hasz
nált időrendben legelőször nyomda
jegyet. Nyomdajegye Brassó város 
címeréből volt véve. „Rudímenta 
Cosmographíca" című nyomtatvá
nya címlapján (10. oldal) itt is lát
ható : szétágazó gyökerű facsemete 
gyűrűbe foglalva. E címlap rajzoló
jának és fametszőjének magát a jeles 
könyvnyomtatót és reformátort Hon
ter Jánost tartjuk, kiről tudvalevő 

dolog, hogy Baselben tanul
takor a fametszés művészetét 
is meglehetős alapossággal el
sajátította, még pedig magá
nak Holbeínnak metszőjétől.

Tory G. nagy nyomdajegye J529-ből.

Az Elzevír család sígnetje.

Kolozsvár első könyv- 
nyomtatójának, Heltaí Gás
párnak szintén megvolt a maga 
nyomdajegye, ezt azonban 
könyveinek nem a címolda
lán, hanem beljebb, homlokléc 
vagy vígnetta-képpen alkal
mazta, még pedig nemcsak ő, 
hanem ugyanolyan nevű fia 
is. Egy ilyen homloklécét be 
is mutatjuk szövegünk köze
pette. Baloldalt van a tulaj
donképpeni nyomdajegy: a 
paradícsombéli almafa, rajta 
tekergőző kígyóval, alattuk
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koponya, két oldalt pedig a nagy kőnyvnyomtató nevének kezdőbetűi. 
A jobboldali koszorúban Kolozsvár város címerét látjuk, a várkapu fölött 
emelkedő három bástyatoronnyal. A homlokléc fametszője ismeretlen.

Debrecen város első nyom
dásza tudvalevőleg Huszár Gál 
református prédikátor volt. Jel
vényét Szabó Károly híres 
bibliográfusunk a következő
képpen írja le: „Egy felül ke
reszttel ellátott horgony, melyet 
alul a horog felett két, egy-

A  debreceni nyomda nagyobb, régi . 
sígnetje.

A  debreceni 
nyomda

kisebb, régi A  debreceni nyomda 
sígnetje. újabb sígnetje.

Heltaí Gáspár nyomdajegyes homlokléce.

mással átellenben levő kéz szorít meg; a horgony pálcáján kígyó megy 
végig, s fejét a keresztről lehajtja; az egész pedig célzás a pusztán buj
dosó Izráel rézkígyójára s a Megváltó keresztfájára, vagyis a Krisztus 
általi váltság munkájára."
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A debreceni könyvnyomtatók közül csupán Huszár Gálnak volt 
önálló nyomdajegye. A többi nyomdász mind a város címerképét, a 
zászlós bárányt használta, még Hoffhalter Rudolf is, akinek pedig volt 
már apjáról maradt igen szép nyomdajegye. A debreceni városi nyom
dának sígnetjét, a zászlós bárányt különben háromféle dekorációban is 
bemutatjuk szövegünk közepette.
Kettő közülők jó régi: a XVII. 
századból való; a harmadik újabb.

Hoffhalter Ráfael 
nyomdajegye. Breuer Lőrinc signetje.

Szenei Kertész Ábrahám 
nyomdajegye 1640-ből.

A sok viszontag
ságot ért Hoffhalter 
(Skrzetusky) Ráfael 
maga is gyakorlott 
fametsző volt, s így 
több mint bizonyos, 
hogy szép nyomda
jegyét ő maga véste 
fába. A finom táv
lati érzékkel meg
rajzolt rajz előteré
ben kis kertet lá
tunk, s benne egy 
való alkalmazását úgy látszik kedvelték az öreg kőnyvnyomtatók. 
Honter és az Elzevírek e cikk keretében bemutatott nyomdajegyeín kívül 
egész sereg — különösen francia sígneten láttuk azt.

A lőcsei Breuer-nyomda hírneves alapítójának, Breuer Lőrincnek 
szintén megvolt a maga signetje. Cartouche-ba foglalva a Spanyol- 
országban rostélyon megsütött Szent-Lőrínc képét látjuk rajta, amint 
mélységes alázattal cipeli a rostélyát. A képet német fölírat övezi, 
mondván: „Lavrentívs Brever, Bvchdrvker zvr Levtsch."

Régi könyvnyomtatóínk egyik legkíválóbbja, Szenei Kertész Ábrahám 
Honternek és a debreceni nyomdászoknak a példáját követte, amikor

bőven gyümölcsöző 
alma- vagy körtefát. 
A  fa derekán szőlő 
kacskaríngózík fel
felé, alján pedig a 
,,spes“  (reménység) 
szavat olvashatjuk, 
amely a körírattal 
együtt talán célzás 
lehet Hoffhalter ne
vének első szótag
jára. A  gyümölcsfák
nak nyomdajegyül
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nyomdajegyéül városának címerét vette. A nyomdajegyében foglalt 
alabárdos orpszlán ugyanis régente benne volt a várad! bíró pecsétjében 
is. Kertész Abrahám „Justí Lípsí Epistolica ínstítutío" című nyomtat
ványának címoldalán ugyan más, két egymással szembenéző, nyíllal 
átvert nyakú hattyút vagy strucmadarat ábrázoló vignettát látunk, ezt 
azonban valószínűleg pártfogóinak, az íktárí Bethleneknek a címeréről

f

Hs
jegye szokott díszelegni. 
Míg több nagyszombati 
könyvön egy főnix-ma
darat ábrázoló vignettát 
is találunk. Egy helyen

vette, s tudtunkkal egyesegyedül ezen 
a ma ritka nyomtatványán használta.

A nagyszombati jezsuita-nyomda . 
könyvein — Fírtínger Károly szerint — | 
a hírhedt Jézus-társaság közismert 
pedig hegycsúcson álló templom volt látható, ami valószínűleg a Péter 
kősziklájára épített anyaszentegyházat akarta ábrázolni.

Mikor az egyetemi nyomda Budára került és jezsuita jellegét elve
szítette : természetes, hogy a nyomdajegye is megváltozott. í624-ben

használt sígnetjét szövegünkbe tördelten 
be is mutatjuk. A benne foglalt mono
grammot a nyomda latin címének (Typo- 
graphía Regíae Uníversítatís) kezdőbetűiből 
vették. Művésziesség különben egy csöpp 
sincsen benne.

„Erdély féníksze", Tótfalusi Kiss Mik
lós nyomtatványain is találunk — bár 
igénytelen — nyomdajegyet. Halom tete
jén díszlő kis nefelejtsbokrot ábrázol ez, 
egyszerű, szinte naív kidolgozásban, ami 
egy kissé visszásnak is tűnik föl e nagy
hírű betűvéső művésznél. De ha tudjuk, 
hogy minő bántalmazásokban, meghurcol
tatásokban volt része Erdélybe visszatérte 
óta e nagy férfiúnak: egyszeriben megért
hetjük, hogy miért nem emelkedtek ki ide
haza készült nyomtatványai a kőznapías- 

ság átlagából. A folytonos harc, ádáz vallási tusakodás elvonta őt arról 
a térről, amelyen annakelőtte oly sok remeket alkotott.

Nagyszeben nyomdászának, ifjabb Hochmeíster 
Mártonnak — ezt Fírtínger Károlytól tudjuk — szintén 
megvolt a maga nyomdajegye. Négyszöges emlékkövet 
ábrázolt, fedőlapján Merkúr pálcájával és szétszórt könyv
lapokkal, homloklapján pedig füzérbe foglalt mono
grammal.

A váci síketnémák íparíntézetének könyvnyomdá
jában í875-ben Karcsú A. Arzén ferencrendí kolostor
főnök kínyomatta „A  váci köny vnyomdászat története" 
című füzetét. E füzeten csinos nyomdajegyet látunk, s 
azt szövegünkben is bemutatjuk. Hogy azonban a síket
némák intézete több nyomtatványán használta-e ezt a 
a maga nemében igen szép nyomdajegyet: nem sikerült megtudnunk.

A nyomdászjelvények használata még a jelenkorban is elég gyakori, 
bár a könyvek címoldalairól rég leszorították őket a kiadói jelvények. 
Nagyobbszabású kompozíciókat azonban már nem találunk köztük. 
Többnyire pajzsba, vagy valami mértani figurába foglalt impresszumok

Az egyetemi nyomda sígnetje 
1824-ből.

Avácí síketnémák 
nyomdájának síg

netje 1875-ből.
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ezek, s rendszerint szerényen húzódnak meg; a könyvborítékok negyedik 
oldalán. Igénytelenségük mellett is akad köztük akárhány ügyesebb 
rajzolatú munka, ami annál örvendetesebb, mert hiszen ezeket az úgy
nevezett „rajzolt impresszumokat" 
majdnem kizárólag szaktársaínk 
készítik. Mutatóul ide is iktatunk 
egy ilyen impresszumot.

A kiadói jegyek széliében isme
retesek. Ráth Mórnak, a Franklín- 
társulatnak, a Révai Testvérek
nek stb. jegyeit lépten-nyomon 
láthatjuk, mert hiszen következe
tesen rátétetik minden könyvükre.
Ez a körülmény — no meg az is, hogy általuk túlságos hosszúra nyúlnék 
ez értekezésünk — az indító oka annak, hogy közlésükre most nem 
terjeszkedhetünk ki.

A nyomdajegyek történetének e vázlatos megismertetésével kapcso
latban talán szívesen veszik olvasóink, ha a nyomdász-címerről elmondjuk 
röviden azt, amit a szaktörténelem kutatóinak ez ideig e tárgyban ki
deríteniük sikerült. Legfő kútforrásunk e tekintetben nagynevű ausztriai 
szaktársunknak, Faulmann Károlynak a könyvnyomtatás történetéről 
írott könyve (más e tárggyal úgysem foglalkozott alaposabban), bár 
némely fontosabb kérdésre nézve éppen nem találunk nála feleletet, s 
így e részben a magunk következtetéseire vagyunk utalva.

A nyomdász-címerről legendaszerű feljegyzéseket találunk a régebbi 
szakkönyvekben. Ezek szerint III. Frigyes német császár Í460 és J470 
között egyéb kiváltságok és kitüntetések mellett címert is adományozott 
volna a kőnyvnyomtatóknak.

A könyvnyomtatók címerének adományozásáról szóló e híradások 
legelsejét Síegmund von Bírken í668-ban Nürnbergben megjelent „Spiegel 
dér Éhren des Erzhauses Osterreích" című munkájában találjuk meg. 
A címer formájáról azonban nincs e könyvben bővebben szó; éppen 
úgy Tentzel „Dískurs von dér Erfíndung dér Buchdruckerkunst" című, 
1700-ban Gotha városában megjelent könyvecskéjében sem. Mind a 
kettő egyértelműleg csak annyit állít, hogy a szedők címere sasos, a 
nyomóké pedig gríffmadaras volt.

A  címer első pontosabb leírását Bussíng 1713-ban Hamburgban meg
jelent kis címertana közli. E szerint: A könyvnyomtatók címerül a 
kétfejű birodalmi sast kapták arany alapon, de koronázatlanul. A sas 
jobb lába karmai között sorzót, bal lába karmai között pedig két egy
másra rakott festékező-labdát tart. A pajzs felett nyitott sisak van, 
rajta koronával; a koronából pedig griff emelkedik ki a derekáig; első 
lábai között két egymásra helyezett festékező-labdát tartva.

A címeradományozásnak azonban sehol semmi okirati nyoma. 
Schmeítzel Márton haliéi professzor már í 740-ben hiába keresett erre 
vonatkozó adatokat. Falkensteín történetírónk pedig í 840-ben mondá
nak nevezi a címeradományozás sokaktól hangoztatott meséjét, s azt 
hiszi, hogy e monda keletkezésére Mentei János könyvnyomtató címe
rének Frigyes császár által való megújítása adott alkalmat.
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A Gensfleísch- 
család pecsétje.

Mentei János címere.

Mentei János — kit némelyek sokáig; a könyvnyomtatás feltaláló
jának tartottak — Strassburg első könyvnyomtatója volt 1460 körül. 
Nemesi, de szegény családból származott, s miután az akkoriban szépen 
jövedelmező nyomdászat révén megszedte magát, családja feledésbe 

merülni kezdő nemességének meg
erősítéséért folyamodott Frigyes 
császárhoz. Ekkor kapott uj címe
rét szövegünk közepette mutatjuk 
be. Láthatjuk róla, hogy sem sas, 
sem pedig gríffmadár nem volt a 
címerben.

Családi címere különben nem
csak Menteinek, hanem Guten- 
bergnek, illetőleg a Gensfleísch 
családnak is volt, német szabású 
pajzsban kolduló barátot ábrá
zolva. O azonban, a szerény, s a 
mellett a világ kicsinyes hiúságait 
megvető ember, ezt egyik nyom
tatványán sem használta fel.

A nyomdász-címer keletkezé
sének történetét követve, Faul- 
mann vezetése nyomán Síngreníus 
bécsi könyvnyomtatóhoz jutunk, 
ki Í5Í0—Í540 között megjelent 
könyvein az itt is bemutatott címer
félét használta nyomdajegykép
pen. Az oroszlán karmai között 
e nyomdajegyen már festékező 
labdákat látunk.

Faulmann a maga idézett müvében azt állítja, hogy a mi Hoffhalter 
Ráfaelunknak Bécsben létekor szintén volt címernek is beillő nyomda
jegye, még pedig egy csőrében pecsétgyűrűt tartó sas képében. Mi ennek 
lehetőségét Fírtíngerrel szemben éppenséggel nem tartjuk kizártnak, bár

Hoffhalter Rafael 
bécsi nyomdajegye.

Síngreníus
nyomdajegye.

Évkönyvünk ÍJ. ol
dalán már bemutat
tuk Hoffhalter Ráf ael- 
nek a magyarországi 
tartózkodása idejében 
használt nyomdaje
gyét. Tudva azonban, 
hogy némely könyv
nyomtatónak — így 
az Elzevíreknek, sőt 
hogy közelebbi pél
dát mondjunk: Szenei 
Kertész Abrahámnak 
is — a munkáin több
féle nyomdajegyet is 
találunk, bátran elhí- 
hetjük, hogyHoffhal- 
terünknek más volt Hoffhalter Ráfael nemesi címere.

a nyomdajegye Ma
gyarországban léte
kor, és ismét más a 
külföldi tartózkodása 
idején. Ásáshoz, mint 
nyomdajegyhez jussa 
volt Hofíhalternek; 
a nemesi címerében 
benne van ez — mint 
a címer itt közölt 
fotocinkográfíaí má
sából is kivehető —, 
s könyvein való fel- 
használása is egészen 
természetes. Ez a kér
dés különben most 
mellékes; a fő dolog 
annak a konstatálása,

Í4



Nyomdász-címer
képpen használt griff 

1640-ből.

A  jénai könyvnyom
tatók újabb pecsétje

1720-ból.

hogy a sasnak — bár csak mint nyomdajegynek — használata tud
óinkkal Hoffhalter Ráfael bécsi tartózkodásának idejéig, tehát mintegy 
1560— 1565-ig vezethető vissza. A gríffmadarat — mint e könyv 
6. oldalán említettük — a lyoni Gryphíus nyomdász-család használta 
nyomdajegyképpen.

A lipcsei nyomdászok 1640-ben megünnepelték a könyvnyomtatás 
feltalálásának kétszáz-esztendős jubileumát. Az ünnepélyre alkalmi köl
teményt is írtak, amelyben ismételten szó van valami sasról meg gríff- 
madárról, mint a könyvnyomtatók címerének tartozékáról.* A gríffnek 

a képe meg is maradt egy egy
korú rézmetszetben, de pajzs 
nélkül, mint azt ábránk is 
mutatja.

A jénai könyvnyomtatók
nak már 1657-ben volt címeres 
pecsétjük, aminek használhatá- 
sához „felsőbb hatóságaiktól" 
engedélyt kértek és úgy látszik, 
kaptak is. Sas nincsen e pecsé
ten, hanem helyette festékező 
labdát markoló griff van a paj
zson is. A pecsét rajzát külön
ben egy odavaló festőművésszel 
csináltatták.

A lipcsei és jénai könyv
nyomtatók tehát a XVII. szá
zad közepe táján még nem 
ismerhették a címerlegendának 
azt a formáját, amelyet Bírken 
1668-ban közölt, mert külön
ben okvetlenül megemlékeztek 
volna a szedők sassáról is.

Talán a Bírken-féle könyv
nek köszönhető, hogy a jénai 
nyomdászok 1720-ban megvál

toztatták a régi pecsétjüket, s a pajzsra tenákulumot meg sorzót tartó 
kétfejű sast rajzoltattak. Ugyanebben az időben a nürnbergieknek, sőt 
a regensburgíaknak is volt már pecsétjük, de nem kétfejű, hanem csak 
egyfejű sassal; a gríffmadár pedig elmaradt, s helyette a festékező labdá
kat látták el szárnyakkal, mint az a közbeiktatott ábrán is látható.

A nyomdászcimernek — mint ilyennek — az első képét Faulmann 
szerint Spoerl János Konrád „Introductío ín notítíam sígníum typo- 
graphícorum" (Nürnberg 1730) című művecskéjében találjuk meg. 
A németes pajzson kiterjesztett szárnyú kétfejű sas áll, sorzót és festé
kező labdát (tehát nem tenákulumot!) tartva karmai között. A sisak 
feletti koronából jobbra néző griff emelkedik ki, karmai között egymásra 
rakott festékező labdákkal.

Schmeítzel haliéi professzorról már elmondtuk, hogy hiába kereste a 
könyvnyomtatók címerére vonatkozó okirati adatokat, s így joggal

A jénai könyv- 
nyomtatók pecsétje

J 657-ből.
A  nürnbergi könyv
nyomtatók pecsétje.

* So síngen wir mit Freudenschall auch unsern Adler an. So singen wír mit Freuden- 
schall dér Drucker Wappen an, und was ihr Greíff uns überall zu guter Letzt gethan.
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kételkedhetett volna a címermonda hitelességében. Mindamellett ő ezt 
— legalább nyíltan — nem tette, sőt még megtódította a mondát azzal, 
hogy a címert tüzetesen leírva, az egyes alkotórészek színeit is meg
állapította. Szerinte: „A  pajzsban kiterjesztett szárnyú egyfejű fekete 
sas áll arany alapon. Jobb karmai közt természetes színű sorzót, baljá
ban egymásra rakott fekete festékező-labdákat tart. A  sisak ezüstszín, 
rácsozatos, tetején arany koronával díszítve, amiből ezüst griff emel
kedik ki, karmai közt két egymásra rakott fekete festékező labdát 
tartva. A sisakot borító lombdísz jobb felől arannyal meg feketével, 
balfelől ezüsttel és vörössel pettyezett.“

A címer-adományozásra vonatkozó levéltári kutatások eredményte
lensége révén újabban mind valószínűbbé válik szaktörténetünk újabb 
megíróínak az a nézete, hogy ez az állítólagos címeradományozás való
jában nem történt meg sohasem, s a rá vonatkozó legenda meséje 
csak valami rátartós nyomdász-ember agyában keletkezett. A  címer
legenda keletkezésének korát tekintve: magunknak is szubjektív meg
győződésévé lett immár ez a nézet.

Kétfejű-sasos címerek.

Ezek után szinte kár is volna több szót vesztegetnünk a dologra, 
ha a nyomdász-címer nem volna annyira kedvelt díszítő motívuma 
alkalmi nyomtatványainknak, s ha nem volnánk oly gyakran tanúi 
a körül forgó heves vitáknak, hogy: egyfejű legyen-e a nyomdász- 
címer sássá, avagy kétfejű ?

Amint láttuk: a nürnbergi szedők sássá egyfejű volt, és Schmeitzel 
professzor is egyfejű sasra esküdött. Ezzel szemben Bussíng címertana 
a német birodalmi kétfejű sast mondja helyesnek. S bár a vélemények 
többsége e szerint az egyfejű sas mellett szólna: az újabban rajzolt 
nyomdászcímerek sássá többnyire kétfejű. S ebben talán része van a 
német sovinizmusnak is.

A kétfejű-sasos címerek közül bemutatunk cikkünk keretében még 
három darabot. Ha első pillantásra egyformáknak látszanak is: részle
teikben van köztük külömbség. Például a sisak felett levő koronából 
kiemelkedő gríffmadár az egyiken balra néz, a másikon jobbra. Hogy 
melyik a helyes: e kérdéssel az eddig elmondottak után talán már 
senki sem fog törődni. S talán nem törődnénk a sas egyfejű vagy két
fejű voltával sem, ha az a felületes közönség előtt az osztrák címerrel 
való összetévesztésre nem adna alkalmat.
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Boldogult Fírtínger barátunk elbeszéléséből tudjuk, hogy valami 
vidéki középiskola igazgatója visszautasította egyszer a kétfejű-sasos 
nyomdász-címerrel díszített iskolai értesítőt. Minden magyarázat hiába 
volt: nem merte a kétfejű sassal ékeskedő füzetet a közönség kezére 
adni. S talán igaza is volt a dologban ?!

Ez az indító oka, hogy amikor e kérdésben dönteni kellene: inkább 
az egyfejű sasos nyomdász-címerek használatát ajánljuk magyar szak- 
társainknak, mint amelyek használatakor nincsenek kitéve tudatlanság
ból eredő esetleges megrovásnak. Mindjárt be is mutatunk szövegünk 
közepette egy ilyen egyfejű sassal díszített címert, amely még azzal

Galgóczy J. rajza. közös címere.

is külömb az eddig használt összes címereknél, hogy a sorzót nem a 
jobb, hanem — mint ez egyébként természetes is — a bal lába karmai 
közt tartja.

A könyvnyomtatók címerével kapcsolatosan sokszor szó esik a 
nyomdász-színekről is, aminek a megállapítása általában meglehetősen 
önkényes. Schmeítzel professzor szerint a fekete, arany, ezüstszín és vörös 
színeken kívül még egy ötödik: a sorjázónak természetes színe is elő
fordul a nyomdász-címerben. Ha már most a sorjázót sárgarézből valónak 
vesszük, a kővetkező kombinációt állíthatjuk össze a címerbelí színekből: 
sárga, fekete, ezüstszín, vörös és arany. Hogy ez a kombináció nem 
valami pompás: magától értetődik; a sárga és az arany praktikus szem
pontból szinte kizárja egymást. Legokosabb különben az aranyat is 
egyszerűen csak sárgának venni.
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Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy történetileg bebizonyítható alapja 
a nyomdász-színek alkalmazásának — éppen úgy, mint a címerekének — 
nincsen, s ezért éppenséggel nem róhatjuk meg azoknak az alkalmi 
nyomtatványoknak a készítőit, akik hol ilyen, hol meg amolyan színek
ből összekombinált sávot vagy szalagot akarnak nyomdász-színekül fel
tüntetni,

A litográfusok sem maradhattak el természetesen címer nélkül. De 
mert ennek megalkotása tekintetében még csak legendákra sem igen 
támaszkodhattak: ahány litográfus, annyiféleképpen kombinálta össze a 
címert. Utolsó ábránk olyan címert mutat, amely egyik felén a könyv- 
nyomtatásnak, a másikon a litográfiának az ínsígnumaít mutatja.

A lítografus-címer különben maga is két részre oszlik: fölső felében 
háron szöget, rajzoló-krétát meg ecseteket látunk, ezek fölött pedig két 
— rendesen pontozott mezőben — a Senefelder nevét magában rejtő 
képtalányt (mezők németül a. m. Felder). A pajzs felső fele tehát a 
tulajdonképpeni litográfusok, vagyis kőrajzolók jelvényeit foglalja magá
ban. Az alsó felében már a kőnyomók mesterségéből vett eszközöket 
látunk: hengert meg festéktörő követ. — A kettős mesterség jelzése 
egyéb litográfus-címereken még jobban szembetűnő: egy a bécsi Heím 
Józseftől származó rajzon markos német gyerek két pajzsot tart, ezek 
egyikén a kőrajzolásnak, másikán pedig a kőnyomásnak az ínsígnumai- 
val. A  két pajzs alatt szalag fut „Saxa loquuntur“  (a kövek beszélnek) 
fölírással.

Tanay József.
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Mehaníkaí egyengetésí eljárások*

; illusztrációk nyomásánál szükséges egyengetési eljárás, 
amelyet mi röviden „kivágásinak nevezünk, alapjában 
nem más, mint olyan magassági külőmbségek előállítása, 
melyek a nyomandó illusztrációk árnyalati értékének 
megfelelnek. A kivágások sikeres elkészítése nem a kézi 
ügyességtől, hanem csakis az illusztráció árnyalatainak 
helyes megítélésétől, ezek fokozatos vagy átmenetileg való 
kídomborításától, szóval az alkotó művész intenciójának 
helyes megértésétől függ.

Hogy az ilyen, a kép tónuskülőnbözeteít, árnyalati 
értékét híven vísszatükröztető domborművek előállításához 
— mert annak nevezhető a kész kivágás — művészi érzék 

szükséges: kétségbevonhatatlan tény, mert ha az ilyen munkáknál, 
minden művészi fölfogás híján, pusztán csak a kézi ügyességre támasz
kodhatunk, akkor bár tiszta, de sablonos munkát végzünk, amely pedig 
igen távol áll attól a fölfogástól, amit művészinek szoktak nevezni.

Az illusztrációk egyengetésének manapság leginkább gyakorlatban 
levő módja tehát s a kivágás nagy szakavatottságot és hosszabb időt 
igénylő körülményes munka. Éppen ezért különösen gazdasági szem
pontok arra bírták a hívatott szakférfíakat, hogy oly megoldást keres
senek, mely az illusztrációs nyomást, a művészi szempontok betartása 
mellett olcsóbbá, s a vele kapcsolatban fölmerülő előkészítő munkálkodást 
gyorsabbá és biztosabbá tenné. Vagyis: a „kívágásos" egyengetést helyet
tesíteni igyekeztek valamely olyan egyengetésí eljárással, amely a kézi 
munkát fölöslegessé tenné és az illusztráció árnyalati érzékének teljes 
kidomborítását és érvényesítését az egyéni ügyességtől függetlenül bizto
sítaná. Ez a megoldás egy mehaníkaí egyengetésí módszer volna, mellyel 
eddig is már különféle alapon próbálkoztak meg, de hogy milyen ered
ménnyel: azt bizony nem lehetett mindig meghatározni; nekem legalább 
eddig nincs biztos tudomásom arról, hogy az egyik vagy másik mehaníkus 
egyengetésí módszer a gyakorlatban nagyobb tért foglalt volna.

Már húsz évvel ezelőtt is sokat beszéltek egy gépmester új egyengetésí 
módszeréről, mely abból állott, hogy a külön e célra preparált réteges
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papirosra készült illusztrációs levonaton késsel való hántással — tehát nem 
vágással — domborították ki az egyenletest. E papíros rendes papíros
vastagságú egyes rétegei más-más színűek voltak és így a különféle 
rétegek színei mértékül szolgáltak az illusztráció árnyalati értékeinek 
kidolgozásához; a kép világosabb rétegeit a mélyebben fekvő rétegekig 
bántották le, a középső és sötétebb részleteknél pedig a középső és felső 
rétegek szolgáltak irányadóul. Amint látjuk, e módszer nem volt meha- 
níkus eljárás, hanem még mindig a kézi ügyességre támaszkodott, s noha 
az alkalmazásakor nem kivágásokat kellett elkészíteni és azokat egymásra 
helyezni: több kézi ügyességet és pontosabb árnyalati meghatározást 
igényelt, mint az ollóval és késsel való egyengetés. Ezért hamarosan 
napirendre tértek e módszer fölött, s tudtommal csak a föltaláló maga 
maradt meg továbbra is a saját módszere mellett, melyet különben ő 
— mint minden föltaláló — kitűnőnek tartott.

Tizennyolc évvel ezelőtt Husník és Háusler kemígrafusok, kik főkép 
a háromszínnyomásnak föltalálásával tették ismertté nevüket nyomdász- 
körökben, egy újabb, tisztán fotokémiai úton nyert egyengetésí módszerrel 
léptek a nyilvánosság elé. A náluk készült klisékről egyúttal az egyengető
lapot is előállították és pedig oly módon, hogy erősebb papírost fényérző 
zselatínréteggel láttak el, az eredeti rajzot erre átvitték, a rajzon kívül 
eső zselatínrészleteket megvilágították, s aztán az egész lapot hideg vízbe 
tették, úgy hogy a meg nem világított részek — tehát a kép pontjainak 
és vonalainak megfelelők — erősen megduzzadtak. Megszáradása után 
készen volt az egyengető-lap. Az ilyen, már mehaníkaí úton nyert 
egyengető-íapnak az volt a gyönge oldala, hogy a zselatínréteg, melynek 
vastagsága mindig arányban volt a kép világosabb vagy sötétebb rész
leteivel : nem volt eléggé elleníálló, s néha formai eltérés is megesett 
rajta, úgy hogy nem mindig illeszkedett pontosan a kliséhez s a nyomó
hengerre —- merevsége miatt — csak nagy üggyel-bajjal lehetett fel
ragasztani. Az eszme szép, de megbízhatatlansága miatt gyakorlati érték 
nélkül való volt.

Egy időben a Husník- és Háusler-féle eljárással, Amerikából jelen
tettek egy mehaníkaí egyengetésí módszert, melyet röviden „föcskendö 
eljárásinak kereszteltek. Ez eljárással az egyengetésre szánt kliséről jó 
erős papírosra könyvkötő-festékkel tiszta és egyenletes levonatot készí
tettek, s ezt, még mielőtt a festék megszáradt volna, külön e célra készült 
poralakú preparátummal telefujták. A  fúvás különben valami főcskendő- 
formájú készülékkel történt. Természetes, hogy a levonat sötétebb rész
leteire több, a világosabb részletekre pedig kevesebb por tapadt, s Így 
emelkedések és mélyedések álltak elő, melyek a kép váltakozó tónu
sainak megfelelve, ú. n. erőegyengetést képeztek. Az ily módon előállított 
egyengető-lap pontosan illeszkedett a kliséhez és némi előnye is akadt, 
de nyomás közben a por könnyen lemorzsolódott és az egyengető-lap 
hasznavehetetlenné vált.

Hosszabb időre szélcsend állott be ekkor a mehaníkaí egyengető
lapokat illető találmányok dolgában, s csak legutóbb kezdtek újra foglal
kozni e kérdéssel. A mehaníkaí egyengetésre vonatkozó kísérletezések 
között ekkor három rendszer alakult ki, melyek mindegyike ugyanazon 
az elvi alapon, habár más eszközökkel igyekezett a probléma megoldását 
megközelíteni. E három rendszer a következő: I. A  fotomehaníka segít
ségével való próbálkozás; II. a porzó eljárásokkal való kísérletek; 
III. a mehaníkaí egyengetésnek a klisé és a klisé-talp közti elhelyezésére
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való törekvések. Az amerikai Bíerstadt és Brockbank az első, Dethleff, 
Schümichen a második, Hackh és Albert dr. a harmadik rendszer alapján 
próbálkoztak meg a dologgal. Az idén két müncheni szaktárs egy negyedik 
rendszer alapján: maratás útján próbálta meg a cél elérését.

De vegyük csak szemügyre az egyes találmányokat és alkossunk 
magunknak ítéletet azok gyakorlati értékéről.

A Bíerstadt-féle amerikai találmány hasonlít a régi Husník- és 
Háusler-féle krómzselatin-reliefhez, s fotográfiai úton készül. A  gyakorlati 
kísérletezésnél azonban azt tapasztalták, hogy a relief, mely az egyen- 
getést pótolni hívatva volna, a változó hőmérséklettel szemben nagyon 
érzékeny, amennyiben ahhoz mérten vagy tágul vagy zsugorodik. E hát
rány folytonos megnyilatkozása arra bírta a feltalálót, hogy a zselatin- 
reliefet ne közvetlen egyengetésül, hanem csak eszközül használja föl 
egy a hőmérséklet irányában érzéketlen egyengető-lap előállítására. 
Módszere pedig abból állott, hogy a fotomehaníkaí úton nyert zselatin- 
reliefet matricául használta egy gipszből vagy cementből készülő nega
tívhoz. Ebből a negatívból vékony fémfüsttel borított guttaperkába meleg 
úton pozitivet sajtolt, mely aztán a zselatínrelíefnek hű másolata volt. 
A  guttaperka-domborművet lehűtése után egyengető-lapképpen a nyomó
hengerre ragasztotta.

A  legnagyobb reményt kötötték Dethleff gépmester találmányához, 
amelyet mielőtt szabadalmat vett volna rája, több stuttgarti nyomdában 
— állítólag kitűnő eredménnyel — ki is próbáltak. Dethleff találmánya 
elvben az amerikai „főcskendő“  eljáráshoz hasonlít és csak a hozzávaló 
kémiai kellékek dolgában tér el lényegesebben tőle. Autotípíáról, gal- 
vanóról vagy akármilyen fajta kliséről külön e célra preparált papírosra 
levonatot készítenek, éppen úgy, mint azt már eddig is megszoktuk 
a kivágások készítésekor. A levonatokhoz használt papíros olyképpen 
van elkészítve, hogy használat alatt nem tágul, s össze sem húzódik. 
Az e papírosra készült levonatot vegyi szerekkel porozzák és áztatják, 
mi által relief képződik, amelyen a képnek fokozatos árnyalatai pontosan 
a rajz jellege szerint alakulnak ki, még pedig oly arányban, hogy a kép 
sötétebb árnyalatai emelkedettebb, világos részletei pedig mélyebb fek
vésnek lesznek. Az ilyen relief előállítása körülbelül egy órai időt 
igényel, de megjegyzendő, hogy ez idő alatt nem csupán egy, hanem 
több relief is készíthető egyszerre, amennyiben a levonatokhoz preparált 
papírosnak a nagysága azt engedi. Állítólag nagy előnnyel jár az eljárás, 
mert rövid idő alatt öt-tíz képnek az egyengető-lapja készíthető, de 
hogy valójában mégis miképpen vált be a gyakorlatban: arról eddig 
biztos hír nem érkezett.

Alig hogy Dethleff egyengetési eljárása köztudomású lett, máris 
konkurrense támadt Schümichen és Weíse feltalálók személyében, akik 
állítólag csak hét évi alapos próbálkozás után léptek a szakkőzőnség 
elé. Találmányuk hasonlít Dethlefféhez, amennyiben annál külön e 
célra preparált festékkel előnyomat készül, melyet porzó készüléken 
húznak keresztül. Úgy mint a Dethleff eljárásánál, itt is a levonat 
sötétebb részleteire több, a világos részletekre kevesebb por tapad. Miután 
a levonatot a felesleges porrészecskéktől megszabadították, fűtő készü
lékben melegítik, aminek az a célja, hogy a festéknek és a porrészeknek 
egy keményebb anyaggá való egybeolvadása ídéződjék elő. A befestékezés, 
porzás és melegítés mindaddig ismétlődik, míg oly relief képződik, mely 
mind magasságban, mind pedig mélyedéseiben a klisé árnyalati értékeinek

2 í
2



megfelel. Egyes túlságosan sötét árnyalatokat ecsettel retouchozni is 
lehet, hogy azok teljes hatásokban érvényesülhessenek. A Lipcsében 
bemutatott eljárást általános megelégedéssel fogadták.

Még mielőtt e rövid időközökben ismeretessé vált eljárások felett 
ítéletet lehetett volna mondani, egy újabb eljárás tűnt föl: a Hackh- 
féle, melyet szintén szabadalmaztattak, még pedig a következő címen: 
„Eljárás klisék előállítására, amelyeken az egyengetés a formában van 
elhelyezve". Az eljárás abból áll, hogy a reprodukálandó eredetiről 
negatív és erről diapozitív készül. Az utolsót fényérző réteggel ellátott 
cínklemezre másolják s savakkal addig maratják, míg a kép sötétebb 
részletei mélyebbre kerülnek, mint a féltónusok és egészen világos rész
letek. Az ilyen maratott lemez metszete lépcsőzetes képet ád, melynél 
a képnek egyes részletei, kezdve a legsötétebbnél, terrasz-szerüen helyez
kednek el egymás fölött. Ez a mélyített lemez a rendes klisének fordított 
arányát mutatja, s matricául szolgál egy oly galvanó előállításához, 
melyben már az egyengetés is megvan, mivel a matricának mélyebben 
fekvő — a képen sötétebb — részletei magasabbra, világos részletei pedig 
mélyebbre kerülnek a galvanó-lemez felületén.

A newyorkí Cottrell és fia cég is szabadalmaztatott egy egyengetésí 
eljárást, mely szerint a relíefklísék papíroskívágásokkal állíttatnak elő, 
még pedig olyképpen, hogy a megfelelő kivágások fordított viszonyban 
készíttetnek és ragasztatnak egymás fölé, úgy hogy a kép világos részletei 
aránylagosan magasabban állnak rajta, a sötétebb részletek helyén pedig 
mélyedések mutatkoznak. Ez a papírosreííef a tulajdonképpeni klisé 
készítésekor sablonul szolgál. A papíroskívágásból készült reliefet és a 
klisét egy gyalupad asztalán úgy rakják össze, hogy a klisé sötét és 
világos részletei a kivágások magasabban s mélyebben fekvő részleteivel 
pontosan egybevágjanak. Ez állásban a klisét a kivágással együtt meg
erősítik és a klisének talpáról néhány vékony forgácsot legyalulnak. 
A gyalukés nyomása alatt a klisének ama részei, amelyek mögött a 
reliefen mélyedések vannak, ruganyossá lesznek, úgy hogy a gyalukés 
e részeket nem foghatja, s ezért e helyekről semmit vagy csak nagyon 
vékony forgácsot távolít el; ellenben ott, ahol a kivágás magasabb 
részletei következtében ellenállás mutatkozik: vastag forgács válik le. 
Ezáltal oly nyomólemez keletkezik, melynek talpán a világos részletek 
mélyedésesek, a sötétebb részletek alatt pedig kiemelkedések vannak. 
A klisé ily állapotban a még rajta lévő kivágásokkal együtt fűtött 
sajtóba kerül, amelyben a talpa ismét sík felületűvé nyomódik, de a 
magasságbelí különbözetek a főlületére mennek át. Az ílyképpen készült 
relíefklísét a szokásos módon fára szögezik és ekkor minden további 
egyengetés nélkül: a nyomásra kész.

A harmadik rendszerű egyengetésí eljárás eredményei a már köz
ismertekké vált Albert-féle relíefklísék is. Ezek megismertetését azért 
hagytam utoljára, mert leginkább bennük látom megvalósítva azt, amit e 
téren eddig elérni lehetett. Négy év előtt, midőn a mehaníkaí egyengetésí 
eljárásokkal szemben a bizalom már nagyot csökkent, a müncheni Albert 
dr. egy az ismert eljárásoktól teljesen eltérő találmánnyal lépett a szak- 
közönség elé. Albert dr.-t az a szempont vezethette találmányánál, hogy 
az eddig is szokásos és szükséges ú, n. alsó egyengetésí, melyet tudni
illik a fa- vagy vastalp és a klisé között szoktunk elhelyezni, olybá 
tökéletesítse, hogy az a klisével együtt egy testet képezzen, s hatásában 
a kép összes árnyalati változatait a legapróbb nuance-íg hűen víssza-
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adhassa. E cél elérésére a klisé alapanyaga, a cink — amiről különben 
később még szólaní fogok — nagyon alkalmasnak mutatkozott.

A  reliefklísé előállításának eljárása tulajdonképpen abból áll, hogy 
egy és ugyanazon lapról két klisé készül; az egyik vékonyabb valamivel, 
mint a közönséges klísélemezeínk, a másik pedig, amelyből a tulajdon
képpeni egyengető-lapot maratják, mindössze karton vastagságú; az utóbbit 
olyképpen maratják túl, hogy a kép világos és finomabb részleteinek 
megfelelő helyek szinte lyukasak legyenek rajta, a többi árnyalatok helye 
pedig — értékük szerint — hol magasabbra, hol valamivel mélyebbre 
kerüljön. Ilyképpen az eredetinek árnyalataihoz mérten dombormű kelet
kezik, amit 80—Í00 C"-ra hevítve, az első, a tulajdonképpeni nyomó
formát képező klisébe alulról belepréselnek. Ennek eredménye aztán az, 
hogy az alulról bepréselt relíeflemez a felső klisével egybeforrt oly nyomó
formát képez, melynek világos részletei — fokozatuk szerint — mélyeb
ben, sötétebb árnyalatai pedig magasabban állnak.

Fentebb említettem, hogy a klisé alapanyaga: a cink is segítségére 
volt Albert dr.-nak a találmány előkészítésében, még pedig azért, mert 
a cinknek megvan az az érdekes tulajdonsága, hogy ha magasabb fokú 
felhevítés közben vagy ennek útján az alakját megváltoztatjuk, kihűlés 
után is úgy marad. A  hőmérséklet által okozott forma- vagy nagyság
változások eme stabilitása tehát megkönnyítette azt az eljárást, mely 
a nívó-különbözeteknek a nyomtató-formában való elhelyezését célozza.

Azáltal, hogy a klisé relíefszerüen alakult, nemcsak a kézi kivágások 
váltak feleslegessé, de az az előny is jár véle, hogy a festékező hengerek 
a mélyebben fekvő világos részleteket nem érintik oly erősen, mint a 
magasabban fekvő sötétebb árnyalatokat. Ennek következménye az, 
hogy a befestékezés is az árnyalatokhoz mérten megy végbe. Gazdasági 
szempontból nem igen előnyösek a relíefklísék, mert előállításuk jóval 
drágább a rendes autotípíákénál, de szaktehníkaí szempontból véve: 
a legjobb eredményt adják.

Kivéve az Albert-féle most leírt relíefklísét — mint láttuk — meddő 
kísérletezésekkel múlt az idő, míg végre két müncheni szaktársunknak, 
Schwárzler és Lankesnek oly maratási eljárást sikerült föltalálnia, 
amelynek segítségével a kívánalmaknak teljesen megfelelő egyengető
lapot kaphatunk és amelyről már tapasztalatok alapján is biztos ítéletet 
mondhatunk.

A már ismeretes, többé-kevésbé sikertelen mehaníkaí egyengetésí 
módozatok eredménytelensége után szinte önként kínálkozott a feltevés, 
hogy a kézi munkának gyorsabb és pontosabb pótlására a marató eljárás 
útján készült „eröegyengetés“  lehet leginkább célravezető; ezért a fel
találók nagyjából a cínkografus lemezkészítés! módjához alkalmazkodtak. 
Miután sikerült olyan papíros-preparátumot készíteniük, mely a maró 
folyadéknak ellenáll és eredeti nagyságát a teljes átnedvesedés dacára 
sem változtatja meg: a legnagyobb akadályt képező problémán túlestek.

Az e célra használt papíros mindkét oldala krétaréteggel van bevonva, 
vastagsága egy erősebbfajta kartonlapnak felel meg, melynek kétharmad 
részét a krétaréteg teszi ki.

Ez uj klísé-egyengetés a következő eljárás szerint készül:
A már betűmagasságra előkészített klisét rámába zárva, beemeljük 

a gépbe és oly módon egyengetjük ki, hogy a lehetőséghez képest jól 
adódjék ki; aztán egy erősebb minőségű, jól simított tiszta papíros-lapot 
feszítve a nyomóhengerre (vagy tégelyre), az illesztőket és ívfogókat

2*
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az egyengető-lapnak szánt krétaréteges papiros nagysága szerint igazítjuk. 
A  hengerekről a festéket eltávolítva, a feltalálók által külön e célra küldött 
fekete festékkel újra bedörzsöljük a hengereket, szorgosan vigyázva arra, 
hogy elegendő festék legyen rajtuk, úgy hogy a formát szép feketére 
fessék, a nélkül azonban, hogy píszkolódás állna elő. A gépet ezután 
üresen megeresztve, a krétaréteges papírost pontosan az illesztőkhöz 
rakjuk és a nyomásnak kitett felületet egy tiszta papíroslappal letakarva, 
áteresztjük; így a preparált papírosnak csupán a hátsó lapján húzódik le 
a nyomás. Ismét üresen eresztünk, aztán az előbbi művelethez hasonlóan 
a preparált papírost pontosan az illesztőkhöz téve berakjuk, s a nyomásnak 
kitett felületet tiszta papírossal letakarva áteresztjük. így a preparált 
papírosnak a hátsó lapján a nyomás pontosan egymásra esve kétszer 
húzódik le, a nyomásnak kitett felület azonban teljesen tisztán maradt. 
A  krétaréteges papírost pontosan az illesztőkhöz téve harmadszor is 
áteresztjük a gépén, a nélkül, hogy ezúttal a nyomásnak kitett felületet 
letakarnók.

így tehát a preparált papíros mindkét lapjára pontos regiszterben 
vonódík le az ábra, úgy hogy a hátsó lapján háromszor, az elülső lapján 
egyszer kapott nyomást. Megjegyzendő, hogy szigorú gond fordítandó 
arra, hogy nyomás közben a papíros se el ne mázolódjék, se be ne 
olajozódjék.

Ezek után következik a művelet másik része: a maratás. Első sorban 
egy alkalmas papíros-tálcában (melynek külseje lakkal van bevonva, 
miáltal a maró folyadék hatásától teljesen védve van) a fürdőt készítjük 
el a következőkép: Veszünk í rész klórlúgot és 6 rész vizet, S ezt jól 
összekeverjük a papíros-tálcában. Ezután a preparált papírosra készült 
levonatot beléje helyezzük, s a tálcát ide-oda hímbáljuk. A klórlúg a 
papíros krétarétegét lemarja, még pedig ott, ahol nyomás nincsen: teljesen, 
a festék által takart részeket pedig a kép árnyalati fokozatainak ará
nyában részben vagy egészben meghagyja. E művelet körülbelül öt 
percig tart.

Minthogy a kép fekete árnyalatain a krétaréteg sik felületét a festék 
teljesen födi, sőt abba bizonyos mélységig bele is szívódik: ennélfogva 
a klórlúg hatása e részeket teljesen érintetlenül hagyja és a különböző 
árnyalati átmeneteket oly finomul osztályozza, hogy azt az eddigi eljá
rások szerint utánozni még csak megközelítőleg sem lehetne.

Ez az egyengetésí eljárás tudtunkkal immár nemcsak a külföld nagyobb 
nyomdáiban, hanem Budapesten is használatban van és amennyire az 
eddigi tapasztalatok alapján róla ítéletet mondani lehet: tényleg töké
letesen bevált.

Fachs Zsígmond.
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A széljegyzetekről*

óformán mindennapos munkája tördelőínknek a széljegyzetek 
szedése. Tudományos művekben mind sűrűbben használják 
a margínálísokat és méltán, mert a könyv egyes tételeinek, 

ÍTTlsj/ tárgyainak feltalálását nagyon megkönnyítik, s különösen 
tanulás idején megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek az ember
nek azzal, hogy a rájuk vetett egyetlen pillantással emlé
kezetünkbe idézhetjük az illető szövegrész egész tartalmát. 
A mellett teret is alig foglalnak el, nem úgy mint a szövegbe 
zárt címek, amelyeknek sokasága összegezve bizony jókora 
területet foglalhatna el valamely vaskosabb tudományos műben.

Régi és természetes szabály, hogy a marginálisnak mindig 
az oldal külső felén kell lennie, tehát páros oldalon balról, 

páratlanon pedig jobbról. Az is szinte magától értetődik, hogy a mar
ginálisnak — már csak a formátum keskenysége miatt is — jóval kisebb 
betűkkel kell szedődníe, mint magának a könyv szövegének. Például 
tercía meg textus betűkből szedett szöveg mellett lehet a marginális 
garmondbetűs, medíálís meg ciceró mellett petítbetűs, garmond, borgísz 
és petit szöveg mellett pedig nonpareílle-betűs. Amennyiben a széljegy
zetnek kifejezettebb a cím-jellege: bizonyos szembeszökő hatást azzal 
érhetünk el, hogy kurzívból avagy félkövérből szedjük, esetleg megfelelő 
vastagságú vonallal még alá is húzzuk.

A marginális szélessége átlag */5-e, de legalább is J/6-a legyen a 
kolumna, illetőleg hasáb rendes szélességének. Húsz cícerós formátumnál 
e szerint négy, huszonhat cicerósnál öt ciceró legyen tehát a szélesség. 
Ez az arány azonban a formátum szélességével csökken; negyvennyolc 
cícerós formátumnál például nem tíz, hanem rendesen csak a maximális 
hat ciceró szélességre szedik a széljegyzetet. A margó, de meg a kolumna 
képének tetszetőssége is: szélesebb marginálist nem igen enged meg.

Fontos kérdés az, hogy micsoda hézag válassza el a széljegyzetet 
a könyv szövegétől. Mínálunk általában 'az a szokás, hogy tördeléskor 
kétpontos tágítót csapnak a kolumna oldalához, s a marginálist közvet
lenül erre szedik. Pedig ez a hézag a legtöbb esetben kevés, mint azt 
a kővetkező példából is láthatjuk.
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A naphosszat nehéz munkával elfoglalt nyomdász-ember számáraA nyomdász- 
hozzáférheiő továbbképző szakoktatás eszméje régóta ott derengett a detó^Magyar- 
képzett nyomdászok elméjében. Maga a Könyvnyomdászok Szakköre is országon és a 
a végre alakult 1882-ben, hogy a szakismereteket tagjai körében terjessze. Könyvnyomdá- 
»Grafikai Szemle« címen szaktehnikai és szaktörténelmi tárgyakkalszok Szakköre' 
foglalkozó havi közlönyt adott ki, szakfelolvasásokat rendezett s magyar 
nyelvű szakkönyveink elterjesztésében támogatólag működött közre.

A K Ö N Y V N Y O M D Á S Z O K  S Z A K K Ö R E  T A N F O L Y A M A I .  11

E példán a szövegrész meg a marginális között a rendes szokásnak 
megfelelően negyedpetítnyí a hézag. Ha egy kicsinyt megfigyeljük: 
láthatjuk, hogy a szövegsorok, de sőt még az egyes szavak is jóval 
távolabbra esnek egymástól, s hozzájuk viszonyítva a marginális nagyon 
is odatapad a folyó szöveghez.

Szabályként — amennyiben a mai világban szabályról egyáltalában 
szó lehet — azt mondhatnók ki, hogy a tömören szedett marginálisnak 
legalább is annyira kell maradnia a szövegtől, mint amekkora a szöveg 
sorai meg a szavak közti hézag. (Jól szedett könyvekben ez a két utóbbi 
hézag átlagosan megegyezik egymással.) Messzebbre állíthatjuk a margi
nálist, kőzelebbre semmi esetre sem.

A széljegyzetek szedésének, illetőleg kizárásának azonban többféle 
módja van. Az egyik az, amikor az első sort kieresztjük, a többit pedig 
megfelelően behúzzuk. Például:

A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE TANFOLYAMAI. 33

A szélesebbkörű és alaposabb szaktudás iránt való, folytonosan A Könyvnyom- 
fokozódó érdeklődés és nagy felbuzdulás természetes következményé- körei904— " 
nek tekinthető az, hogy Szakkörünk választmánya 1904 nyarán a tan- 1905-ikitanfo- 
folyamok szélesebb alapokra fektetését és annak keretében a lehető- íyamaínakbe- 
séghez képest egy tanulmányi célokat szolgáló kísérleti nyomdának “ íásfarendje" 
felállítását határozta el. Az ügy előkészítésére és a tanítási tervezet 
kidolgozására bizottságot küldött ki, amely alapos megvitatás után 
eléggé részletes tanítási rendet fogadott el.

A széljegyzetek ilyen módra való szedésekor páratlan oldalon bátran 
választhatjuk el azt negyedpetítnyível a szövegtől, mert hiszen a máso
diktól kezdve valamennyi sor be van húzva, s ezáltal — a negyedpetítet 
is hozzászámítva — az átlagos távolság minimuma máris biztosítva van. 
Páros oldalon természetesen többet kell közbetennünk.

No most vegyünk elő egy újabb példát;

26 A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE TANFOLYAMAI.

A zegyeskü- Szaktanfolyamaink alapeszméje már kezdettől fogva is az volt, hogy 
dás^atíSágaza- °tyan szaktársaink, akik évek során át való gyakorlatuk következtében 
tokban való ok- bizonyos munkakörökben úgyszólván specialistákká fejlődtek: ott szer
tatás. zett tudásukat, tapasztalataikat közöljék az annak megismerését óhajtó

hallgatósággal. A könyvnyomtatás összes ágaiban abszolút jártassággal 
és különösebb gyakorlottsággal biró tanerők ugyanis nincsenek sem 
nálunk, sem a külföldön; hallgatóink legtöbbjének pedig legalább tíz
esztendei könyv- és újság-, táblázat- vagy akcidens-szedői gyakorlat áll 
a háta mögött, s így némely tárgyra vonatkozólag oly nagy tehnikai 
tapasztalata van, hogy csakis az úgynevezett »specialista« képes figyelmét 
lekötni, s őt a megkritizálás veszedelme nélkül tanítani.
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E példában a széljegyzetet folyó szöveg módjára bekezdéssel láttuk 
el, a többi sorát pedig rendes szélességűre szedtük. Ez a példa — a meg
előzővel együtt — legközelebb jár ahhoz a modern felfogáshoz, amely 
a négyszögesítés elvét nem csupán az egész oldalakra, hanem azok egyes 
részleteire is ki akarja terjeszteni. Ha a marginálísokra jutó hely széle
sebb, mondjuk öt-hat cícerónyí: a legtöbb esetben sikerül is belőlük szép,

egyforma szélességű 
sorokat alkotnunk. 
Máskép áll azonban 
a dolog, ha keskeny- 
formátumos könyvet 
szedünk, s ehhez ké
pest a széljegyzeteket 
is keskenyebbekre, 
például három-cíce- 
rónyí szélességűekre 
kell vennünk. Ilyen
kor a marginális so
rait okosabb dolog 
a középre zárnunk, 
mintsem hogy a sza

vai közé hol csak finom spácium jusson, hol pedig a normális beosztásnak 
esetleg öt- avagy hatszorosát is legyünk kénytelenek közbeiktatni.

Szépészeti szempontból bizony alapos kifogást lehet a marginális 
ellen tenni. A  kolumna négyszögét a nagyobb kiterjedésű és sűrűbben 
előforduló margínálísok megbontják, ami pedig a mi négyszögesítést 
hajhászó mesterszedésí korszakunkban az elképzelhető legsúlyosabb hiba.

A modern, mindenben szokatlant kereső könyvnyomtatók a szél
jegyzetek szedésének immár egy újabb módját is kitalálták. Ezt a margí- 
nálís-szedésí módot az ide tördelt petit szedésben láthatjuk:

— 40 -

Ha a grafikai iparágak egyetlen csoportja-A grafikai 
nak, például a magasnyomásnak szenteljük is az sS;“ó művé- 
életünket, holtig sem fogyunk ki a tanulni való- szetek 
bői. Felöleli az például a betűöntést, könyv- »magas- 
nyomtatást, stereotípiát, fametszést, cinkográfiát, c"op™rtja. 
galvanoplasztikát meg a fotomehanikai sokszo
rosító eljárások jelentékeny részét. Mindezeknek 
az alapos megtanulásához, a keretükön belül 
felmerülő újítások nyomon követéséhez talán 
kevés is egy emberélet. Hiszen maga a könyv- 
nyomtatás is — mint tudjuk — oly nagy kiter
jedésű, hogy már századokkal ezelőtt külön mes
terségek alakultak ki a kebelében.

56 A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE TANFOLYAMAI.
M ibő l álljon Nem könnyű dolog annak a meghatározása, hogy mily tanulmányokra 
szakoktatós"” ? v a n  a nyomdásznak szüksége, ha mesterségében nagyobb ügyességre, 

szélesebb körű tájékozottságra akar szert tenni. A könyvnyomtató-ipar 
már azért sem igen hasonlítható össze egyéb iparágakkal, mert míg 

emezeknél jobbára csak a tehnikai készültség a fő dolog, a nyomdász-emberrel 
szemben munkaköréhez képest a legkülönbözőbb követelményekkel lépnek fel. 
Iparunk némely ágazatában a nyelvismeret és általános műveltség a legfő kellék, 
egyéb ágazatban a kézi ügyesség, az anyagismeret, biztos számító képesség és egy 
sereg tehnikai ismeret, ismét másokban a jó ízlés, a betű és ornamentum alapos 
ismerete, meg bizonyos fokú rajztudás a boldogulás fő feltétele.

Amint a példa mutatja: a marginálist ilyenkor beleszedík a szövegbe, 
s hogy szembetűnő legyen, hézagot hagynak köztük (esetleg léniával 
rekesztík el egymástól). Ez a megoldási mód talán még a legjobb vala
mennyi között; egyetlen rossz oldala, hogy a tördelő munkáját meg
nehezíti, amennyiben sokszor egész passzusokat kell sorzóba vennie s 
végígtördelníe. Művészi kiállításúnak tervezett könyvekben azonban az 
ilyesmi nem igen játszik szerepet, s ezért bátran fölvehetjük ezt a szél- 
jegyzetszedésí módot is munkarendszereink, illetőleg esztétikai fogásaink 
sorába. Kellő ízléssel alkalmazva: jó eredményt érhetünk el véle.
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A marginálisnak címjellege ilyen esetben már meglehetősen kidom
borodik. Különösen ha félkövér vagy nagyobbfajta betűkből szedjük 
— már amennyire ezt a formátum engedi — a széljegyzet alig vehető 
másnak, mint címnek, s az egyéb módra való címszedést bizonyos mér
tékben fölöslegessé is teszi. Hátha még más színnel nyomtatjuk a mar
ginálist! Ilyenkor már minden egyéb cím nemcsak hogy fölösleges, de 
egyenesen bántóan befolyásolhatja a kolumna síkjának tetszetős, nyugodt 
hatását. Kellő színmegválasztásí érzékkel, s természetesen a papírosnak 
meg a betűnek is ügyes kiválasztásával pompás, a régi olasz és német 
kőnyvnyomtatók meg az ezeket megelőzött könyvmásolók munkáinak 
hatását megközelítő könyveket állíthatunk elő.

Az igen kicsiny terjedelmű margínálísoknak — például verses könyvek
ben a strófák számát jelző számoknak — nincsen semmi káros hatásuk 
a kolumna négyszögére. Kicsinységüknél fogva számításba sem jönnek.

Tőrdelés közben megesik, hogy valamely hosszabb marginálissal 
kapcsolatos sor a kolumna aljára kerül, úgy hogy a marginálist sehogy 
sem lehet rendes módon melléje helyezni. Mit csináljunk ekkor ? Meg
törni a széljegyzetet, s felét a következő oldalra átvinni í képtelenség; 
nem marad tehát más hátra, mint hogy a marginálist feljebb toljuk 
egy kissé, lefelé pedig beleeresztjük a kolumna alját támogató vak sorba; 
avagy pedig az egész szövegrészt széljegyzetestül együtt átvísszük a kővet
kező oldalra, kurtábbra hagyva így az illető kolumnát.

* * *

Aprólékosnak látszó dolgot választottam tárgyul. Akad talán szak
társam, aki megmosolyog érte. Pedig nem jól teszi. Egész mesterségünk 
ilyen aprólékos szabályok meg tudnivalók rengeteg tömegén épült föl, 
s a törekvő könyvnyomtatónak bizony holtig van mit rajta tanulnia.

Müller Ignác.
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A renaíssance*

án nem végzek haszontalan munkát, ha röviden ismertetem 
a renaíssance-stílus keletkezését. Szakmunkáinkban eddig 
csak elvétve lehetett találni stílísmeretekről szóló dolgoza
tokat, s ez a körülmény bátorított e cikkem megírására; 
aztán meg ez a tárgy a nyomdász-embert is kell hogy 
érdekelje, mert hiszen szoros összefüggésben van pályája 
ismereteivel.

Gutenberg találmánya ismeretes a tizenötödik század 
feljegyzéseiből. A renaíssance is ennek a századnak szülötte 
és céljaiban, eredményeiben legfő segítőtársa a könyvnyom
tatás volt. A sokszorosítás kezdete különben ismeretlen; 
a tudósok kutatásai nyomán tudjuk, hogy a kínaiak régi 

időktől fogva nyomtattak egyoldalú lapokat, tehát sok századdal előbb 
ismerték a sokszorosítás munkáját, mint mi. A kínaiak a buddha-vallással 
oly nagyon elterjedt indiai építészetet művelték, de az ismert formáknál 
újabbat, szebbet, célszerűbbet nem tudtak, s azokat fejleszteni képtelenek
nek bizonyultak. Kezdetleges művészetükben elbízakodtak. Erőseknek 
gondolták magukat, s ez a gondolkozás útját vágta fejlődésüknek és egy
szersmind minden titkuk az emberiség hasznára való továbbterjedésének. 
A tudomány, az emberi főlvílágosodottság, az anyagi és erkölcsi kifej
lődés gyorsabb szárnyakon haladt volna, ha maradi gondolkozásukkal 
szakítva, más népekkel is megismertették volna tudományuk és titkaik 
értékét s nagy hasznát. Akkori észjárásuk magyarázata különben védelmi 
és közlekedési okokban található meg. A világ egyik csodálatra legmél
tóbb alkotásával, a kínai fallal a sokszorosítás ismeretét, terjedését is mint
egy befalazták a maguk számára. Mindent féltettek a külvilágtól. És ez 
a féltés visszafejlődést vagy legalább stagnácíót okozott a kínaiaknál. 
A sokszorosítás művészete legalább semmi fejlődést sem mutat náluk.

A középkorban a tudomány a kolostorokban volt letéteményezve. Ott 
őrizték féltett kincs gyanánt a kézzel írott könyveket, melyek sokszor 
egy egész emberi élet munkáját tükrözték vissza. A tudománynak és egy
szersmind a nép lelkét lenyűgöző butaságnak egyaránt tárházai voltak 
a kolostorok, s azok is maradtak egészen a tizenötödik századig, amikor
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az emberi gondolatkör végtére hullámzaní kezdett. A társas élet minden 
alkotását új eszmékért való törekvés hatja át, minden mintegy új életet 
követel, s nem retten vissza esetleg a rombolástól sem. De minden hatás 
és újítás között igazi korszakalkotó munkát végez a könyvnyomtatás 
Gutenberg által való feltalálása, mely megingatja a bitorlók, a hazugok 
uralmát és felszabadítja a gondolatot. Az eszme hódít tudományban, 
művészetben egyaránt. A  különböző művészeteket például egy ismeretlen 
formakor vonzza, mely az ó-klasszikus kultúrát felfrissítve, új formákat 
alkot, s amely méltán nevezhető újjászületésnek (olaszul rínascímíento- 
nak, franciául renaíssance-nak).

Ez a kor és a felvetett eszme az emberiség fejlődésére a legnagyobb 
hatással volt. A  forrongás érezhető volt minden nemzet belső életében; 
ám az eszmének a bitorlók fölött való diadala csak a meghasonlás útján 
volt elérhető. Ádáz küzdelem keletkezett, de a szabad gondolatot útjában 
nem tartóztathatta fel semmi, s ha volt is útjában akadály: lerombolta.

A  csúcsíves stílust, mely a tizennegyedik században érte el fejlettségét, 
a renaíssance kezdetei már virágzása korában is hátráltatták. így csak
hamar bekövetkezett visszafejlődése. A könnyű, átgondolt formák és az 
ehhez idomuló ornamentika helyett szövevényes és a kivihetetlenséggel 
határos formákat látunk, melyek hatással voltak az egész szerkezetre. 
Innen a gót stílus visszafejlődése, mihelyt a renaíssance előnyomult.

A renaíssance mozgalomnak Olaszország a bölcsője. Az antik tudo
mányt, művészeteket ott próbálták új életre ébreszteni. Ezek és legfő 
segítőtársuk, a könyvnyomtatás, az emberiség látó- és gondolatkörét 
tágították, nemesítették és lerakták alapját mai művelődésünknek és 
művészetünknek.

Ennek a kornak szellője Magyarországot sem hagyta érintetlenül.
I. Mátyás tudós alkancellárja Karai László budai prépost Hess Andrást 
Velencéből Budára hívja, s felállíttatja véle az ország legelső nyomdáját 
1472 körül. E nyomda legnevezetesebb terméke a Chroníca Hungarorum, 
szép renaíssance betűkkel és kézzel festett — bár többnyire gót stílű — 
míníaturákkal. Ebben az időben ülteti át Mátyás hozzánk a renaíssanceot 
is. De ezzel nem annyira nemzeti, mint inkább olasz kultúrát fejlesztett, 
mert udvari emberei, meghittjei, művészei, kőnyvmásolóí olaszok voltak, 
kik közül a hagyomány szerint Da Majano szebbnél-szebb épületeket ter
vezett, melyekből — sajna — semmi sem maradt meg.

Erdélyben állítólag Szebenben állították fel az első nyomdát 1529-ben; 
ezt követték Brassóban Honter Jánosé 1534-ben, Kolozsvárott Heltaí 
Gáspáré 1550-ben, aki a vallásos forrongás közepette elhagyva Luther 
tanait, a kálvinista vallásra tér át, később pedig Dávid Ferenc hatására 
a Blandrata tana követőjévé: unitáriussá lesz. E szabad gondolkozása 
révén az erdélyi könyvnyomtatás is virágzásnak indult. Kolozsvár ebben 
az időben az ország legvírágzóbb nyomdavárosa. Heltaí nyomdájának 
vezetője Hoffgreff volt; ebből a nyomdából jelent meg Tinódi Sebestyén 
„Chroníca“ -ja (1554, 4", 156 számozatlan levél), melynek címlapja már 
a renaíssance irányelveit mutatja. E címoldalról elmondhatjuk, hogy az 
még Aldo Manuzío ismert, önálló címoldalaival is vetekedik mind a gon
dos sorszedése dolgában, mind pedig a külső kép rajza tekintetében. Heltaí 
egy ügyes kis homlokléce különben e könyv 10. oldalán látható. Már e 
léc is félreísmerhetetlenül magán viseli a renaíssance hatását.

A renaíssancenak az építészetben való megjelenését egy véletlen dolog 
siettette. A  sankt-galíení kolostorban 1430 körül megtalálták Vítruvíus-

30



nak a görög és római építőművészeiről szóló, eladdig lappangott híres 
könyvét, s az olasz művészek és építőmesterek teljes odaadással vetették 
magokat e könyvnek a még meglevő műemlékekkel való együttes tanul
mányozására. Ennek hatásaképpen csakhamar főlelevenültek a régi for
mák, amit nemsokára nyo
mon követett az ornamen
tika teljes megújhodása is.

A legnemzetíbb és a leg
tisztább renaíssance Olasz
országban keletkezett. S ez 
nem is csoda, mert hiszen 
az olasz művészek folyton 
tanulmányozhatták a sze
mük előtt levő remek antik 
művészetet. De azért ez 
antik művek szolgai után
zására világért sem vete
medtek, sőt ellenkezőleg: 
mindig lehető önállóságra 
törekedtek. Innen van, 
hogy az olasz művelődés 
és művészet egész Európát 
bámulatba ejtette és nem 
egy művész alapított ott 
egyéni fejlett stílust és ön
álló iskolát, amelyből egész 
sereg tanítvány fejlesztette 
tovább a formákat. Hogy 
az olaszok mennyire ön
állóak igyekeztek maradni 
a régi hagyományoktól, 
bizonyítják a szövegbe iktatott itteni ábráink is, amelyek minden törté
neti stílusok legfő díszítő elemének, az akantuszlevélnek alakját mutatják 
be természetben, s ezenkívül görög, római meg renaíssance stilizálásban.

Ismerkedjünk meg ezek után nagyjából a renaíssance stílus érvényre- 
jutásával, mely a mai forrongó modern stílusnak távoli előjátéka volt

és lássuk: miképpen 
alakultak ki annak 
fajtái az országok és 
nemzétek szerint.

í. Olasz renaís
sance. Ha az ezt 
megelőző stílusokat 
tekintjük, melyek e 
korszakig sorra meg
érték kezdetlegessé

gük, kifejlettségük, virágzásuk és hanyatlásuk korát: ezek merőben ellen
tétesnek tűnnek fel a renaíssance mellett. Az utóbbit a megelőzőkkel 
szemben profán természetűnek nevezhetjük, amennyiben már nem csupán 
a templomot és az istenség fogalmát akarja visszatükrözni a művészetben, 
hanem átcsap az iparra is és azt íparművészetté fejleszti. Eleinte leg
inkább palotákat, lakóházakat építettek, s ezeknél egyik legfő gondjuk

Az akantuszlevél görög, római és renaíssance földolgozásban.

Akantusz a természetben. (Acanthus longífolíus.)
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volt az olasz művészeknek, hogy az építészetben kifejezésre juttassák a 
természeti lények legtehetségesebbíkének, az embernek a teremtő erejét. 
Innen van, hogy még manapság is ott, hol monumentális épületekről van 
szó és faragászatí, szobrászati művekkel óhajtják díszíteni a palotát: igen 
sokszor az olasz renaíssance kultíválóí nyerik el az elsőbbséget.

Az olasz renaíssance kezdete í 430-tól vehető komolyan, mert eddig 
csak tapogatódzás volt az Í400 táján életre kelt eszme körvonalozása 
céljából. Eleinte a középkori román és a csúcsíves stílus formáinak 
utánzásából állott, de később már önálló jellegűekké kezdenek válni az 
antikból eredő alkotások.

A nyomdászatban is első helyet foglalt a sík betöltésénél, amint azt 
a Krebs-féle öntöde olasz kerete, a Meíer és Schleicher velencei körzete,

Schelter és Gíeseckének 
szép tollvonásos dísze és 
a Rafael-dísz bizonyítják. 
Ennek a stílusnak a szép
ségeit, kecsességét mind
egyiknél a tervező művé
szek kiváló egyéni lelke- 
sültsége hozta létre.

A renaíssance első mű
veivel ép úgy vagyunk, 
mint a jelenkori szecesszió 
(különválás) első szülöt
teivel. Elismerhetjük bár 
az utóbbinál is az egyéni 
alkotások eredetiségét, 
ezek azonban még kifor
ratlanok. A renaíssance 
első művei szintén ilye
nek voltak, s éppen ezért 
e korszak (í 430 — í 450) 
a korai renaíssance első 
stádiumának nevezhető. 
Egy határozatlan eszme
kor felé való törekvés jel
lemzi, s termékeit jobbára 
az érette lelkesülő fiatal 
művészek kiforratlan, de 

tagadhatatlanul eredeti alkotásai teszik ki. Mint mindenben, úgy a renaís
sance életre keltésében is a minden szépért lelkesülő fiatalság járt legelői.

(A jelenkorban a szecesszíonísták lelkes csapatát is ily fiatal, lelkesülő 
művész-ífjakból toborozták, s eredetiségre törekvő alkotásaik közben 
szintén sok-sok torzszülött látott napvilágot. Ezért a közönség jó része 
tartózkodott tőle, mert nem látott benne semmi határozottságot. De ők 
nem csüggedtek. Helyesen is tették, mert a modern stílus ennek az úgy
nevezett szecessziónak a romjain kezd mind világosabban kibontakozni.)

Az olasz renaíssance első mestere a firenzei Brunellesco volt. Saját 
egyéni stílt fejlesztett nemzete tulajdonságainak kídomborításával. Követő 
társai lettek Míchelozzo Míchelozzí, Benedetto de Majano, kik tovább 
rakták az alapot és megteremtették az olasz korai renaíssanceot, a 
Quattrocentót (Í450—í500).

Olasz renaíssance dísz.

Német renaíssance dísz.

Francia renaíssance dísz.
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A XVI. században, II. Gyula pápa idejében a művészi élet Rómában 
kezd fényesebb művészi tökéletességet elérni. E kornak, a nagy renaís- 
sance-nak, máskép Cínquecentónak (Í500—Í580) művészei a szemük 
előtt levő antik maradványokat még tüzetesebb tanulmányozás alá veszik, 
ami határozottságot, szigorúságot, rítmíkusságot visz a tervezetekbe. 
Eltűnnek a csapongó fantázia költői románcai és helyükben komoly, 
határozottságot kifejező formakor keletkezik. Leg
szebb e korbelí díszítés a pílaszter-kítöltés (5. ábra).
Az épületek belső falain a falterületeket a pílasz- 
terek és párkányok mezőkre osztják, melyeket 
szalag-díszítmények kereteznek; a legnemesebb 
díszítmény Rafaelnek vatikáni loggiáiban található.
A Szent-Péter-templom első tervezője Michelangelo, 
a legnagyobb mester, kinek művészi ereje egyforma 
volt építészetben, szobrászatban, festészetben; kriti
kája és egyénisége befolyásolta a művészet egész 
fejlődését. Bramante a kupolaépítés mestere, Palladío 
és Vígnola a teóriáé, melyért az „építészet törvény
hozó í“  névvel tisztelték meg. Jeleskedtek még 
Sansovíno Velencében, Rafael Rómában, Sam-

míchele Veronában. ,'T \ j 
Az ezt követő nem

zedék jeles, lángeszű mű
vészei egymást akarták 
legyőzni alkotásaikkal 
és búcsút mondtak Pal
ladío és Vígnola antik 
művészetből újjáalkotott 
törvényeinek. A teljesen 
eredeti, önkényes díszítés 
mezejére léptek, amely 
létrehozta a hatást ked
velő késői renaíssanceot, 
amelyből a tizenhetedik 
században lassankínt a 
barokk stílus alakult ki.
Az olasz renaíssance mű
vészetben a dekoratív 
jelleget, ahol csak lehe
tett, igen erősen kidom
borították, különösen a 
Quattrocentóban. A de

korációt kecsesség, könnyedség jellemzi, még pedig nemcsak a kon
strukcióban, hanem éppen olyan mértékben a dekorációban is. Jó példát 
adnak erre a szövegben elszórt ábráink.

A renaíssance csak későn, fokozatosan jutott el az északi országokba 
és különösen Németországban a gót műízléssel eleinte csak bajosan tudott 
megküzdeni. A régi és az új ízlés küzdelmeiből keletkeztek a gót és antik 
formák egybeolvasztásával a renaíssance fajtái országok és népek szerint 
elnevezve.

2. Német renaíssance. A renaíssance a maga hóditó útjában csak 
évtizedek elteltével, Í500 táján jutott el Németországba. Itt a vírág-

Német renaíssance dísz.
Pílaszter-kítöltés az 

olasz renaíssanceban.
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Német renaíssance dísz.

zásban levő gót műízlés mellett e formakőrt is vendégszerető barát
sággal fogadták, de nem mulasztották el a német nemzetíes felfogást 
rája nyomni. Az éghajlat, a helyi viszonyok előre meghatározták fejlő
dését. A csupa erődítésből álló német városokban a tér szűk volta a 
magasba való emeletes épí
tést eredményezte és így 
a szükségből erényt hozott 
létre. A németek építésze- 
tökben egységes alapterve
ket nem ismertek, hanem 
mindig a szükséghez alkal
mazkodva építettek. Innen 
vannak a különböző stíl
fa elí eltérések, melyek fes- 
tőileg hatnak a szemlélőre.
A német renaíssance ház az 
olasszal ellentétben mere
dek tetőt követelt, hogy a hó és az eső lefolyhasson és az erkélyes 
díszítés bősége is az egyik fő jellemző vonása.

Amíg az olaszok főképpen az építészetben tűnnek ki, a németek az 
iparra is kiterjesztették a figyelmüket. A nyomdászatba belevítték jelleg

zetes felfogásukat és ma is számtalan 
olyan német renaíssance díszítmény 
van birtokunkban, melyek mindegyike 
a német renaíssance valamelyik nagy
mesterének a példaképeire támaszko
dik. Ezenkívül nagy művészi érzéssel 
fejlesztették az Olaszországból szár
mazó íntarsía (faberakás) művészetét 
is. Különböző fanemekből kellően sti
lizált ornamentet, tájképeket állítottak 
elő; kultíválták a níellóts kőbe vésett 
ornamentnek más színű anyaggal való 
kitöltését. Bútorok dolgában pedig a 
legpazarabb fényűzést fejtették ki.

A német renaíssance művészeinek 
a sikere megközelíti az olaszokét. Gaz
dag fantáziájukkal, finom felfogásuk
kal párosultan a legnagyobb tevékeny
séget fejtették ki Cranach, Dürer és 
Holbeín, kik mellesleg az iparművészet 
szolgálatába is beszegődtek és meg
teremtették a német iparművészetek 
Beleszóltak egyebek közt a könyv- 
nyomtatásba is, s a segedelmükkel elő
állított nyomtatványok mindegyike 
a grafikus művészet egy-egy diadala.
Soha olyan magos fokon nem állott a 

könyvnyomtatás, mint az állítólag magyar származású Dürer Albertnek, 
meg híres kortársaínak az idejében, vagyis a XVI. század első harmadában.

3. Francia renaíssance. Ha figyelemmel szemléljük a német és francia 
renaíssance-ot: külőmbséget közöttük nagyon keveset találunk, mert

Francia renaíssance könyveim 
G. Tory-tói (Í543).
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a francia egészében hasonlít a némethez. Ami azonban a dísz finom
ságát illeti, a franciáké a diadal. A korai időből való a Chambord-kastély, 
mely még világosan mutatja a friss életre kelt eszmének, az új forma
körnek küzdelmeit a középkori szerkezettel. A  XVI-ík században, a 
renaíssance virágzása idején, Franciaországban fejlődött ki a díszes, egy 
nemzet által sem utánozható palota-stílus, melynek fejlettsége és egységes 
tervezettsége az építészetben első helyre emelte Páríst. Említésre méltó 
alkotások a párisi Louvre (Í548) Píerre Lescottól, aki megalkotta a francia 
paloták mintaképét. A francia renaíssance felvirágzása körül érdemeket 
vívtak ki maguknak Adam 
Kraft, Peter Físcher, Veit 
Stoss, Jean Goujon, kiknek 
nevei méltán sorakoznak az 
olasz és német művészek tisz
tájához. A grafikus művé
szek sorából pedig titánok
ként emelkednek ki Tory 
és Cousín, kik a francia 
szellemet megtestesítő finom 
fölfogásukkal és roppant ter
mékenységükkel az egész 
XVI. századra rányomták 
művészetük bélyegét.

Ebben a korban, midőn 
elődeink már a könyvnyom
tatás, a fa- és rézmetszés 
és az olajfestés ismereteinek 
birtokában voltak, a képző
művészet is más működési 
teret keresett. Az előbbi szá
zadokban kizárólag az épí
tészet szolgálatában állott, de 
a szabad, friss levegőt érezve, 
csakhamar ő is más útra 
vágyott. Egyes művészek az 
antik ideál megtestesítéseért 
lelkesedtek, mások a termé
szet tanulmányozását tekin
tették fő feladatuknak, ami 
aztán a renaíssance többi 
művészét is cselekvésre és 
akaratkífejezésre vezette. Egy-egy nagyobb művész fölfogását, ízlését 
a tanítványok egész raja követi és így keletkeznek a mesterek nagy 
iskolái. Bár eleinte még a keresztény felfogás tükrözését látjuk alko
tásaikon, mivel a vallás irányította a művészetet: később már az életből 
vett képeket alkotják, ami egyszerre oly nevessé és híressé teszi őket.

A nyomdászatban is a legszebb, legpraktikusabb dísz közé számít
hatók a francia renaíssance formái; finomságuk egyenesen megkapó.

Spanyolországban a renaíssance nemcsak a gót stíllel vegyül, hanem 
más, főkép arab elemekkel is ; a díszítő elemek pazarsága jellemzi az e 
korbelí műveket. E stílust platereszknek (aranymíves-stílusnak) is nevezik, 
mert mesébe illő díszt mutat.
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Angliában csak nagyon későn (a XVII. században) tud a renaíssance 
meghonosodni, mivel az angol nép konzervativizmusa nehezen tudott 
megválni a gót formáktól. Végre is csak gót elemek túlnyomó beszö
vésével alkotják meg és hozzák létre az Erzsébet-stilust.

Hollandiában eleinte a német alapforma közkedveltségű és itt, vala
mint Belgiumban is, a renaíssance állandóan gót elemekkel vegyült.

Skandináviában meg Dániában is ez jellemzi az egész renaíssanceot, 
éppen úgy, mint minden olyan más országban, ahol a gótika hosszas 
uralma mélyebb hatással volt a nemzet lelkületére.

Magyarországon a renaíssanceot megelőzőleg alíg-alíg lehetett művé
szetről beszélni. Károly Róbert és Nagy Lajos királyaink idejében ugyan 
folytonos összeköttetésben voltunk a külfölddel, különösen Olaszország
gal, s egyik-másik iparunk — mint az ötvösség, kocsígyártás stb. — 
némi nemzetíes fejlődése mellett igen sokat köszönhetett a külföldi hatás
nak: de a gótika szelleme és művészete nálunk sohasem volt kiterjedtebb 
érvényű. Ezért is sikerült I. Mátyásnak a renaíssanceot Magyarországon 
oly rövid időn belül annyira megkedveltetníe.

Magyarországon a zavaros politikai viszonyok következtében nagyon 
kevés épület maradt meg, bár a talaj e művészet nemzeti alapon való 
fejlesztésére kiválóan alkalmas lett volna. Fenmaradt emlékeink legfőbbjei 
a bártfaí városháza, a budapesti belvárosi templom két posztoforíuma és 
a sárospataki várkastély. Ötvösmunkáinkon, grafikai emlékeinken s 
könyvkotéseínken már nagyobb mértékben van képviselve a renaíssance, 
sőt ennek egy mínálunk kifejlődött alfajtája, a magyar renaíssance is.

Kahlfürst Imre.
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Nyomtatástehníkaí apróságok*
Másoló-festékkel való nyomtatás. — Fehér színű nyomtatás sötét papírosra.

ereskedőínknek egyrészt a saját érdeke parancsolja, hogy 
minden üzleti leveléről másolatot készítsen, de másrészt a 
törvény is kötelezi őt erre. A másolat elkészítése különben 
nem nagy dolog: a másoló-tintával megírott levelet bele
teszik a másoló-könyvbe, s aztán az egészet jól bepréselik; 
a ragadós tinta így szépen áttapad a másoló-könyv vékony 
selyempapírosára.

Az üzleti levélpapírosnak közönséges nyomdafestékkel 
nyomtatott szövege — például a levélfej — természetesen 
nem nyomódik át ilyenkor a másoló-könyvbe; de ez nem 
is szükséges. Az írott szöveg átmásolása többnyire elegendő 

ahhoz, hogy pör esetében némi bizonyító ereje legyen.
Másképpen áll azonban a dolog némely bank-formuláréval, számlával, 

nyugtatvánnyal stb. Ezeknél elkerülhetetlenül szükséges, hogy ne csak 
az írott szöveg másolódjék át az e célra tartott másoló-könyvbe, hanem 
ott kell lenni mellette az értelmét kiegészítő nyomtatott szöveg másola
tának is. Ez az oka annak, hogy a könyvnyomtató ma már akárhányszor 
kap másoló-festékkel való nyomtatásra szóló megbízást.

Bár a másoló-festékkel való nyomtatás sikerültének meglehetősen 
egyszerűek a föltételei: a gyakorlatlan nyomdász akárhányszor sok időt 
tölt el vele, a nélkül, hogy teljesen kifogástalan, jól másolható nyoma
tokat tudna előállítani. Talán szívesen veszik tehát ennek az Évkönyvnek 
olvasói, ha az e tekintetben legfontosabb tudnivalókat e helyen röviden 
megismertetjük.

Maga az efajta nyomtatás egyes-egyedül a hozzája használt anílín- 
festék természetén alapul. A másoló-festékben — a közönséges nyomda- 
festékkel ellentétben nincs egy csöpp zsíros anyag sem, s ez a körülmény 
a másolhatás egyetlen föltétele. Zsiradék, olaj, kence stb. helyett csak 
víz meg glicerin van benne, s mással nem is szabad hígítanunk. Sőt még 
zsíros anyagoktól való érintkezéstől is meg kell óvnunk a festéket, ha 
azt akarjuk, hogy másoló-képessége teljes maradjon. Ezért is szükséges
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nyomtatás előtt a hengereket, festéktartót meg a szedést a rája tapadt 
kenőétől (olajtól) oly alaposan megtisztítanunk.

A másoló-festéket rendszerint nyomásra kész állapotban kapjuk a 
gyárostól. Használat előtt meleg vízbe kell tennünk a dobozt, s a benne 
levő festéket addig kevergetnünk, amíg hígan folyóssá nem lesz. Ha a 
melegítés és kevergetés dacára is sűrű marad: egy kevés meleg vízzel 
tesszük hígabbá. Sokszor — különösen télen, de száraz nyárban is — 
nem kerülhetjük el, hogy egy kis glicerint is ne adjunk hozzá, már 
csak azért is, mert gyorsan beszárad. Száraz és hideg időben e nélkül nem 
boldogulunk, ha nedves meleg időben el is lehetünk nélküle. A festéknek 
glicerinnel való pótlását azonban nem szabad túlságba vinnünk, mert 
éppen úgy járhatunk vele, mint amikor a közönséges nyomdafestéket 
eresztjük föl túlságos mennyiségű kenőével; a nyomtatás könnyebbé válik, 
de a színek, illetőleg másolhatásnak a rovására. Mentői több a másoló
festékben a glicerin, annál kevesebb a festékanyag, a pigment, s annál 
homályosabb másolatokat kapunk a nyomatról.

Másoló-festékkel való nyomtatáskor — ha ez csak ritkábban történik 
a nyomdánkban — sokszor kellemetlen meglepetésben van részünk 
annak következtében, hogy a festékes bödönt a legutolsó használat 
után nem zártuk el teljesen légmentesen. A nyitva tartott vagy rosszul 
zárt festékes bödönből szakférfíak állítása szerint — a festék némely 
alkotó részei elpárolognak, úgy hogy nyomtatáskor a festék sehogy sem 
akar födni.

A másoló-festékes nyomtatáshoz használt hengereket esténkínt meg. 
kell mosnunk, mert a rája száradó s különösen a két oldalt össze- 
gyűlemlő festék nagyban rontja a hengerek anyagát. Azonkívül meg 
másnap bajos is volna a továbbnyomtatás. A hengereket azonban világért 
sem szabad lúggal vagy terpentinnel mosnunk, mert a lúg a henger
masszában foglalt enyvet föloldja, úgy hogy a henger azután sehogy sem 
akarja a festéket fölvenni, viszont a terpentin pedig a másoló-festéket 
nem oldja föl. A hengermosásnak mindenkor vízzel kell történnie, ami 
után spirituszba mártott, majd száraz ronggyal megtörüljük és végül fél 
liter vízbe áztatott egy dekányi krómtímsónak oldatával bevonjuk és leg
alább egy óra hosszat száradni hagyjuk a hengert, amely eljárás némileg 
megakadályozza a másoló-festéknek a hengerbe való erősebb fölszívódását.

A nyomtatáshoz a következőképpen készülhetünk elő: Az egyengetés 
közönséges nyomdafestékkel történik; ha készen vagyunk vele: levo- 
natot készítünk az eredeti papírosra. A fekete-festékes nyomtatáshoz 
használt hengereket ekkor terpentinnel megmossuk, majd benzinbe mártott 
tiszta ronggyal tőrölgetjük, amíg minden legcsekélyebb zsíradékrészlet 
is eltávolodik róluk. A formát kiemelve, a megmosását szintén benzinnel 
végezzük, de ekkor ügyelnünk kell a mosókefe tisztaságára. A festékező 
hengereket berakva: a festéket csak olyan szélességben adjuk föl rájuk, 
amennyire azt a forma megkívánja. A két oldalt festéketlenül maradó 
hengerrészeket glicerinnel kenjük be; a festék úgyis átterjed majd e 
helyekre. A  gépet addig szalasztjuk most üresen, amíg a festék jól 
eldörzsölődőtt, s immár nem vizes tapíntatú.

A forma újból való beemelése következik ezután. Tizenöt-húsz 
makulatura-ívet berakva, megnézzük: rendben van-e minden. Ha baj 
van, s nem az egyengetés ennek az oka: valószínűleg zsíradékrészletek 
maradtak a hengereken, s ilyenkor addig kell makulatúrát beraknunk, 
amíg e zsíradékrészletek tisztára széjjel nem oszlódtak. — .H a nincs
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semmi fönnakadás: megnézzük, mennyire másoló-képes a nyomat. Ez a 
nyomatokon levő festékmennyíségtől függ;: ha kevés rajtok a festék, nem 
másolhatunk róluk; ha pedig; sok: egymásra rakáskor összemaszatolódnak.

A másolható festékkel való nyomtatáshoz azonban elengedhetetlen 
kellék a teljesen kifogástalan festékező henger. Nem szabad ezen csator
nának vagy horpadásnak lennie; ily esetben a hengert — hogy a 
nyomtatvány foltos ne legyen — mélyebben kellene járatni, ami koc
kázattal jár, mert nem kapunk tiszta nyomást, miután a vékony rétegben 
szükségelt festék a henger mély járata következtében elnyomódík.

Fontos dolog még a másolható nyomás sikerültére nézve a papíros 
kellő megválasztása is. Kitünően enyvezett papírost kell vennünk erre 
a célra, mert ha csak félig vagy nem kielégítő mértékben enyvezettet 
veszünk: ez mohón magába szívja ugyan a festéket, de másoláskor nem 
adja le. Sok-sok makulatúrát okozott már a könyvnyomtatóknak, hogy 
a másoló-festékkel való nyomtatáshoz a papírost nem választották jól meg.

Hosszú ideig való hevertetés után a másoló-festék gyakran annyira 
beszárad a papírosba, hogy rendes másolás útján alig adódik le. Ilyenkor 
a nyomat másolhatósága úgy szerezhető vissza, hogy a másoló-papíros 
nyírkosításához való vízbe kevés szódát teszünk. A szóda, a nélkül, hogy 
a másolat tartósságára nézve hatása volna: egyszeriben jól másolhatóvá 
teszi az öreg nyomtatványt. * * *

A könyvnyomtató munkái közt mind sűrűbben szerepel a fehér fes
tékkel sötét színű papírosra való nyomtatás. Különösen a könyvborí
tékoknál kedvelik az ilyesmit, már csak azért is, mert — ha csak nem 
túlságosan nagy kiterjedésű a nyomtatási főlület — majdnem minden 
esetben jó hatás érhető el vele.

Van azonban a fehér festékkel való nyomtatásnak egy meglehetősen 
rossz oldala: a legjobban födő kremsí fehér festék sem képes egyetlen 
nyomásra kellőképpen elfödni a papíros sötét színét. Ennek oka a nyom- 
tatásbelí festékréteg viszonylagos vékonyságában rejlik. Ha vastagabb, 
mondjuk fél tipográfiai pontnyi vastagságú festékréteget sikerülne a for
máról a papírosra átvennünk: a födés mindenesetre kifogástalan volna 
bárminő papíroson is.

A kremsí fehér festék sötétkék, sötétzöld vagy más ilyen sötétszínű 
papíroson egyetlen nyomásra csak bizonyos piszkos-szürke színt ad. Ezért 
a fehérbetűs könyvboritékok nyomtatása rendszerint kétszeres-három
szoros nyomással történik, vagyis úgy, hogy ha a példányszám (például 
éjtszakán át) megszáradt, újra belerakják a gépbe, s ugyancsak kremsí 
fehér festékkel még egyszer fölébe nyomtatnak. A nyomás így már 
gyakran elég jól födi a papírost, s ha arról van szó, hogy fehér színben 
maradjon, néha fölösleges is volna egy újabb, harmadik nyomás. Minden 
attól függ: minő árnyalata van a papírosnak, s milyen a struktúrája.

Bolyhos papíroson a fehér-festékes nyomtatásnak rendszerint három
szorosnak kell lennie. Ez eljárásnál azonban a gépnek esetleg sokáig 
kell mellette vesztegelnie. Addig tudniillik, amíg a nyomás tökéletesen 
meg nem szárad, mert ha még nedvesen nyomtatunk fölébe: nem ér sem
mit. Ahol a gép veszteglése nem jön számitásba — pedig: ilyen nyomda 
ugyan kevés akad — ott ez eljárás ajánlható. Fő szabály, hogy a nyom
tatásnak fokozatosan erősebb s erősebb festékekkel kell történnie. Az első 
nyomáshoz használt festék lehet kevésbbé tartalmas is, a második nyo
máshoz azonban már konzisztensebb festéket kell vennünk. A fírnász
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használatával szemben külömben is óvatosnak kell lennünk, mert ez is 
nagy okozója annak, hogy festékeink nem abszolút fedőképességűek. 
S mert a gyárilag árusított kész festékekben rendszerint már a nélkül 
is sok a fírnász, a borítéknyomáshoz legjobb ha gyúrt festéket veszünk. 
A nyomásnak különben gyöngének, a festékezésnek bőségesnek kell 
lennie.

Színes nyomásnál nagy gond fordítandó a festékező hengerek tiszta
ságára, mert a legcsekélyebb piszok jelenléte is sötétebb árnyalatot köl
csönöz a festéknek.

Fehér festéknél azonban, ha a festékező henger és általában a festék
szerkezet piszkos, nem az árnyalat, de maga a szín szenved változást, 
amennyiben egy szemernyi piszok is fehér helyett bizonytalan szürke 
szint eredményez.

Hogy e bajoknak elejét vegyük, gondoskodjunk teljesen jó, sima 
felületű hengerekről; ne legyen azokon semmi bevágás vagy repedés, 
s ne legyenek likacsosak, mert a mosásnál a terpentin oda beszivódík, 
amit egyáltalán nem, vagy csak igen nagy fáradság és időveszteség árán 
lehet eltávolítani.

Ha azonban a nyomtatást hibátlan henger hiánya folytán kénytelenek 
volnánk öreg, kevésbé jó hengerekkel eszközölni, úgy a kővetkező 
eljárást kövessük:

A hengereket mossuk meg kétszer, vegyünk mindenkor teljesen tiszta 
rongyot és terpentint, az esetleges nyílást vagy repedést, amennyire 
lehetséges, a beszivárgott terpentintől tisztítsuk meg, ezek után pedig 
vonjuk be a hengereket azzal a festékkel — ez esetben a fehérrel —, 
amellyel nyomtatni fogunk és mossuk meg harmadszor is, s törüljük 
meg teljesen tisztára.

Legcélszerűbb olykép intézkednünk, hogy e műveletet este, a munka 
beszüntetése előtt végezzük, hogy reggelig a már említett likacsokból a 
beszívódott terpentin teljesen kiszáradjon.

Ha szigorúan a főnt leírt módon járunk el, úgy a siker el nem maradhat.
Talán jelentéktelennek látszó dolgok ezek, de szükségesnek tartottam 

ide iktatni, mert ezek mind a gyakorlatból vett példák, melyeknek be 
nem tartása folytán a gépmester sehogy sem halad munkájával, még akkor 
sem, ha az egyébként nem esik kifogás alá.

Szeniczei Mihály.
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A címbetűk egyformaságáról*

mapság, midőn folyton arra törekszünk, hogy nyomtat
ványaink minél ízlésesebben legyenek kiállítva, nagy 
szerepet játszik a címbetűknek a nyomtatványokban való 
alkalmazása, mert tudjuk azt, hogy a címbetük helyesen 
felhasználva magukban véve is már díszítő hatással bírnak.

Hogy azonban a címbetük tarka sokaságának útvesz
tőjében tájékozhassuk magunkat, feltétlenül ismernünk 
kell a kibontakozás útját, mert különben nem vagyunk 
képesek az alkalmazásra nézve a helyes utat megtalálni.

A kibontakozás útjának egyik ismertetője a betűk jel
lege. Ennek ismerete nélkül a munkához hozzá se lehet 
fogni, mert ez esetben ki van zárva, hogy egyöntetű, szép 

munkát tudjunk készíteni. Ezért elkerülhetetlenül szükséges a betűk 
jellegének tanulmányozása.

Szükséges továbbá tudni, hogy milyen helyre milyen jellegű betűk 
a megfelelők, mert amint egy komoly férfiú nem öltözhet bohóc-ruhába 
a nélkül, hogy meg ne mosolyogják, ép úgy nem lehet komoly jellegű 
munkához valami tarka-barka és kacskaríngós betűket alkalmazni, sőt 
ebben a tekintetben annyira kell mennünk a megkülönböztetés dolgá
ban, hogy még a legfinomabb árnyalati különbségre is figyelemmel 
kell lennünk.

De nem kevésbé fontos tudnunk, hogy mikor kell használnunk 
nagyobb és mikor kisebb, vagy mikor keskenyebb és szélesebb betűket, 
nemkülönben hogy mikor használhatunk erősebb, vagyis vastagabb és 
mikor gyengébb, vagyis vékonyabb betűket.

Én azonban nem akarok most mindezekre a dolgokra kíterjeszkední, 
mert nem ezeknek az ismertetése a célom, hanem csak a címbetük egy 
olyan használati módjával akarok foglalkozni, amelynek díszítő hatását 
bizonyos esetekben elismerem, de minden körülmények közt alkalmasnak 
mégsem találom.

Csupán azzal a kérdéssel szándékozom tehát ez alkalommal foglal
kozni : vájjon helyes-e minden munkánál azt az elvet alkalmazni, hogy
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nemcsak egyenlő jellegű és fajú, vagyis egy garnitúrába tartozó cím- 
betűkből kell szedni a sorokat, de még ugyanolyan jellegű és ugyan
olyan fajú betűk vastagabb vagy vékonyabb árnyalatait sem igen szabad 
használni az ilyen sorok közé.

Jóllehet, hogy már e kérdés feltevésénél az olvasóban az a vád támad 
ellenem, hogy engem konzervatív hajlamok befolyásolnak, de én ezzel 
a váddal szemben is megkísérlem bebizonyítani igazságomat. Mert habár 
készséggel meghajlok ez előtt az elv előtt olyan esetekben, midőn gyön
géd, finom kivitelű munkáról van szó, melynél a betűk változata bizonyos

nyugtalanságot kölcsö
nözne a munkának, de

nám, kirívóaknak kell 
lenníök.

Még tűrhetőnek tar
tom ezt a rendszert akkor, 
ha annyi hellyel rendel
kezünk, hogy a feltűnően 
szedendő sorokat feltűnő 
nagy betűkkel is szed
hetjük, de már abban az 
esetben, ha kevesebb a 
helyünk és csak alig 
nagyobb betűkkel szed
hetjük a feltűnően ki
emelendő sorokat, akkor 
ezt a rendszert alkalmas
nak nem találom, mivel 
ily körülmények között 
a szedés képe nemcsak 
egyhangúvá, hanem íz
léstelenné is válik, sőt 
munkánk a célnak sem 
felel meg, mert így el
vesznek ama sorok is, 

melyeknek a többiek közül kíemelkedníök kellene. Az ilyen módon 
készült hirdetésben nincs meg az a „sláger", ami az olvasó figyelmét 
megragadja, s esetleg a szöveg többi részére is ráterelje. Reklámos nyom
tatványnál pedig az ilyen „sláger" a fő.

És ebből a szempontból kiindulva, nem szívesen látom ennek az 
elvnek erre a térre való kiterjesztését. Sokkal helyesebbnek tartom itt 
a régi rendszert, mely szerint az erősebb sort gyengébbnek és a gyen
gébb sort ismét erősebbnek kell felváltania, mert így minden sor sokkal 
feltűnőbbé válik, még azok is, melyek jelentéktelenségüknél fogva csak 
kisebb és gyengébb betűkkel szedvék.

Állításom igazolásául bemutatok itt egy hirdetést (1. példa), mely 
a hangoztatott elv szerint van szedve és mellé állítom mindjárt a régi 
elv alapján megváltoztatottat (2. példa). Ezekből mindenki saját szemeivel

kétségbe vonom ennek 
helyességét például hir
detéseknél, ahol egyes 
dolgoknak éppen szembe- 
ötlőeknek, sőt mondhat-
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meggyőződhetik, hogy nézetem helyes és hogy az uj rendszernek erre 
a térre való vitele nem haladást, hanem visszaesést jelent a hirdetések 
célszerű kiállítása tekintetében.

Ez a példa élénken demonstrálja azt az állításomat, hogy az új 
rendszer szerint szedett hirdetések mily egyhangúak, tompák és hidegek, 
míg a mellé állított hirdetés mutatja, hogy változatos sorokkal szedett 
hirdetések mily élénkek, beszédesek és szembeötlők.

Alapos kifogásolni valót találok szedőink ama szokásában is, hogy 
ha csak tehetik, verzálísból szedik a kiemelésre váró sorokat. Holott a 
nagybetűs sorok olvas
hatósága tudvalevőleg 
jóval csekélyebb, mint a 
kisbetűseké. Közönséges 
könyvbetűknél még csak 
hagyján, hiszen ezeknek 
a verzálísaíhoz is már 
meglehetősen hozzászok
hattunk, de az ujabbfajta, 
gótba hajló, átmeneti be
tűk verzálísaínak sorokká 
szedésétől óva intek min
denkit. Vegyük csak az 
í. példa verzálís-soraít: 
minő nehézkes az olva
sásuk még a sokféle betű
höz szokott nyomdász
szemre nézve is; hát még 
minő nehéz lehet az a 
gyakorlatlan szemű em
bernek vagy éppen gyer
mekeknek? A 2. példa 
szövegének az elolvasása 
— különösen az ecset
betűvel kiemelt soroké—■ 
már sokkalta könnyebb; 
egyetlen pillantás elég 
arra, hogy végigolvassuk 
a sort. Már pedig a hir
detés fő elve a célszerű
ség, aminek ismét a jó olvashatóság a legfő követelménye. Ha betűstílus 
dolgában a mesterszedő szaktársak kifogást is találhatnának a 2. példa 
ellenében: célszerűségi kifogásokkal aligha tudnának előállaní.

Sokszor tapasztaltam már azt is, hogy némelyek úgy fogják fel a 
sorok kiemelését, hogy a sorokat mind kompakt, kövér betűkkel szedik, 
így előfordul, hogy a hirdetés felső címsorai csupa vastag betűkből 
vannak szedve, az utána kővetkező szöveg meg világos szövegbetűkből.

Hogy az ilyen hirdetések aztán milyen borzalmasan tűnnek szemeink 
elé: alig kell magyaráznom, mert hiszen könnyen elképzelhető, hogy 
az olyan, mintha a hirdetés felső részén egy nagy csomó festék össze
folyt volna.

Részemről egyébként nagy barátja vagyok minden újításnak, mely 
a nyomtatvány ízléses előállítását tünteti fel, de az újítások olyan fel
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használását már nem szeretem, amellyel a nyomtatványokat ízléstelenné, 
sőt célszerűtlenné teszik.

Azt hiszem azonban, hogy ebben a tekintetben nem is vagyok kivétel, 
mert bizonyára mindenki, aki ízléssel bír, az újításoknak ily módon 
való felhasználását elítéli és szívesebben fogadja a régi, de alkalmasabb 
rendszert.

Mert hiába, nem mindig szép az, ami uj keletű és nem mindig rossz 
az, ami régi rendszeren alapszik. Mind a kettő csak úgy jó, ha meg
felelő helyen alkalmazzák.

A régi jó szedés-szabályok utó végre nem pillanatnyi szeszély szüle
ményei. Évszázados gyakorlat alapján fejlődtek ki, s így bizonyos fokú 
respektálást igényelnek. Amikor azt mondjuk, hogy betűszedés dolgában 
ma már nincsen szabálynak helye, rossz elvet hirdetünk: nem a szabad
ságét, hanem a szabadosságét. Elég szomorú dolog, hogy a mai szabály 
nélkül való munkálkodás! rendszerünkben nem vetünk már ügyet a régi 
jó sorzárásí és elválasztási elvekre sem, pedig ha ezeknek örök érvényűek- 
nek kellene lenníök: talán a többi „elavult" szabályban is lehet vala
melyes igazság. Hiszen a sötét meg világos részleteknek, a fénynek meg 
az árnyéknak harmonikus váltakozása még a festészetben sem járta le 
magát, miért hogy éppen csak a nyomdászok vetik sutba ezt az évszáza
dokon át uralkodott elvet ? Es éppen a hirdetés-szedés tekintetében, ahol 
tudvalevőleg nem annyira esztétikai, mint inkább célszerűségi szem
pontok az irányadók ?

Gondolkozzanak szaktársaím az itt elmondottakon. Bizonyára rá 
fognak jönni, hogy amit itt elmondtam: ha nem is fenékig szín-igazság, 
de valami mégis csak van a dologban.

Grócz Ernő.
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Hajtogató gépek.

6 Lö ■>. \.<ú
1—1£

ajtogató gép és hajtogató készülék alatt két különböző gép
szerkezetet értünk. Az előbbi önálló gép és a könyvkötők 
használják; a hajtogatásra kerülő iveket berakónő rakja 
e gépbe, esetleg punkturázva is. Az utóbbi pedig láncos 
vagy kerekes összekötéssel közvetlenül a nyomtató sajtóhoz 
kapcsolva, az abból kikerülő íveket a sajtó járásának meg
felelő gyorsasággal hajtogatja.

A hajtogató gépek és hajtogató készülékek múltja egy
idős. Az Í85í-iki londoni világkiállításon valami Black 
nevű angol ember hajtogató gépet mutatott be, s díjat is 
nyert vele. E gép szerkezetének alapelve az volt, hogy az 
összehajtásra kerülő papírosra a gép egy késforma alkotó

része a kellő időben és a kellő ponton lecsap s azt két henger közé 
nyomja, a melyek aztán megragadva s összeszorítva, tovább viszik. Ez 
különben a fő szerkezeti princípiuma az újabb hajtogató gépeknek is.

Az egyetlen berakóval dolgozó hajtogató gépet egyszerűnek nevezik. 
A vízszintes berakó-asztal fölött ott láthatjuk azt a hajtogató kést, 
amely az első hajtást végzi, még pedig úgy, hogy a punkturára berakott 
ívet a középhézagnál fogva egy hasítékba nyomja s aztán hirtelen újra 
fölemelkedik, mialatt az ívet gummíszalagok ragadják meg. Kéthajtásos 
hajtogató gépnél ekkor egy másik kés ugrik elő, s most már a kereszt
hézagnál fogva tuszkolja az ívet két függőlegesre állított henger közé, 
amelyek aztán egy újabb hengerpárnak, a simító, illetőleg ősszeszorító 
hengereknek adják azt át, hogy innen végre a ferdére állított kírakó- 
deszkára kerüljön.

Ez a rövid leírása a kettős hajtásra berendezett egyszerű hajtogató 
gépnek. A hármas hajtású gépnél a második hajtás után nem kerül még 
a simító hengerek közé az ív, hanem a második hajtást végző kés azt 
a kőtőhézagával pontosan egy harmadik kés elé állítja, ahol gummí
szalagok tartják veszteg addig, amíg ez a harmadik kés a kőtőhézagnál 
be nem hajtja, s a most már vízszintesen fekvő szállító és simító henger
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párok közé nem lódítja. Innen aztán a kirakó-deszkára kerül a teljesen 
összehajtott ív.

Van a most említett egy-, két- meg háromhajtásos hajtogató gépeken 
kívül négyhajtásos egyszerű is, sőt újabban már öthajtásosat is csinálnak, 
amely főképpen csak a kések meg a hengerek száma tekintetében külön
bözik az előbbeníektől. Természetesen mentői több hajtásra van berendezve 
a gép: annál komplikáltabb és nehezebben kezelhető is egyszersmind.

Vannak oly gépek is, melyek a hajtogatás mellett még fűznek is. 
Az ívek ebből azonban nem fűzve kerülnek ki, hanem csak egyenkínt, de 
a gép a kőtőhézagban négyszer átbökí őket, s két-két ilyen lyukacskába 
rövid fonalat fűz be, úgy hogy ezek az ív hátán kiállnak. Ha már most

A. Gutberlet &  Co. lipcsei gépgyáros hajtogató gépe.

az egyetlen könyvpéldányhoz tartozó íveket egymásra rakják, összesaj-.. 
tolják s a hátukon csirizzel vagy enyvvel bekenik: a fonalak a ragasztókba 
minden irányban belefekszenek, s megszáradva mindenesetre növelik az 
összetartást.

A hajtogató gépek munkaképességének is az szab határt, ami a modern 
gyorssajtók gyorsaságának teljes kifejtését akadályozza: a kézi berakás 
viszonylagos lassúsága. Legügyesebb berakónőínk sem igen tudnak órán- 
kíntí ÍOOO—Í200 ívnél többet berakni, s mert a hajtogató gépeknél a 
munka igen gyakran punkturára történik: az átlag sokszor 700—800-on 
is alul marad. Ezért némely nagyobb nyomdában meg könyvkötészetben 
önműködő berakó készülékekkel kombinálják a hajtogató gépet, de az 
óhajtott eredményt nem mindig érik el, mert — mint köztudomású — 
az őnberakók problémája még nincs végérvényesen megoldva.
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A gyorsaság fokozására irányuló törekvésnek köszönhető a kettős 
hajtogató gépek megalkotása is. Az ilyen gépek szerkezete nagyjából 
megegyezik az egyszerűekével, de két berakó-asztaluk van, s két mun
kásnő rakhat be rajtok egyszerre. Esetleg más-más számú ívet is, mert 
a gép a munkásnők által berakott íveket külön rakja; az egyikét jobbra, 
a másikét balra. — Az e fajta kettős hajtogató gépek működtetésére 
különben rendes
körülmények kö
zött negyed lóerő 
elegendő.

* * *

A hajtogató 
készülékek abban 
különböznek a 
hajtogató gépek
től, hogy szerke
zetük a gyorssaj
tóhoz való csato
lásra és az ezzel 
egyidejűleg való 
működésre van 
szánva. V alamí 
igen lényeges kü
lönbség azonban 
nincsen a gép 
meg a készülék 
között.

Bár a gyors
sajtóhoz kapcsol
ható hajtogató ké
szülékek már rég
óta ismeretesek, 
s az állandó-for- 
mátumos újság- 
nyomtató rotá
ciós gépen vagy 
harminc eszten
deje használato
sak : közönséges 
gyorssajtókhoz 
kapcsoltan csak a 
külföldön alkal
mazzák őket, de
ott sem általánosan. A mellőzésnek fő oka az, hogy működésbe hoza
talukra csak akkor kerülhet sor, amikor az ív mindkét fele tele van már 
nyomtatva; addig csak akadék az ilyen készülék. A mellett a hajtogatás 
a készülék benső szerkezetében rejlő okok miatt nem eléggé megbízható; 
az ív többnyire szalagok kényszerítő vezetése nélkül jut a készülékbe, 
s már egy kis légvonat is megváltoztathatja az ívnek, s vele egyszersmind 
a behajtásnak is a helyzetét. A közönséges gyorssajtó viszonylag lassú 
járása miatt nem is fízetődhetík ki olyan mértékben a készülék, mint az

A. Gutberlet & Co. lipcsei gépgyáros hajtogató készüléke.
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óránkínt tíz-huszezer példányt nyomó rotációs gépeknél. Egy további 
oka a szakkörök tőle való idegenkedésének még az is, Eogy a formátum 
megváltoztatása mindig sok babramunkával járt rajta, bár a jelesebb gép
gyárosok újabb időben nagyot enyhítettek a készülékek e baján, úgy 
hogy nagyobb példányszámú nyomtatványoknál — például harmínc- 
negyvenezeren fölül — már igen szép haszonnal járhat az alkalmazásuk.

A hajtogató készüléket — mint már említettük — lánc vagy fogas
kerék segedelmével kapcsolják a gyorssajtóhoz. Az utóbbi kapcsolat sok
kalta ajánlatosabb az előbbinél, már csak azért is, mert a lánc gyakran 
szakad. A készüléknek pontos szögben kell a sajtóhoz állania; a fordító
gereben rúdjának a maga belső szélével és a pontosan középen levő vágó
késsel egyenes vonalat kell képeznie. A  készülék magasságát úgy kell 
szabályozni, hogy az asztala 80— Í00 míllíméternyíre legyen a gyorssajtó 
kirakó gerebenének a tengelye alatt. Az íllesztékeknek (úgynevezett 
„automatákénak) pontosan formátumra kell beállítva lenniük. Ez úgy 
érhető el a leggyorsabban, ha a készüléket addig csavarjuk előre, amíg 
a tolókák befelé való mozgása meg nem szűnik; ekkor az utóbbiakat 
a megfelelő formátumra beállítjuk.

A gyorssajtóval összekapcsolt hajtogató készüléknek mindig a lehető 
legkisebb formátum-nagyságra kell beállítva lennie, hogy kifogástalanul 
működhessék. A készüléknek a gyorssajtóhoz szerelésekor minderre annál 
nagyobb gondot kell fordítanunk, mert különösen lassan járó kirakó szer
kezettel fölszerelt ujabbfajta gyorssajtóknál könnyen megesik, hogy a 
hajtogató kés meg a kirakó összeütközik. Ilyen esetben csak úgy segít
hetünk a bajon, hogy a kirakó-excenteren való magasgatás által a haj
togató kés lecsapásához szükségelt teret szabaddá tesszük.

A hajtogató készülék tisztán tartására nagy gondot kell fordítanunk. 
A hengerek és szalagvezetékek tisztítására csakis benzin használható; 
a többi alkotórészt azonban petróleummal is tisztogathatjuk. Ha a henge
rekhez is petróleumot használunk: könnyen megeshetík, hogy az egész 
készülék főimondja a szolgálatot. Ilyen esetben a hengereknek porrá tört 
gyantával való bedörzsölése útján segíthetünk a bajon.

Hajtogató gépből is, meg hajtogató készülékből is bemutatunk egy- 
egy tipikus példát. Mind a kettőt különösen a lipcsei A. Gutberlet & Co. 
cég készíti, s immár Magyarországon is kezd teret nyerni véle.

Wanko Vilmos.
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Magyar, német és francia könyvnyomdák*

ő tanítómesterem, Steínfeld Béla,* midőn a táblázatszedés 
titkaiba igyekezett beleavatni, gyakran említette, hogy ebben 
a korban már gyerekjáték a szedés, mert kitűnő fémből 
készült, jó szisztémájú ürtöltőkkel és rézvonalakkal rendel
kezünk, de amikor ő tanult, bizony nem volt még se réz- 
lénia, se ólomstég, se pedig tágító, hanem fából kellett mind
ezt csinálni, kivéve a vonalakat, melyek közül a legkisebb 
átmérőjű is legalább hat pontnyi volt- E korban a szedők 
valódi mesterek voltak!

Huszonkét év múlt el e reflexiók óta; ez idő alatt a 
haladás még nagyobb mértékű volt, s csak kevesen fogják 
hinni, hogy a föld egyik legelőrehaladottabb államának 

könyvnyomdáiban a fából készült ürtőltőknek még mindig igen tekin
télyes szerepük jut. De azért nem minden szedő mester!

De hadd kezdjem a dolgot élűiről.
Hazánkban a német kultúra már réges-régen gyökeret vert; vele 

együtt került hozzánk több olyan iparág, amelyek legnagyobb részénél 
még a mai napig is megőriztük a német tehníkaí kifejezéseket. Köz
tük — úgy hiszem — első helyen áll a könyvnyomdái ipar.

A magyar, osztrák és német nyomdai munkálkodás között alig van 
más eltérés, mint a nyelvkülönbség révén támadt különböző szekrény
beosztás és az, hogy németországi nyomdákban a négycícerós hosszú
ságot „konkordanz“-nak nevezik. Sőt mi magyarok olyannyira ragasz
kodunk német kollégáink szokásaihoz (amit különben nem lehet elítélni), 
hogy még az „achtelpetít" szót sem mertük valamely más, egyszerűbb 
szóval pótolni, hanem minden gondolkozást mellőzve szolgaíasan lefordí
tottuk „nyolcadpetít“-re; pedig mennyivel érthetőbb és egyszerűbb volna, 
ha e szót a „pont" szóval helyettesítenők, mert hiszen minden nyomdász 
tudja, hogy a mi metrikus rendszerünk a ponton alapszik és nem a 
nyolcadpetíten; különben éppen úgy lehetne alkalmazni huszad textus, 
tízed garmond vagy hatod nonpareílle kifejezéseket is!

Meghalt 1893-ban Sárospatakon, mint a főiskolai nyomda bérlője.
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A vidékről a fővárosba kerülő ifjú szaktársak sokat mesélhetnének 
arról, hogy minő fejtörést okozott nekik (tisztelet a kivételeknek), midőn 
a mettőr úr csak úgy foghegyről odaszólt, hogy: „A  kéziratot szedje 
borgísz antíquából, két nyolcadpetíttel ritkítva és a végére pontot tessék 
tenni, — de' Speckmíchel!"

Nem szándékom hosszadalmasan e pont körül időzni, de mielőtt 
tovább mennék, örömmel konstatálhatjuk — értve a haladást —, hogy 
Makón éppen olyan a nyomdai munkarendszer, mint Lipcsében.

Egészen más munkarendszert látunk, ha a Vogézeket átlépjük. Első 
pillanatra szembeötlík, hogy a francia nyomdászat nem importált ipar, 
hanem (eltekintve attól, hogy Gutenberg német volt) ott tenyészett, 
nőtt és fejlődött a nép művelődésével párhuzamosan; hozzáídomult a 
nép kedélyéhez és ízléséhez, egy szóval egyenesen rámondhatjuk, hogy 
ami előttünk van, az francia nyomdászat. Hogy mennyire önálló ez, 
kitűnik a mesterszavaíból is : egyetlen német vagy németes tehníkai 
kifejezés sincs a francia nyomdásznyelvben; itt nem igyekeztek lefor
dítani a német szavakat, hanem találtak saját szótárukban olyanokat, 
melyekkel kifejeztek mindent, amire csak szükségük volt. P. o. wínkel 
=  composteur, a composer (szedni) igéből származik; ausschlíessen: 
„kizárni", franciául justífíer =  helyessé tenni, megigazgatní; ausbínden: 
„kikötni", a francia azt mondja: attacher, ami annyit jelent, hogy egy 
vagy több dolgot megszorítani, egybekötni. Számtalan példával bizo
nyíthatnám állításomat, de abbanhagyom, mert hiszen nem tartozik e 
cikk keretébe a tehníkai szavak etimológiájának kutatása, s hármas 
példámat bárki — ha kellő idővel és türelemmel rendelkezik — száz
szorosra is megbővithetí.

Valamint a tehníkai szavak, éppen úgy a nyomdai munkálkodás 
is teljesen önállóan fejlődött a franciáknál. Célom tehát az lesz, hogy 
rámutassak az elszigeteltség egynémely hátrányára és viszont sok tekin
tetben az ebből származó előnyökre is.

Franciaországban nincs meg a nálunk szokásos ínasrendszer. A  nyom
dászipart (szedői, gépmester! vagy berakó! munkát) megtanulni vágyó 
fiút — kinek felvételéhez az illetékes polgármester által kiállított munka
könyv szükséges, mely nem egyéb, mint egészségi bizonyítvány vala
mely ipar űzéséhez — főnökéhez semminemű törvényes kötelék nem 
fűzi, s a legritkább esetek közé tartozik, ha valamely fiú három évig 
marad meg egyetlen állásában. Legtöbbnyíre úgy történik, hogy nehány 
hónapi „début" után más nyomdába megy a gyerek vendégszerepelni, 
még pedig mint „petít-ouvríer" (kis munkás, jobban mondva segéd
munkás). Mihelyt a petít-ouvríer a tizennyolc-éves kort elérte: már 
munkás számba megy és munkakőnyv nélkül kereshet állást. Sajna, a 
tizennyolc-éves életkor egymagában nem elég biztosíték arra, hogy az 
ifjú a mesterségét is érti, s ennek következtében rendesen az esik meg 
a fiatal Gutenberggel, hogy egy-két heti kondíció után elbocsátják és 
mire húsz-éves lesz, ismeri Párís minden nyomdáját, a nélkül, hogy 
táblázatot vagy egyetlen címsort is tudna szedni kézírat_ után.

Az itteni szakiskolák, melyek közül első helyen áll az Ecole Estíenne, 
gyakorlatilag nem válnak be annyira, mint az kívánatos volna.

Ilyen körülmények között jó színvonalon álló nyomdász-személyzet 
toborzása nagy nehézségekbe ütközik. Mindamellett akadnak komolyabb 
ifjak is, akik odaadással tanulnak, különösen ha jó tanítómester mellé 
kerülnek. Csakhogy ezek az ifjak aztán rendesen a másik végletbe
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esnek: nem mozdulnak el az egyszer elfoglalt helyükről, ami meg azt 
a bajt okozza, hogy az ilyen munkás csak az illető nyomdában képes 
helyét megállaní és ha valamely baleset folytán Gutenbergnek egy másik 
templomában kell énekelnie, bizony-bizony sokszor elakad a hangja.

A nyomdai berendezést Franciaországban — különösen Párísban, 
ahol minden talpalatnyi tér mesés értéket képvisel — szűk helyre 
szorítják, sok apró regálíssal, melyekbe 65 X  44 centiméteres szekrény
kéket dugdosnak. A szekrények beosztása a legszűkebbre van szabva; 
nemcsak, hogy a csillagnak, paragrafusnak, keresztnek és egyéb jeleknek 
nincs helyök benne, de még a spáciumoknak sincs megfelelő számú 
rekeszük, ami arra vall, hogy a nyomdai szaküzletek nem igen tar
tanak lépést a betűöntődéi haladással; mert míg a francia betűöntödék 
például a cícerós könyvbetűk mellé kílenc-féle sorzárót küldenek (ú. m. 
quadrátot, négyzetet, fél négyzetet, s 6, 4, 3, 2 l/2f 2, í  1/a és í pontos 
sorzárót), addig a szekrényben ezek részére csak öt rekeszt találunk. 
Mindenesetre előnyös, ha a szedő a sorzáró spáciumok több törtjével 
rendelkezik, s ez nagyban hozzájárul a szavak közötti hézag ideális 
eloszlatásához, de viszont kellemetlen időveszteséget és idegességet okoz, 
ha három-négyféle spáciumot egyetlen rekeszből kell előhalásznunk.

A köny vszedéshez való betűfelszerelés — bár csak középszerű nyomdát 
is véve alapul — a lehető legtökéletesebb, mert ami odahaza ritkaság 
számba megy, hogy tudniillik a 6, 8, ÍO és Í2 pontos kenyérbetűn kívül 
még 5, 7, 9 és í í  pontossal is rendelkezzenek: az itt egészen megszokott, 
majdnem elengedhetetlen dolog. Ilyen berendezéssel persze a legkénye
sebb igényeket is ki lehet elégíteni.

Különben a francia nyomdákat az jellemzi, hogy sok a betűjök és 
kevés vagy rossz a materiálisuk. A tördelőnek valósággal zseniális találé- 
konyságúnak kell lennie, amikor arról van szó: hogyan teremtse elő 
a valamely árjegyzékhez szükséges ürtöltőket; az odahaza meg Német
országban igen célszerűen berendezett anyagszekrényt itt nem ismerik, de 
minden nyomda szedőosztályának van ,,depó“-ja (matéríel), ahol a mun
kájához szükséges anyagot a szedőnek úgyszólva ki kell könyörögnie. 
Az ólom vagy vas ürtöltőket többnyire méternyi hosszú falécek pótolják; 
ezeket félcícerós vastagságtól egész nyolc-cícerósíg készítik, s a szedő 
körfűrésszel darabolja őket a szükséges hosszúságra. Ez az oka aztán, 
hogy ezer esetben alig egyszer látható itt nedves szedés; szárazon tör
delnek és szárazon osztanak, mert a szedés közé helyezett faürtőltőket 
a víz hamarosan kívetkőztetné a használható formájukból.

Tagadhatatlan, hogy némely alkalommal jó szolgálatot tesznek ezek 
az özönvíz előtti ürtöltök. Első hónapi faktorságom alatt történt, hogy 
főnököm többek között egy művészeti tárlat katalógusának a kéziratát 
nyomta markomba, azzal a megjegyzéssel, hogy négy nap múlva 
fűzve szállítandó. Átlapozás után elképedve konstatáltam, hogy minden 
tárgy leírása után legalább is egy cícerónyí hézagra van szükség, ehhez 
azonban elég anyaggal nem rendelkezem még akkor sem, ha mindent 
elosztatok. Uj rendelés pedig sokba kerülne és legalább is két napot 
kellene az anyag megérkeztére várni. A  kettős veszteséget egy csöppet 
sem találva előnyösnek, elküldtem egy emberemet, hogy hozzon hat 
tucat egycícerós és három tucat félcícerós falécet. Egy óra múlva az 
anyag megvolt; költsége a házi főldarabolással együtt alig tett ki tíz 
frankot, s ezt bizony aligha pótolhattam volna 50 kílogrammnyí ólommal 
vagy vassal. Itt az előny határozottan szembeszökő, de egészen más-
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képpen alakul a helyzet, mikor valami nagyobb kaliberű nyomdáról van 
szó, ahol a favágás rendszerré válik és ahol nem lehet sem az anyag
rongálást, sem pedig az erre fordított időpazarlást ellenőrizni.

De nemcsak ürtöltőül használják a fát. Általában bevett szokás 
Franciaországban, hogy a formát nem zárócsavarokkal szorítják össze, 
hanem faékekkel, miket kalapács segélyével vernek szorosabbra. Ennek a 
gyakorlatnak is megvan a maga előnye és hátránya. Párisi nyomdákban 
a formákat — ép úgy mint Amerikában — nem a gépteremben, hanem 
a szedőosztályban zárják maguk a szedők; nagyobb nyomdákban, hol 
ÍO—20 gép mozog, állandó formazáró is (ímposeur) van, akit a szedők 
közül választanak ki és rendesen nagyobb a fizetése is ; ha valami mű 
elkészül, megesik, hogy valamennyi ívét, illetőleg formáját más-más 
rámába szorítják, tekintet nélkül arra, hogy öt vagy őtven ívből áll-e 
a munka. Valóságos látványosság számba megy négy-ötszáz élére állított 
formának a perspektívája az e célra készített nagyon praktikus tartályok
ban^ e formák a gépekre várnak, nem pedig megfordítva.

Érdekesnek vélem annak is a megemlítését, hogy több nagy nyom
dának egyik büszkeségét teszi a ÍO—15.000 vasrámája, melyek több 
mint fele nyomandó vagy kinyomott szedéssel van megterhelve.

E munkarendszer mellett könnyen érthető, hogy miért vannak a 
formazáró eszközök fából; ha vasból volnának: nagyon megdrágítanák 
a beruházás költségeit. Azonban ha tekintetbe vesszük a mai kort 
jellemző lázas munkálkodást, természetesnek kell találnunk, hogy amikor 
a szedő kalapácsával beveri az ékeket a szedést védő ólomürtöltő és 
a ráma közé: vajmi keveset ügyelhet arra, hogy az ürtöltőket meg 
ne sértse; sőt nem ritkán az ékek szomszédságában levő betűsorok is 
részesülnek egy-egy gyöngéd kalapács-legyintésben. Az ily kezelés 
mellett származó anyagveszteség pedig aránytalanul drágává teszi a leírt 
formazárásí rendszert.

A nyomásnál teljesen megváltozik a rendszer; a szedés körül tapasz
talt látszólagos fukarságnak éppen ellenkezőjét látjuk a nyomtatás 
tekintetében. Párisi nyomdákban a legkitűnőbb rendszerű újfajta gyors
sajtók dolgoznak; p. o. a „Míehle“ -k, „Century“-k, „Windsbraut“ -ok 
— nem is említve a jó szerkezetű francia gépeket — minden valamire
való nyomdában láthatók. A nyomáshoz való egyengetés éppen úgy 
történik mint nálunk; az illusztrációknál az egyengető-lapot többnyire 
a klísélemez és talpa közé ragasztják, a hengerről pedig a nedves ívet 
sohasem hagyják el. A jó gépmestereknek igazán úríasan fizetnek, mert 
a tíz és tizenhat frank közötti napi fizetés egy csöppet sem ritkaság!

Káldor Lajos.
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A színekről és a színes nyomtatásról*
I. Elméleti rész.

esterségünk egyik legfontosabb és ujab'b időkben mind
inkább előtérbe nyomuló ágáról, a színes nyomtatásról 
lesz jelen cikkben szó.

Az utóbbi időkben megjelent e tárgyú cikkek legtöbb
nyíre hamis tanokat hoztak forgalomba. De különösen a 
színek elmélete az, amelyről a legtöbb ilyen tárgyú cikkben 
hamisan lettek informálva szaktársaím. Jelen cikk első 
részében tehát főképpen erről lesz szó.

Hogy szaktársaímnak munkáját megkőnnyitsem, egy 
uj, Magyarországon eddig ismeretlen olyan rendszerrel 
fogom megismertetni őket, mely minden eddigit célszerű
ség tekintetében fölülmúl és amelynek segítségével gyakor

latlanabb szaktársaínk is az elképzelhető legegyszerűbb módon is har
monikus színösszeállításokat hozhatnak létre.

Legelső dolgunk legyen, mielőtt a tulajdonképpeni tárgyra térnénk, a 
„szín" fogalmának tisztázása.

A szín tulajdonkép nem egyéb, mint egy csomó különböző fénysugár.
A napfény, földünkön minden fény forrása, adja meg minden tárgynak 

a szinét. A napsugár maga mindenféle színű fénysugarakból áll, amiről 
meggyőződhetünk, ha a szivárványt figyelmesen vizsgáljuk. Hiszen a 
szivárvány nem egyéb, mint a levegőben lebegő ködön, vízcseppeken 
megtört, elemeire bontott napsugár.

A tulajdonképpeni fő színek : a piros, a sárga és a kék. Ezeket más
kép elsőrendű, prímér színeknek nevezzük.

A szivárványban azonban a kővetkező színeket látjukí piros, narancs, 
sárga, zöld, kék, viola. A fő színek egymásba való átmeneténél kelet
keznek a másodrendű, szekundér színek; ezek: a pirosból és sárgából 
a narancs, a sárgából és kékből a zöld, a kékből és pirosból a viola.
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Az elsőrendű és másodrendű színek keveréséből keletkeznek a harmad
rendű, terciér színek; a két harmadrendű rokon szín keveréséből a negyed
rendű, kvartér színek. Ebből láthatjuk tehát, hogy az összes színek a 
három elsőrendű szín keveréseiből állanak.

A különböző tárgyak és anyagok bizonyos színű reájuk eső nap
sugarat visszavernek, a többit pedig elnyelik. Minthogy mi csak a vissza
vert sugarakat látjuk, tehát minden tárgyat vagy anyagot olyan színűnek 
látunk, amilyen színű sugarat az visszaver. Az olyan tárgy vagy anyag, 
amely az összes ráeső napsugarakat visszaveri, fehérnek, az olyan pedig, 
amely az összes sugarakat elnyeli, feketének látszik.

E szerint tehát a festék sem egyéb, mint egy olyan anyag, amelynek 
jellemző tulajdonsága az, hogy piros, sárga és kék sugarakat ver vissza.

Legkellemesebb világítás az emberi szemnek a napsugár; ez magya
rázatát abban leli, hogy a napsugárban az összes színek egyenlő arány
ban vannak képviselve. Ezt a körülményt ismerve, nekünk is arra kell 
törekednünk, hogy színes munkáinkon a piros, sárga és kék színeket 
egyenlő arányban képviseltessük.

Erre az alapelvre alapította egész rendszerét — melyre már cikkem 
bevezetésében is céloztam — J. Máser, a lipcsei Typographísche Jahr- 
bücher szerkesztő-kiadója és a , ,Technikum für Buchdrucker" igazgatója. 
Rendszerét a Goethe-féle komplementérszín-teória alapján építette föl.

Az egész Máser-féle rendszer egy színkorongból indul ki, mely I. számú 
mellékletünkön látható. E színkorong a következő Í8 színből áll:

í. Karmín
2. Cínóber
3. Miníum
4. Narancs
5. Sárgás narancs
6. Krómsárga

7. Sárga
8. Zöldes sárga
9. Selyemzöld

ÍO. Víktóría-zöld
11. Kékes zöld
12. Mílorí-kék

Í3. Uítramarín
14. Kék lakk
15. Kékes viola
16. Viola
17. Vörös viola
18. Anílínvörös.

E színek közül a háromszínnyomáshoz is alkalmas elsőrendű színek 
a következők: 1, 7, 13; az ezekből egyenlő arányban kevert másod
rendű színek a 4, 10, 16. Minden első- és másodrendű szín között van 
két-két különböző árnyalatú harmadrendű szín.

I. számú mellékletünkön látható egy színkorong, melyen be van 
mutatva, hogy míkép fejlődnek az első- és másodrendű színek keveréséből 
a harmadrendű színek. Azonban a Máser-féle színrendszernél szükségessé 
vált a két-két különböző árnyalatú harmadrendű szín alkalmazása, a 
nagyobb változatosság elérhetése végett.

Ezek a színek a körben úgy vannak összeállítva, hogy az egymással 
szemben levő színek teljesen harmóniáinak és egymásnak annyira kiegé
szítő színei, hogy egymással keverve egy teljesen neutrális, közömbös 
szürkét adnak, mint ez I. számú mellékletünk komplementérszín-keverésí 
táblázatán és II. számú mellékletünk 3. ábráján is látható. Az ilyen 
színeket komplementér színeknek nevezzük. Most pedig térjünk át a 
színek gyakorlati alkalmazására.

Mindenekelőtt tartsuk szem előtt azt a törvényt, melyet fentebb is 
említettem, t. í. hogy munkánkon a három alapszínnek egyenlő arányban 
kell képviselve lennie.
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Hogy ezt hogyan érhetjük el, azt a következőkben fogom elmondani.
Vegyük példaképpen azt az eljárást, melyet a II. számú melléklet

7. ábrájának színezésénél követtem.
Kiválasztjuk az alkalmazandó két színt, például ennél az ábránál az 

í. és ÍO. számú színeket (karmín és Víktóría-zőld). E két szín köve
telményeinknek annyiban felel meg, hogy a három alapszínt egyenlő mér
tékben tartalmazza, a két szín most körülbelül ezt a képet mutatja:

Piros. Zöld.
í. ábra.

Bizonyára tapasztalták már szaktársaím, hogy két egyforma sötét 
árnyalatú szín, olyan tisztán, amint azt a dobozból kivettük, használatra 
nem alkalmas, ezért szokjuk meg azt, hogy ha két komplementér har
móniáié színt alkalmazunk, akkor mindegyikből egy késhegynyit a 
másikhoz keverünk. Ezáltal a „legríkítóbb" színek is egy kissé meg
szelídülnek és kellemes, alíg-alíg észrevehető szürkés, illetőleg barnás 
árnyalatot kapnak. Hasonlítsuk csak össze például a II. számú melléklet 
2. és 5. ábrájának hátterét, vagy a 4. és 6. ábrák világoskék alapszínét. 
Ezt az eljárást törésnek nevezzük.

A színbelí kontraszt -— ellentét — azonban még nem elég. Hogy 
ezt az ellentétet kellemesen fokozzuk, alkalmaznunk kell a kontrasztot 
az árnyalatban is. E végből az egyik színt feketével sötétítjük, a másikat 
pedig fehérrel feleresztjük. Ekkor a két szín ily képet fog mutatni:

Piros-barna. Világos zöld.
2. ábra.

Ezzel azonban a fentebb említett törvény figyelmen kívül volna 
hagyva, mert ekkor már az illető munkán a piros túlnyomó arányban 
volna alkalmazva. Hogy tehát a másik szín a pirossal szemben érvénye
sülhessen, a piros-barnát kisebb területen, a világos-zöldet pedig nagyobb 
területen kell alkalmaznunk;
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elméletileg körülbelül így : gyakorlatilag pedig így:

Ezt az elvet láthatják szaktársaim érvényesülni a II. számú melléklet 
1, 6, 7, Í2. számú ábráin, melyeken mindegyiken az erősebb, inten
zívebb, sötétebb szín van kisebb és a gyöngébb, halaványabb szín nagyobb 
felületen alkalmazva.

Ennyit a kétszínű munkákról.
A háromszínű munkák színeinek megválasztásánál már többféle alap

elv szerint járhatunk el. És pedig vagy úgy, mint a II. számú mel
léklet 4, 5. és 6. ábráin, vagy úgy, mint az ugyanazon melléklet 2. és 3. 
számú ábráinál.

Az elsőnél ugyanis választottunk két színt, törtük azokat egymással, 
azután pedig az egyiket egyszerűen két árnyalatban alkalmaztuk. Es 
pedig itt is a nagyobb szabad felületű tónust világosabban, a kisebb 
felületűt sötéten. Tehát például a 6. ábránál előbb elkészítettük a sárgát, 
azután a kontúrhoz kevertük azt feketével, a tónushoz pedig fehérrel, 
harmadik színnek alkalmaztuk a violát, minthogy azonban ez a sárgánál 
kisebb területen lett alkalmazva, hogy a sárgának a hatását kiegyenlít
sük: a violát egyszerűen a sárgánál sötétebbre vettük.

A 2. és 3. számú ábráknál pedig azt az eljárást követtük, hogy a két 
komplementér szín mellé harmadiknak egy neutrális, közömbös színt 
alkalmaztunk és pedig a 2. sz. ábrához a feketét, a 3. ábrához a szürkét.

Követhetünk azonban a hármas színpárok összeállításánál még egy 
másik eljárást is és pedig azt, hogy kiválasztunk három olyan színt, 
amelyek egymáshoz a körben Í20° szögben állanak, tudniillik úgy, hogy 
a három szín között a körben egyenlő távolság legyen. Pl. piros, sárga, 
kék (í, 7, 13) vagy narancs, zöld, viola (4, ÍO, Í6). A továbbiakban 
azután úgy járunk el, mint a fenti összeállításoknál.

A keverésnél általában igyekezzünk olyan gyakorlatra szert tenni, 
hogy a próbálgatással minél kevesebb időt töltsünk el.

Egy kis gyakorlattal annyira megismerkedhetünk a színekkel, hogy 
bármely színt a színkorong két színéből megkeverhetünk. De ebben az 
esetben a fekete és fehér nem számítandó színnek és a két színen kívül 
alkalmazható.

Azonkívül nem is muszáj mindig feltétlenül a komplementér színek
hez ragaszkodnunk. Például a II. számú melléklet 5. ábráján a cínóberhez 
(2) kékes zöldet (íí)  kellett volna vennünk, mi azonban egy számmal 
eltértünk a szabálytól és Víktóría-zöldet vettünk (ÍO). Amint láthatják 
szaktársaím, ez az egy foknyi eltérés a harmóniát egy cseppet sem zavarja 
meg. De sőt még az í. ábra színösszetétele is egészen tűrhető, dacára 
annak, hogy itt már két számnyí az eltérés. A fő azonban az, hogy
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ezekkel az eltérésekkel megint egészen új színeket kaphatunk. Pl. ha a 
cínóbert a komplementér színével, a kékes zölddel keverjük, egészen más 
barnát kapunk, mint a Víktóría-zölddel való keverés által. Ep úgy, ha 
összehasonlítjuk az 5. ábra zöld hátterét a 2. ábráéval: azt fogjuk találni, 
hogy azáltal, hogy az 5. ábránál a zöldet karmín helyett a sárgásabb 
cinóberrel törtük, sárgább zöldet kaptunk, mint a 2. ábránál.

Egyáltalában, ha az ember gyakorolja magát, kevés fáradsággal a 
legszebb, legváltozatosabb színösszetételeket állíthatja össze.

Itt vannak például a ma annyira kedvelt különböző árnyalatú szürke 
színek. Az egymással a körben szemben álló színek, a komplementér 
színek, egymással egyenlő arányban keverve szürkét adnak, amit már 
fentebb is említettem. Már most ha például karmínból és Víktóría-zöldből 
keverek egy szürkét és kissé több zöldet veszek, akkor kellemes zöldes 
szürkét, ha azonban kissé több pirosat veszek, akkor szép barnás szürkét 
nyerek. Ezen az úton a színkorong színeinek segítségével a neutrális 
szürkén kívül 18 különböző árnyalatú szebbnél-szebb kékes, sárgás, zöldes, 
barnás és violás szürkét keverhetünk. De itt vigyáznunk kell arra, hogy 
ha például a szürkét egy piros mellé alkalmazzuk, akkor annak zöldes 
árnyalatúnak kell lennie; általában a szürke szín mindig a mellette alkal
mazott szín kompíementér színe felé hajoljon.

Most lássuk az igen használt és kissé neutrális voltánál fogva igen 
kellemes barna színt.

A színkorong következő színei; 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komplementér 
színeikkel keverve egész csomó barna színt adnak.

Azonkívül a kővetkező színek; 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feketével meg
törve a sötétvíolás fényképbarnától a karmínbarnán, sárgásbarnán át egész 
az olívbarnáíg a legszebb barna színek egész sorozatát adják.

A 7, 8, 9. számú színeket feketével különböző arányban törve az olív- 
zöld legkülönbözőbb árnyalatait kapjuk.

Az úgynevezett drap-barna színeket kapjuk, ha a 4, 5, é, 7. számú 
színeket a szemben levő komplementér színekkel tőrjük és fehérrel fel
eresztjük.

Ugyanezt érjük el, ha a 4, 5, 6. számú színeket egyszerűen feketével 
tőrjük és úgy eresztjük fel őket fehérrel.

Chamois színt kapunk, ha az 5. és 6. számú színeket fehérrel kever
jük. Testszínt pedig akkor kapunk, ha igen halvány chamois színhez 
egy csipetnyi 18. számú anílínpírosat keverünk.

Rózsaszínt kapunk, ha a 18, 1, 2, 3. számú színeket fehérrel fel
eresztjük, ezek közül a 2. és 3. szín sárgás árnyalatánál fogva kelle
mesebb. A 18. szám egy kevés fehérrel ujvereset (Neurot) ad.

De egyelőre elég ennyi a receptekből.
Térjünk most át a neutrális színekre.
Neutrális színeknek nevezzük az olyan színeket, melyek vagy az 

összes színeket, vagy pedig egyáltalán semmiféle színt nem tartalmaznak. 
Ilyenek példáúl a fekete és fehér, illetőleg a szürke. Vannak azonban 
olyan neutrális színek is, amelyek csak egyes színekre nézve neutrálisak. 
Ilyenek az arany, az ezüst és a bronz.

A neutrális színek kivétel nélkül igen kellemes hatásúak a szemre, 
azonban alkalmazásuknál igen óvatosaknak kell lennünk. A fehér és 
fekete szín minden színnel harmóniái. (Lásd II. számú melléklet 2, ÍO, t i. 
ábráit.) A szürke színt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol rikító színeknek 
a hatását kell enyhítenünk, de ebben az esetben igen kell vigyáznunk,
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mert egy-két árnyalatnyi eltéréssel éppen ellenkező hatást érhetünk eh 
Az arany színt sárgás árnyalatánál fogva a színkorong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
számú színei kivételével bármely színhez alkalmazhatjuk. A kereskede
lemben azonban többféle árnyalatú arany van forgalomban. Ha az arany 
vöröses árnyalatú: akkor a 9, 10, í í ,  Í2, Í3, 14. számú színekhez, ha 
pedig zöldes árnyalatú: akkor a Í5, 16, 17, 18. számú színekhez alkal
mazható. Ha pedig az arany kissé barnás (antik) árnyalatú, akkor a 
vele alkalmazott színeknek annál élénkebbeknek kell lenníök. Az ezüstöt 
mindig a szürke szín helyett alkalmazzuk, de mellette mindig szép, erős 
és intenzív színeket alkalmazunk. A vörös árnyalatú bronz mellé alkal
mazhatjuk a kővetkező színeket: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; e szín hasz
nálatától azonban általában óvakodjunk, mert komplementér színének 
megállapításához igen fejlett ízlés és színérzék szükséges.

Szép színösszetételeket érhetünk el, ha a színbelí kontraszt elhagyá
sával teljesen az árnyalati kontrasztra szorítkozunk. Tudnillík, hogy egy 
és ugyanazt a színt több árnyalatban alkalmazzuk. Erre az eljárásra leg
alkalmasabbak a kék, zöld, viola és barna színek. Minthogy az autotípíaí 
szemcsés klisék is erre az alapelvre vannak alapítva, ilyen klisék nyomá
sára is a feketén kívül az említett négy szín a legalkalmasabb, de csakis 
sötéten, mert ellenkező esetben nem leszünk képesek a kép sötét és 
világos részletei közt árnyalati különbséget elérhetni. Ugyanez elv alapján 
alkalmazhatunk még fehér papíroson is feketét és szürkét egymás mellé.

Mielőtt e cikket befejezném, meg akarom említeni ama színeket is, 
melyeknek együttalkalmazásától, diszharmonikus voltuknál fogva őriz
kednünk kell és egyszersmind közlöm azt a receptet is, melynek segít
ségével e színek kellemetlen hatása korrigálható.

Óvakodjunk az olyan színek alkalmazásától, melyek egymással roko
nok. E színeknél hiányzik a kontraszt, az ellentét és az ilyen színekkel 
színezett munkákból hiányzik az ,,élet“  is. Nem alkalmazható például 
egymás mellé viola és kék, kék és kékes zöld, zöld és sárga, sárga és 
narancs stb. stb. Azonban korrigálható az ilyen színek hatása úgy, hogyha 
a hiányzó színellentétet árnyalati ellentéttel pótoljuk, azaz az egyik 
színt feketével keverve sötéten, a másikat pedig fehérrel feleresztve vilá
gosan alkalmazzuk.
°  *  *  *

Ezzel elmondtam mindazt, amit egy cikk keretén belül a színekről 
és a színek összeállításáról elmondhattam; a továbbiakban pedig el lesz 
mondva mindaz, ami a színes nyomtatás tehníkaí részére vonatkozik.

Abban a reménységben, hogy e szerény cikkecskével szaktársaímnak 
hasznára lehettem és az ebben foglaltakat alkalmilag, ha színes munkákat 
kell készíteníök, meg is szívlelik: bocsájtom szárnyra ez első cikkemet 
az általunk készített két melléklettel együtt.

Mielőtt azonban átadnám a tollat munkatársamnak, Faltusz gép
mester szaktársnak, még egyszer figyelmeztetem a színes munkák elő
állításában gyakorlatlanabb szaktársaímat, hogy soha színes munka teh
níkaí kiviteléhez ne fogjanak, míg annak színezését előre meg nem álla
pították és jól át nem gondolták.

Sokszor megtörtént már gyakorlottabb szaktársaknál is, hogy csak 
a forma beemeltetése után akarták valamely munka színezését megállapí
tani és e mulasztásuk miatt csak reggeltől-estíg tartó kísérletezések és a 
gépmesterrel való hosszas veszekedés eredményeképpen bírtak valamire
való színezést elérni.
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Az ilyen munkánál természetesen a munka egész hasznát felemészti 
a többszöri gépmosással járó idő- és anyagpocsékolás és a hosszas kínló
dások eredményeként mégsem fogunk olyan sikert elérhetni, mint ha 
előre megállapított terv szerint járnánk el.

Kner Imre.
*  *  *

II. Gyakorlati rész.

Az előbbi és jelen egymást kiegészítő cikkek célja: ismertetni a 
nálunk még sajna, igen kevéssé ismert Máser-féle kétszín-keverésí rend
szert és ezzel útmutatással szolgálni ama szaktársaínknak, kiknek alkal
muk még eddig nem volt arra, hogy a színes nyomtatásban és egyáltalán 
a színes munkák készítésében gyakorlatot szerezzenek, vagy pedig hiány
zik az ízlésük és szinérzékük harmonikus színezések összeállításához. 
Ajánlhatjuk azonban e cikk és a mellékletek áttanulmányozását olyan 
szaktársainknak is, kik már ilyen munkák előállításánál nagy gyakorlatra 
vagy kifejlett színérzékre támaszkodhatnak.

Míg e kettős cikk első része inkább a színekkel elméletileg és a 
színes munkák harmonikus színezésével foglalkozik: addig a második 
részben inkább a színes nyomtatás és színkeverés tehníkai részével fogunk 
foglalkozni.

Természetes, hogy a színes nyomtatás minden csínját-bínját egy rövid 
cikkecske keretén belül teljesen megismertetni nem lehet, de legalább azt, 
amit a naponta előforduló színes munkák előállításához okvetlenül tudni 
kell, talán sikerül e cikkben összefoglalni.

* * *

A színes nyomás dolgában — arra nézve, hogy mit szabad és mit 
nem szabad — szabályokat alkotni abszurdum volna, mert az ilyen 
munkák sikere rendesen igen sok mellékkörülménytől függ. Figyelemmel 
kell lenni a nyomásnál a hengerekre, a cilinder vagy tégely borítására, 
a nyomás erősségére, egynémely festéknél a nyomtatás gyorsaságára is; 
a festékkeverésnél pedig az időjárásra és hőmérsékletre. E két utóbbi 
körülmény különben a papírosnál is igen fontos. Mint tudjuk, a hideg 
és meleg befolyással van az egyes tárgyak kiterjedésére; ezt tudva, ha 
többszínű munkánk van, a papírost lehetőleg mind a négy oldalon kőrül- 
vágva, legalább 20 24 órával a nyomás kezdete előtt vitessük a gép
terembe, hogy az a gépterem hőmérsékletét fölvegye. Ha például télen 
behozatjuk az „auflágot" a hideg, fűtetlen raktárhelyiségből a gépterembe 
és rögtön megkezdjük a nyomást, akkor a papíros körülbelül csak a 
második vagy harmadik szín nyomásánál veszi fel a gépterem hőmérsék
letét (ebben az esetben a papíros a melegtől kiterjed) és ezáltal óriási 
regiszter-különbözeteket kapunk, amelyeknek okát legtöbb esetben nem 
is tudjuk, de nem is segíthetünk rajtuk. Jegyezzük meg magunknak azt 
is, hogy a papírosvágó gép kése — különösen régi, sokat használt gépek
nél — a lefelé haladás következtében mindinkább kifelé feszül, aminek 
következtében magas papíros csomóknál a legfelső ív néha 3—4 tipográfiai 
ponttal kisebb a legalsó ívnél; ezt kikerülhetjük úgy, hogy jobb munkák
nál (különösen kartonra és keményebb papírosra nyomottaknál) lehető 
pontosan állíttassuk a gépet és két-három centiméternél vastagabb csomó
kat soha egyszerre ne vágassunk. Megtörténik az is, különösen ha a kés
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már tompa, hogy a papíros széle lefelé gömbölyödík és kirojtosodik. 
Ha már most a papíros nyomtatás közben kiegyenesedik: ismét regiszter- 
hibák állhatnak elő. Figyelemmel kell lennünk még a festék elkészítésére, 
a forma és papíros különböző tulajdonságaira, azonkívül arra is, hogy 
milyen célra fog majdan az illető nyomtatvány szolgálni.

Hogy e sok mellék-körülményt szaktársaím minél könnyebben meg
jegyezhessék, az alábbiakban logikus sorrendben fogom kifejteni, hogy 
miképpen kell a színes munka előállításánál elejétől végig eljárnunk.

Alaplemeznyomáskor legjobb, ha a lemez felerősítését a gépmester 
teljesen magára vállalja. (Helyszűke miatt itt csak a leginkább hasz
nált három lemezre térünk ki és pedig a simított kéregpapírosból való, 
a linóleum- és Máser-lemezre.) Főiragasztáskor a legcélszerűbben a kővet
kező módon járunk el: alapzatnak mindig csak keményfát vegyünk, 
melyet előbb mindkét oldalán megtisztítottunk. Azután megvizsgáljuk, 
hogy a fa mind a négy oldalon derékszögben van-e vágva, mindenütt 
egyenlő vastag-e, majd pedig — egy keresztbe tett rézléníával — árra 
nézvést vizsgáljuk meg minden irányban, hogy nem görbe-e. Ha a fa 
bármely követelménynek meg nem felel, használatra alkalmatlan.

A kéregpapíroslemezek alá egy rongyanyagból készült vékony szürke 
kéregpapírost ragasztunk és erre három, esetleg csak két lap simított 
kéregpapírost, melyeket előzőleg, a legfelső oldalát kivéve, éles késsel min
den oldalon megkapartunk, hogy az enyvet jobban bevegye. A Máser- 
lemezek alá is jobb kéregpapírost ragasztani, hogy a nagy felületeket 
mélyebbre kivághassuk. A linóleum-lemezeket legjobb enyvvel felragasz
tani és a kivágás után apró szegekkel a szélein íeszegezní, egyrészt mert 
így sokkal könnyebb a lemez kivágása, másrészt pedig a lemez tartósabb. 
Azonkívül így a nagyobb üres felületeket előre kivághatjuk és más célra 
felhasználhat j uk.

A felragasztást lehetőleg a használat előtt való este végezzük és a 
lemezt reggelig hagyjuk bepréselve.

A  lemezre való átnyomáshoz csináljunk meglehetősen festékes le vona
tot puha papírosra és aranyozó-sajtón vagy közönséges irodai másoló
présen átnyomjuk. Átnyomás után a Máser-lemezt síkporral beporozzuk. 
A linóleum-lemezen ez fölösleges, simított kéregpapírosnál pedig óva
kodjunk a beporzástól, mert ettől a levonat nehezebbben lesz látható; 
ilyen lemezeknél vágáskor egy lap sima papírost teszünk a kezünk alá, 
hogy az átnyomást el ne mázoljuk.

Ezek volnának tehát a lemeznyomáshoz való előmunkálatok. Most 
pedig térjünk át a tulajdonképpeni nyomás körüli teendőkhöz és kezdjük 
el ezt a forma-zárásnál. A  zárást regiszter-különbözetek elkerülése végett 
igen figyelmesen és pontosan kell végeznünk, de arra is tekintettel kell 
lennünk, hogy néha a lemez eltolása válik szükségessé, ezért a lemez 
mind a négy oldalára tegyünk egy-pontos tágítót és néhány kartonlapot. 
Az első levonatok után — ha már a regiszter áll — csináltassuk meg a 
revíziót és hozzunk mindent úgy rendbe, hogy a formát többé felnyitni 
és újra bezárni ne kelljen. A forma beemelésekor — minthogy a keretnek 
(rámának) tégelysajtóknál rendesen mindkét oldalon í —2 papírlapnyí 
tere van a mozgásra — szokj uk meg, hogy mikor a formát beemeltük, 
beszorítás előtt toljuk azt egészen a jobb vagy bal, de mindig ugyanarra 
az oldalra.

Ezután kezdünk csak egyengetni és pedig, még alapíemeznél is, olyan 
sötét színnel, amilyen éppen a gépben van.
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A harmadrendű színek keletkezése.

I. A MASER-féle színkorong.



A Máser-féle színkorong komplementár-szineinek keverései.
1. Karmin
2. Cinóber
3. Minium
4. Narancs

5. Sárgás narancs 
b. Krómsárga
7. Sárga
8. Sárgás zöld
9. Selyemzöld

10. Viktória zöld
11. Kékes zöld
12. Milórikék
13. Ultramarin
14. Kék lakk

15. Kékes viola
16. Viola
17. Vöröses viola
18. Anilinvörös

Melléklet a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1907. évi kötetének „A színekről 
és a színes nyomtatásról11 című cikkéhez.

Tervezte Kner Imre. .A kliséket szállította C. Angerer §  Göschl, Wien. Nyomását végezte Faltusz Ede. 
A festékek a „Máser-féle Normál-festékek" elnevezésre és az illető számra való hivatkozással meg

rendelhetők E. T. Gleitsmann drezdai festékgyárából.



Az egyenletesről nem fogok bővebben írni, mert hiszen ezt kivétel 
nélkül minden gépmesternek értenie kell. Az alaplemezekre nézve csak 
annyit jegyzek meg, hogy itt igyekezzünk, amennyire csak lehet, alulról 
egyengetni. Ebből a szempontból a línoleum-lemez nyomtatása a leg
könnyebb, mert itt, ha a cilinder- vagy tégelyborítás jó és a fa, melyre 
a lemez erősítve van: egyenes, úgyszólván semmi egyengetésre sincs 
szükség.

Ha az egyengetéssel és beigazítással készen vagyunk, megmosatjuk a 
gépet és ezalatt elkészítjük a festéket is.

Ezzel elérkeztünk cikkünk legfontosabb részéhez: a színkeverés és 
festékkészítéshez.

Természetesen ehhez az utóbbihoz csak akkor fogjunk, ha már a 
munka teljes színezését a jelen cikk első részében megírt módon meg
állapítottuk. Ellenkező esetben, ha t. í. a színezést nem állapítottuk meg 
előre: a színezés helyes megállapítása annyi időt és fáradságot vesz 
igénybe, hogy a gépmosás, festék- és egyéb anyagpazarlás a munka egész 
hasznát felemészti, de azonkívül a munka sem fog úgy sikerülni, mint 
hogy ha előre megállapított terv szerint dolgozunk.

Többszínű munkánál, ha csak lehet, a kontúrt hagyjuk legutoljára 
és előbb nyomtatjuk ki az összes alapszíneket, mert ha esetleg a kontúrt 
nyomtatnók legelőbb: akkor a reányomott alapszínek a kontúrszín egész 
élénkségét elvennék és evvel az egész munka sikerét veszélyeztetnők, mert 
— mint tudjuk — a kontúr színének mindig erős, határozott színnek kell 
lennie; míg viszont, ha utólag nyomtatjuk: élénkebb, erősebb és fényessé 
lesz a kontúr, mert az elsőnek nyomott színek a papírost telítették festék
kel s így a föléje nyomtatott kontúrszín nem szívódik belé. Ha azonban 
bármely okból a kontúrt mégis előbb kellene nyomtatnunk: az alapszínek
nek mind lazúr színeknek kell lenniük. Hogy azonban a kontúr-forma 
utoljára való nyomtatásával járó kellemetlenségeket elkerüljük, zárjuk be 
a kontúr-formát, csináltassuk meg a revíziót és nyomtassunk magunknak 
vagy az eredeti kontúr-színnel, vagy feketével néhány regíszter-levonatot 
a beigazításhoz. Megjegyzem azonban, hogy a kontúr-formát a regiszter- 
levonatok után felnyitni többé nem szabad. A példányszám nyomtatása 
közben is minden 200—300 nyomásnál -— de esetleg sűrűbben is — rakas
sunk be egy-egy ilyen levonatot, hogy lássuk: az illesztek vagy az oldal
mérték nem tolódott-e el, s hogy egyáltalán tart-e a regiszter? Ezek a 
regiszter-levonatok készülhetnek silányabb papírosra is.

Ha a regiszter-levonatokkal készen vagyunk, mialatt a gépet mosat
juk: elkészítjük a festéket.

A festékkészítéshez szükségünk van két 35/50 cm. nagyságú elhasz
nált litográfiái kőre, melyek közül az egyiket állandóan a sötét, a másikat 
pedig a világos színekhez rezerváljuk. Azonkívül szükségünk van 4—5 
darab 3—5 cm. széles festékkanálra. A töréshez pedig tartsunk kezünk 
ügyében két törőt. Ezeket az eszközöket állandóan tisztán és rendben 
tartsuk. Ha a kőre többé szükség nincsen, mossuk azt mindjárt le, 
nehogy a festék rászáradjon. Időnként pedig habkővel vagy finom csiszoló
vászonnal soroltassuk le. Egyáltalában éppen a színes nyomás az az ága 
mesterségünknek, melynél a rendre, pontosságra és tisztaságra legjobban 
ügyelnünk kell.

Mielőtt a festékkészftéshez hozzáfognánk, határozzuk meg azt is, 
hogy a használandó festékek összetétele milyen legyen. Ennek meg
állapítására szükségünk van azért, mert a különböző papírosok nyom
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tatásakor azoknak egyes tulajdonságaira és a nyomtatandó formára is 
tekintettel kell lennünk. Es pedig alkalmazkodnunk kell mindenek 
előtt a papíros festékszívó képességéhez és azután ahhoz, hogy a forma 
nagyobb sík területű-e, vagy pedig szedett betűkből és léniákból álló-e. 
Ezeket a körülményeket figyelembe véve a következő alapelv szerint 
járunk el:

A nagyobb szívóképességű papírosokon a festéket egy kissé világo
sabb színűre és egy kissé hígabbra vesszük, hogy több festékkel nyomtat
hassunk. Ellenben a kisebb szívóképességű papíroson mindig egy kissé 
sűrűbbre és árnyalat dolgában sőtétebbre vesszük a festéket, de keve
sebb festékkel nyomunk. Az alábbiakban ezt az eljárást fogjuk fejtegetni.

Erősen enyvezett kemény papírosokra tanácsos sötétebb, de kevés 
festékkel nyomni, mert ezek kevés festéket vesznek be, míg ha ilyen 
papírosra, vagy símítatlan kartonra alapot kell nyomnunk, akkor az sok 
transzparínnal keverendő, hogy sok festékkel nyomtathassuk. Éppen 
úgy a merített papírosoknál is, mert a merített és símítatlan papírosokon 
a papíros recés felülete miatt csakis úgy fogunk szép és sima tónust nyom
tathatni, ha sok festékkel és erősebb nyomással dolgozunk. Ilyen papiros 
például a domborításhoz használt recés transzparens karton.

Színes boríték-papírosokon a festékkészítéskor mindig a nyomandó 
színre kell tekintettel lennünk. Ha például szürke papírosra sötétebb 
szürkét, kék papírosra sötétebb kéket akarunk nyomtatni: lazur festéket 
vegyünk. Ha azonban a papiros színénél világosabb, vagy pedig a papíros 
színétől egészen elütő színt kell nyomtatnunk, akkor fedőfestékkel dolgoz
zunk. Ugyanilyen festéket használjunk, ha a boritékpapíros mintázott, 
mint például a divatos Ullsteín-féle papírosok, a márványozott és felhős 
papírosok, vagy pedig a vászon-míntázatúak is és pedig azért, mert ezeken 
a tónusok csak úgy szépek, ha a papíros mintázata rajtuk át nem látszik, 
tehát a mintázatot mintegy megszakítják.

A festék összetételét a boríték-papírosokon szintén a papíros szívóképes
ségéhez alkalmazzuk. A színes merített utánzatú papirosokra és az összes 
puha, símítatlan boríték-papírosokra nem nagyon híg, de sok festékkel 
nyomtassunk, mert ezek sok festéket elbírnak, ellenben a kemény, erősen 
simított és fényezett boríték-papírosokra kevés és nem túlságosan erős 
festékkel kell nyomtatnunk, mert másképpen a nyomás csak nagysokára 
és nehezen szárad.

Sötét papírosra fehér színt igen nehéz nyomni. A  legtöbb gépmester 
ilyen esetben azt sem tudja, hogy a sok ajánlott recept közül melyiket 
válassza. Erre az esetre tehát ide iktatom az általam legjobbnak talált két 
módszert. Az első szerint világosabb papírosra egyszer, sötétebb papírosra 
pedig kétszer, esetleg háromszor nyomtatjuk az illető formát fedő-fehér
rel és mielőtt a nyomás megszárad, magnézium-porral telehíntjük és a 
nyomás száradása után vattával letöröljük. A második módszer szerint 
pedig előnyomjuk a formát az általánosan ismert szatín-festékek vala
melyikével, de legjobb ha szatín-szürkével, vagy pedig a ma már szin
tén használt nyomó-ezüsttel („Víktoría-Druckbronze“ , „Drucksílber", 
kapható Berger & Wirthnél); ezek a festékek teljesen fődnek. Azután 
rányomjuk a tulajdonképpeni fehéret. Az előbbi módszert inkább ajánl
hatjuk alapok nyomtatásához, míg az utóbbi módszerrel egyaránt nyom
tathatunk alapokat és szöveget is. Nyomás közben, miután a festékek 
igen sűrűek és gyorsan- száradnak, ajánlatos a hengerekre terpentint 
fecskendezni és esetleg már előre is a festék közé keverni.
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Kromó- és műnyomó-papírosokon is mindig kissé sötétebb, kevés 
festékkel nyomtassunk, mert ellenkező esetben a papíros nem bírja fel
venni mind a festéket és az alaplemez felülete „kásás" lesz- Kompressz, 
szedett formáknál is észrevehető lesz ez a betűk szélein és a nagyobb betűk 
felületén. A festéknek magfának pedígf kissé hígfnak kell lennie, mert ha a 
festék erős, akkor lecsípkedí a kromó- vagfy műnyomó-papíros kréta
rétegét. Nagyon hígnak szintén nem szabad lennie a festéknek, mert 
akkor, bármily kevés festékkel nyomjunk is, a nyomás szintén „kásás" 
lesz. Ezeknek a papírosoknak a kezelésénél is igen óvatosaknak kell 
lennünk. Ugyanis a papíros krétarétegének a nedvesség árt, de meg a 
sokszori berakás, kilövés és ide-oda rakosgatás által a krétapapírosok 
igen megtörődnek és nagyon könnyen piszkolódnak is.

Autotípíák színezésének megállapításánál mindenekelőtt szükséges 
ismernünk az autotipía egész elméletét. Az autotípía lenyomata nem 
egyéb, mint egy oly kép, amely csupa apró pontokból áll. A fekete, egé
szen sötét részletek simák, tudniillik nincsenek pontozva, míg a leg
világosabb részleteken a nyomás úgyszólván teljesen kimarad és a papíros 
színe tisztán tűnik elő. A  többi részletek pedig az autotípía tulajdonkép
peni színének a különböző árnyalatait mutatja. Ezek az árnyalatok annál 
különfélébbek, mennél sötétebb az autotípía tulajdonképpeni színe. Ha 
világos színt használunk, akkor a pontozott részletek már nem mutathat
nak olyan sokféle fokozatot, mert a sötétebb árnyalatok teljesen hiány
zanak. A legalkalmasabb színek tehát autotípía-nyomáshoz mindenekelőtt 
a fekete és azután az összes sötét színek? legszebbek ezek közül a sötét
zöld, sötétkék, sötétvíola, karmínbarna stb. Erre a célra alkalmas festéke
ket keverhetünk a színkorong összes színeiből feketével keverve. A festék 
készítésére nézve jegyezzük meg magunknak főképpen azt, hogy auto- 
típíát mindig sötét, sűrű, de kevés festékkel nyomjunk, mert ellenkező 
esetben a sötét részleteknél a festék „kásás" lesz. Azonban a festéknek 
— ha több színt nyomunk egymásra — kissé hígnak kell lennie, mert 
erős festékkel való nyomtatáskor, különösen a kromó-papíroson, a 
sötétebb, tehát festékesebb helyeken a festék lecsípkedí a papiros felső 
rétegét és a képben fehér pontok és foltok támadnak.

Minthogy a csipkedéssel (Rupfen) sokszor szokott bajunk és fennaka
dásunk lenni, közlöm itt, hogy hogyan lehet ezt megakadályozni, illetőleg 
az esetben, ha csipked a festékünk: hogy lehet azon segíteni. Újabban 
a legtöbb festékgyár hoz különféle nyomó-tínkturákat, créme-eket for
galomba. Legjobb, ha az ember ezek közül választ ki egy olyat, mely
nek a zsírtartalma nem túlságosan nagy és ezt még a kövön keverjük 
hozzá a festékhez. Ha créme-ünk nincsen, akkor keverjünk össze egy kis 
petróleumot kevés glicerinnel és keverjük azt a festékhez. Sokszor segít 
azonban az is, ha egyszerűen vékony kencével eresztjük fel a festéket.

Duplex-autotípíánál, három- és négyszín-nyomásnál, hacsak a papíros 
minősége meg nem követeli: mindig kevés, de sötét festékkel nyomtas
sunk? igen hígnak sem szabad a festéknek lennie, mert ha ezt a szabályt 
nem követjük, akkor már a második nyomásnál sem bírja a papíros a sok 
festéket felvenni és az egész kép kásás lesz. Különösen három- és négyszín
nyomásoknál a kép egész hatását tőnkretehetjük, ha a papíros szívóképes
ségével nem számolunk. Tekintetbe kell vennünk ezt minden olyan 
munkánál, ahol több színt kell egymásra nyomtatnunk.

A festékkészítéssel tehát most már végeztünk volna, csak még egy 
néhány speciális festék nyomtatására akarok kíterjeszkední.
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Ezek közül a legelsők az újabban majdnem minden gyár által külön
böző néven forgalomba hozott fekete akcídens-festékek. A gyárak által 
feldícsért jó tulajdonságaik közt a szép, mély fekete színükön kívül leg
fontosabb a gyors száradás. De viszont ez a tulajdonságuk a vesze
delmük is. Ugyanis ezt a gyors száradást legtöbbnyíre síccatív hozzá
keverésével érik el. Ebben a tekintetben tehát igen óvatosaknak kell 
lennünk, mert a síccatív már a hengereken szárad és azokat nagyon ron
gálja, azonkívül a siccatívval kevert festék legtőbbnyire csipked is. Ha a 
festék a hengeren szárad, akkor időnként megállunk a nyomással és 
egy cseppnyi petróleumot, vagy pedig a már fentebb leírt petróleum- és 
glicerin-keverékből egy-egy cseppet kenünk az egyik hengerre és eldőr- 
zsöltetjük (persze akkor, ha megfelelő créme-ünk nincs).

Az itt elmondottak állanak a szatín-, atlasz- és különféle bronz-festékek 
nyomására nézve is. Ezekbe meg illő olajokat szoktak keverni, hogy gyor
san száradjanak. A hengeren való száradást itt is úgy akadályozzuk meg, 
mint a fekete akcídens-festékeknél.

A másoló-nyomtatásra nézve csak azt jegyzem itt meg, hogy nem 
áll az, hogy ehhez külön hengerek kellenének. Arra csak úgy érdemes 
berendezkednünk, ha sok ilyen munkánk van. Teljesen elég, ha a feke
téhez használt hengereket gondosan megmosatjuk és spiritusszal utána 
mossuk. Ajánlatos a másolófestéket glicerin- és spiritusz-keverékkel fel
ereszteni és ha a hengerekre szárad, ídőnkínt a hengereken egy nem 
nagyon vizes szivacsot végíghúzní. Nyomtatás közben ajánlatos a pél
dányszámot széjjelrakní és csak egy óra múlva újra összerakni.

A különféle bronzok alá való nyomtatáskor is tekintetbe kell ven
nünk a papírost. Kromó-papíroson arany alá való nyomtatáshoz a szín
korong 4—6. színeit használjuk. Ezüsthöz fehér festéket egy kevés ultra
marínnal keverünk (Í3). Minthogy ezeken a papírosokon a festék gyorsan 
szárad, nyomtassuk át a példányszámot kétszer, úgy hogy előbb nyom
tassuk ki az egészet és csak akkor fogjunk a második nyomáshoz, ha a 
példányszám egészen ki van nyomva. Az első nyomás csak arra szolgál, 
hogy a papírost festékkel telítse, a második nyomtatásnál pedig végezzük 
a bronzolást a következő mód szerint:

Egy darabka tiszta vattát a bronzba mártunk és avval a nyomás egész 
felületét beporozzuk. Erősen odanyomni a vattát nem szabad, mert a 
nyomást elkenhetjük, vagy pedig a papírost elpíszkoljuk. Kis idő múlva 
a bronzot a papírosról síkporos vattával letöröljük.

Levél- és irodai papirosokon, erősen enyvezett sima papiroson és kar
tonon az aranyhoz sárgás narancsot és feketét (5—0), ezüsthöz fehéret és 
milorí-kéket (12—00), bronzérmek nyomásához pedig míniumot és feketét 
vegyünk (3—0). A festék mindig erős legyen és sok festékkel nyomtas
sunk. A bronzolás ugyanúgy történik, mint a kromó-papírosokon.

írisz-nyomáskor mindig világos és tiszta színeket használjunk. A fes
téket keverjük kremsí fehérrel és eresszük fel transzparínnal vagy — a 
papíroshoz mérten — kencével. Hogy szép elmosódást nyerjünk, tegyünk 
minden szín közé egy kevés tiszta transzparínt a festéktartóba.

Elmosódó tónusoknál a festéktartó acélhengerére kenjük fel az illető 
festéket; ha az illető tónusnak jobbról balra kell elfutni, akkor a henger 
jobb felén sok festéket kenjünk fel, balfelé pedig mindig kisebb-kisebb 
mennyiséget. Mellé pedig kenjünk fel az acélhengerre tiszta transzparínt 
és pedig balról nagyobb és jobbra mindig kisebb-kisebb mennyiségben. 
Már most, ha az acélhengert a tartóban néhányszor körülforgatjuk, olyan
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II.

Magyarázó melléklet a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1907. évi kötetének 
„A színekről és a szines nyomásról" című cikkéhez.

leimagyarázat: A magyarázó szövegben a számok az I. számú melléklet Máser-féle színkorongjának egyes 
szineit jelentik. És pedig az elől álló szám azt a színt, mely az illető kevert színben túlnyomó, a második 
szám pedig azt a színt, melylyel az előbbi szín törve van. A 0 a fekete, a 00 pedig a fehér színt jelenti.

2. ábra.
Zöld 1 0 -1 -0 0  

Rózsa 1—10—00 
Fekete 0

1. ábra. Zöld 9—18—00, barna 2—10—00

3. ábra.
Szürke 1 8 -9 -0 0  
Zöld 9 -1 8 -0 0  
Viola 18—9—0

4. ábra.
Narancs 4—13—00 
Kék alap 13—4—00 

Sötétkék 13—0

5. ábra.
Zöldalap 1 0 -2 -0 0  

Barna 2 -1 0 -0 0  
Sötétzöld 10—0



6. ábra.

Világos barna 3—12—00 
Világos kék 12—3—00

6. ábra.

Világos sárga 6 —15—00 
Viola 1 5 -6 -0 0  

Sötét barna 6—15—0

7. ábra.
Karminbarna 1—0 

Zöld 1 0 -1 -0 0

9. ábra.
Sötétzöld 11—2—0 

Piros 2—0—00

10. ábra.
Zöld 10—1—00. Fekete 0

11. ábra.

Narancs 4—13—00 
Fekete 0

12. ábra.

Sárga 5—14—00 
Sötét kék 14—0

Nyomatott a MÁSER-féle 
„Normal'festékekkel“ 12. ábra.

11. ábra.

Ezen festékeket készíti 
E. T. Gleitsmann, Drezda

Nyomatott Rockstroh & Schneider-féle Viktória tégely-sajtón, írisz-nyomásban, 
tizenkét nyomással huszonnégy színben, készítették Kner Imre és Faltusz Ede.



festékkeveréket kapunk, mely a jobb oldalán egészen sötét és balfelé foko
zatosan világosodik. Természetesen csinálhatjuk ezt balról jobbra is. 
A festéktartóban levő festékhez azonban semmi körülmények közt nem 
szabad hozzányúlnunk.

A festékek keverésekor mindig a legnagyobb elővígyázattal járjunk el. 
Minden eszközünk, amit használunk, teljesen tiszta legyen. Mielőtt a 
keveréshez hozzáfognánk, készítsük magunknak elő sorban a dobozokat, 
amelyekre szükségünk lesz, azután a transzparínt, a különböző vékony 
és vastag kencét, egy üvegben terpentint és mosó rongyot. Kevert színek
nél mindig először a világosabb színt tegyük a kőre. Ebből ugyanis rend
szerint több kell, mint a sőtétebből és ezért a szükséges mennyiséget 
könnyebb kiszámítani; azonkívül ha a világosabb színnel kezdjük a keve
rést, az illető színt is könnyebben eltaláljuk. Ügyeljünk, hogy a festék jól 
meg legyen törve és jól el legyen keverve.

A festékes dobozba mindig teljesen tiszta kanállal nyúljunk; erre a 
célra tartsunk magunknak egy rongyot, amellyel a kanalat esetről-esetre 
megtöröljük. A festékvételkor ne kaparásszunk a doboz fenekéig, hanem 
szép simán vegyük le a festéket a tetejéről. A festék bőrözése ellen ajánlott 
eljárások mind vagy semmit sem érnek, vagy pedig olyan sok fáradsággal 
és babramunkával járnak, hogy betartásuk többe kerül, mint az a festék, 
ami a beszáradás által kárba megy. Az egyetlen ajánlható módszer az, 
hogy igyekezzünk a festék felszínét a dobozban mindig simára elsimítani, 
ezenkívül olajozott vastag papírossal vagy pergamennel födjük be úgy, 
hogy az a festékre ragadjon; ekkor a festék egész kis felületen és 
igen kis mértékben bőrősődík.

Festéket leggazdaságosabb gyúrtan, tésztás alakban, fél- és egész 
kilós dobozokban rendelni. Ugyanis a sűrűbb festék nem bőrösödík s 
autotípía-nyomtatáshoz sok esetben hígítatlanul is használható; egyéb 

.célra való használatnál tetszés szerint kencével felhígítható. Ára körül
belül 307o-hal magasabb a rendes nyomdai festéknél, de sokkal kíadó- 
sabb ennél.

Festékek megrendelésekor igen gondosan járjunk el. A Máser-féle 
festékek egyszerűen a színkorong számaira és a Máser-féle normál-festék 
elnevezésre való hivatkozással megrendelhetők Gleítsmann E. T . drezdai, 
Gebr. Jánecke & Fr. Schneemann hannoveri és Kast és Ehínger stuttgarti 
festékgyáraiból; Gleítsmann E. T . szállította különben a jelen cikk mellék
leteihez használt festékeket is.

Ha valami nagyobb színes munkánk van, ahhoz ne keverjünk mi 
magunk festéket, hanem keressünk valamely gyári míntakönyvben egy 
megfelelő festéket és hozassuk azt meg. Ha azonban valamely alapnyo- 
matí festékre, általában valami több színből kevert festékre van szükségünk: 
szintén előnyösebb gyárban elkészíttetni. A gyár úgyis csak a felhasznált 
festéket és kencét, meg a munkaidőt számítja fel, mi pedig meg lehetünk 
győződve, hogy szépen, egyenletesen áttört és kevert jó minőségű festéket 
kapunk.

Mikor a megrendelt festékek a gyárból megérkeznek: vegyük át 
azokat pontosan, súly szerint; rakjuk el azokat egy külön erre a célra 
szolgáló szekrénybe és vezessünk pontos jegyzéket arról, hogy milyen 
és körülbelül mennyi festékünk van raktáron. Ügyeljünk arra, hogy 
egyféle festékből egy doboznál több sohase legyen nyitva. A kimaradt 
festékeket csomagoljuk be pergamen-papírosba és úgy őrizzük meg őket. 
Alkalom adtán ezeket is fel lehet használni, ha pedig nagyon felgyűl

65



tek: vagy fekete festékbe keverjük be őket, vagy összekeverjük az 
egészet és több vagy kevesebb barna festék hozzáadásával egy olcsóbb 
munkákhoz használható merkantil-barnát készítünk belőlük.

Ezzel végeztünk volna tehát cikkünk legfontosabb részével, a festék
keveréssel és most térjünk át a nyomtatás körüli teendőkre.

Legelőször is, mielőtt a festéket a gépbe tennők, vizsgáljuk meg a 
festékvályút és a hengereket, hogy tisztán vannak-e megmosva. Ez 
különösen világos alapnyomat-festékeknél igen fontos.

Színes nyomtatáshoz tartsunk magunknak külön hengereket; ha ez 
nem lehetséges, legalább külön alsó hengereket, mert ezek a léniáktól 
rendesen össze vannak vagdalva, az alaposabb megtisztításuk teljesen 
lehetetlen és megesik néha, hogy ha valamely szép világos szín van éppen 
bedörzsölve, a rossz, tisztátalan hengerek folytán egyszerre csak piszkos- 
szürke sárféle jelenik meg az összes hengereken és mi újra mosathat
juk a gépet.

Ha a hengerek tisztaságáról meggyőződtünk, vegyünk a kanálra 
egy kis festéket és kenjük azt fel Gally-rendszerű tégelysajtóknál vala
mely festékező hengerre, gyorssajtóknál pedig valamely felső eldörzsölő 
hengerre, pontosan olyan szélességben, mint amínő széles a nyomtatandó 
forma. Azután dörzsöltessük el a festéket, de úgy, hogy tégelyes saj
tóknál a festékezés le legyen állítva, gyorssajtóknál pedig a forma ne 
legyen a gépben. Ha a festéket eldőrzsöltük, adjuk fel a formára és 
készítsünk egy levonatot. Ez után a levonat után igazíthatjuk még a 
kövön világosabbra vagy sötétebbre is a festék árnyalatát. Ha nagyobb 
változtatást tettünk a színben, akkor mosassuk meg a gépet, ellenben 
ha csak árnyalati különbségről van szó, teljesen elég, ha néhány, a 
hengerekre eresztett ívvel a festéket lehúzzuk. Nagy könnyebbségére 
szolgál a gépmesternek, ha a hengerről lehúzott ilyen ívekből egy-egy 
kis darabot kivág, azokat valami füzetbe beragasztja és mindegyikhez 
odaírja, hogy az illető szín miből van keverve. Hogy az esetleges mosás 
kevesebb időt vegyen igénybe, ajánlatos az ilyen próba-levonatot csak 
két-három hengerrel csinálni.

Mielőtt a festéket betesszük a festéktartóba, állítsuk a vályúban a 
tömböket pontosan a forma nagyságára a hengereken levő festék szerint. 
A festéktartót lehetőleg rakjuk tele festékkel, mert akkor könnyebb 
és egyenletesebb a festékezés szabályozása. Ha nagyobb példányszámról 
van szó, időnként töltsünk utána festéket, hogy a tartóban mindig 
egyenletesen álljon a festék.

A nyomtatás megkezdése előtt, míg a festék rendbe nem jön, 
rakassunk be egy pár makulatúrát, és csak azután kezdjük meg a 
nyomtatást. Az első Í00—150 nyomásnál ne mozduljunk el a géptől és 
figyeljünk meg minden a gépből kijövő példányt. Ha azután festékezés 
és szín teljesen rendben van, akasszunk ki egy levonatot valahová 
világos helyre és időnként ellenőrzés végett hasonlítsuk össze vele a 
közben nyomtatott példányokat. Ugyancsak rakassunk be időnként 
egyet-egyet a már föntebb említett regiszter-levonatok közül is.

Időnként nézzünk utána, hogy nem húzódik-e le a nyomás, ami 
különösen kemény, simított papírosokon történik meg, de előfordul 
kromópapírosnál is. Ebben az esetben rakassunk szennyfogó papírost a 
példányok közé és pedig mindjárt nyomtatás közben. Erre a célra leg
alkalmasabb tiszta, sima újság- vagy lehúzó-papíros, amely lehetőleg 
pontosan olyan nagy legyen, mint a példányok papírosa, hogy a máso-
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dík-harmadík berakásnál a „belőtt" ívvel együtt lehessen berakatní. 
Ha a nyomtatást estig el nem végezhetnők és másnapra is maradna 
munkánk: ha csak tehetjük, mosassuk meg este a gépet. A hengere
ket, hogy azok ne feküdjenek egymáson — különösen nyáron, mikor 
a hengereket a meleg megpuhítja —- állítsuk le. Télen, ha a hidegség
től reggelre összeáll a festék, elég egy-két csepp petróleum a henge
rekre, és a festék rögtön felenged. Színes nyomtatáskor azonban, külö
nösen világos színeknél, könnyen elpíszkolhatjuk ilyesmivel a festéket 
és ezért legjobb, ha minden hosszas kísérletezés helyett inkább este meg
mosatjuk a gépet és reggel egyszerűen újra bedörzsöljük a hengereket.

Mikor a félbehagyott nyomást újra kell kezdenünk, ugyanolyan 
óvatosan kell eljárnunk, mint a beigazításnál. Rakassunk be regiszter- 
íveket, míg a festékezés rendbe nem jön, egy csomó makulatúrát; 
azonkívül az előző napon nyomtatott példányokat hasonlítsuk össze 
időnként az új példányokkal.

A példányszámot igen óvatosan kezeljük. A belőtt szennyfogó papíros 
kiszedésével várjunk, míg a nyomat teljesen megszárad. Ha az illető 
munka sürgős, ráérünk a kiszedéssel a körül-, illetőleg elvágás utánig. 
Ez természetesen csak úgy történhetik, ha nem kell a munkát a vágás 
előtt hajtogattatní.

Az ílleszték és oldalmérték helyét ne jelöljük meg az összes pél
dányokon kék ceruzával, mint az némely helyen szokás, hanem jelöljük 
meg azt a legfelső íven, vagy egy a példányszámra tett makulatura-íven.

Egyáltalában színes munkáinknál mindig ezt a hármas szabályt 
tartsuk szem előtt: rend, pontosság és főképpen tisztaság.

* * *

Egyik legfontosabb előfeltétele a színes munkák sikerültének a meg
felelő, színes nyomtatásra alkalmas gép.

Hogy gépvásárlásnál tudjuk magunkat mihez tartani, ismernünk 
kell egyes gyártmányok jellemző tulajdonságait.

Tégelyes sajtók közül a színnyomásra alkalmasak mindazok, melyeknél 
a forma alapja szilárdan be van építve (ilyenek a Viktória, Phönix, 
Germanía, Víndobona stb.). Ezáltal ugyanis a nyomás pillanatában 
sokkal erősebb és egyenletesebb nyomást fejt ki és bír el a gép, mint 
a többi, más rendszerű gépeknél. Azonkívül a szilárdan beépített forma
alap szükségessé teszi a forma felett elhelyezett szilárd festékszerkezetet 
és minthogy az ilyen gépeken több hely is van a festékszerkezet részére, 
eldőrzsőlő hengereik száma is nagyobb, s az egész festékszerkezet olyan 
ideálisan tökéletessé van kifejlesztve, mint amilyen tökéletességről 
röviddel ezelőtt álmodni sem mertünk.

Gyorssajtók közül alkalmasak a szilárdabb szerkezetű gépek mind. 
Ilyenek a körmozgású gépek, továbbá azok, amelyeken a nyomóalap 
(fundamentum) síneken, szánon halad; alkalmasak még az újabban 
szerkesztett gépek közül azok is, amelyeken a vasúti rendszer nincs a 
maga teljességében alkalmazva, hanem az alul álló két kerék csak a 
fundamentum vezetésére szolgál, a tulajdonképpeni teher pedig két vagy 
négy vályúban futó apró hengereken nyugszik. Az akcídens munkákra 
alkalmas gépeknél fő követelmény az, hogy a cilinder elég erős legyen, 
de viszont hogy a fundamentum is kibírja a cilinder nagy nyomását. 
Vasúti rendszerű nyomdagépeknél, ahol a fundamentum közvetlenül a 
kerekeken nyugszik, csak azokon a pontokon bír ki nagy nyomást a gép,
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ahol az alsó kerekek közvetlenül a cilinder alatt állanak, míg a kör 
mozgású gépeken a szántalpak, amelyeken a fundamentum nyugszik, 
végígmennek az egész fundamentum alatt és ennélfogva a cilinder nyomá
sának minden ponton ellenállának. Ugyanez áll a hengereken haladó 
gépeknél is, mert a hengerek igen közel állanak egymáshoz és éppen 
olyan ellenállást fejtenek ki, mint a körmozgású gépek. Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy az említett gépeken kívül más gépet nem 
lehetne használni színnyomásra, hanem azt, hogy nem minden gép 
alkalmazható bármiféle színes nyomtatásra. A festékezés a gyorssajtóknál 
rendesen jó, mert a feladó hengerek folyton érintkeznek az eldörzsölő 
hengerekkel.

Ezzel végeztünk volna tehát a színes nyomtatás körüli teendőkkel 
és nyugodt lélekkel mondhatjuk szaktársaínknak, hogy ha a fentieket 
mindenben követik, mindig sikerült munkát fognak végezni. Reméljük 
azonban azt, hogy fáradságunknak lesz valami látható eredménye és 
azok, kiknek jelen cikkek íródtak, nem csak a mellékletek futólag 
való megtekintésére szorítkoznak, hanem ezeket az óriási anyagra való 
tekintettel meglehetősen rövid cikkeket is átolvassák és a bennök 
elmondottakat megszívlelik.

Faítusz Ede.
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Szépséghibák*

tvaszi, pompás szép időnk van. Igazán jól esik ilyenkor a 
séta a mi ragyogóan fényes Andrássy-útunkon. Gyönyör
ködünk a színben gazdag pompás toalettekben. Micsoda 
tanulmány: napsugaras fény, tarka kelmék bájos színhar
móniája, díszes paloták és a növényzet üde zöldje mint keret. 
Délceg, magas hölgy jön velünk szemben, tolókocsit hajt 
maga előtt, melyben kezetlen-lábatlan hölgy ül olyan remek 
szép arccal, amínőt a sors csak ritkán hoz elénk; a kísérője 
— mint már említem — sudár, magas termetű, egészséges 
úri nő, azonban arcvonásait alaposan eléktelenítette a himlő: 
ragyás. Ebben a pillanatban nehéz kérdést tettem fel magam
nak és egész úton most már ezen gondolkoztam: ugyan 

melyik a szebbik: az a szép arcú kezetlen-lábatlan nő a kocsiban, vagy 
az ép, erős, szép testalkatú, de visszataszítóan hímlőhelyes kísérőnője ?

*  *  *

Bolyongok a könyvnyomtatásbelí díszmunkák hímes mezején és 
ugyanazt tapasztalom, amit Andrássy-útí sétámon: lépten-nyomon szép 
termetre és ragyás arcra, majd pedig szép arcra, de kezetlen-lábatlan 
törzsre akadok. Azt hiszem, nem fog ártani, ha bolyongásom tapasz
talatait röviden megírom; sajnálom ugyan, hogy soraimat ábrákkal 
illusztrálni nem lehet, de tán így is megértjük egymást.

* * *

Jelszó: „divatos". Es mi volna ma divatosabb, mint domborítani ? 
Domborítani minden áron! Az előttem fekvő levélpapíros szedője és 
nyomója is áldozatul esett a divat hóbortjának. A szedésben mi sem 
kifogásolható, a színezésben még kevésbé, egyszerű és csinos minden. 
De hát hol volna ebben a „divatos", hol volna a „non plus ultra", 
ha nem domborította volna erőszakkal a fősorokat, megfeledkezve arról, 
hogy a levélpapirosnak mind a négy oldalát használni óhajtja a meg
rendelő, még pedig a nélkül, hogy hegy és völgy váltakozzék azon; 
lévén a hegy az első, a völgy a másik oldalon.
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Tanulság: Ne domborítsunk minden áron és mindenütt. A dombo
rításnak csak olyan reklámnyomtatványoknál van helye, ahol ez a 
feltünéskeltésre jó eszköz; esetleg egyik-másik könyvborítékon is meg
állja helyét, ha a papíros megfelelő. Sohasem szép és jó a domborítás 
mély, intenzív színekkel; mindig jobb, ha a papíros eredeti színe emel
kedik ki a mély színből. * * *

Jelszó: „Fúrní-faragnílu Nagy feladat elé került mesterszedő szak
társunk: táncrendet kellett készítenie. Volt fejtörés és kétségbeesés: 
mível? miből? Nincs semmi anyag! Kapkodás mindenhez, végre az 
utolsó szalmaszálhoz: a Máser-lemezhez! Hosszas tervezgetés után neki 
gyürkőzík a munkának, alkotása a műkedvelő-munka remeke, céljának 
pompásan meg is felel, de a felső részét díszítő női fejet miért kellett 
Máser-lemezbe vésnie ? Nagy időveszteséggel és fáradsággal járt a finom 
vonalak kívésése, a munka e része mégis tökéletlen.

Tanulság: A Máser-lemez arra való, hogy munkánkat alapszínekkel, 
tónusokkal tegyük élénkebbé. Különösebb kézi ügyesség esetében ez 
az alap szerényen díszesíthető is, hogy így a sima alap egyhangúságát 
némileg ellensúlyozzuk. Lehetőleg negatív díszítmények bevésésére töre
kedjünk, mert az anyag erre a legalkalmasabb. Kerüljük a vékony 
vonalakat, az önálló ornamentumokat, de különösen a figurális díszt: 
emberi és állati alakokat.

*  *  *

Jelszó: „csak vonalakkal díszíteni 1“  Ez a jelszó Németországból . 
került hozzánk és itt túltengésbe csapott át. Bizonyíték az előttünk 
fekvő könyvboríték, melynek szedője valóságos útvesztőt épített gírbe- 
görbe vonalas, hasas barlangokból, „kászlíkból", meanderekből és pár
huzamos vonalakból, melyekben bőven van képviselve a nyolcadpetít 
finomtól a félpetítes vastagságúig minden vonaífajta.

Tanulság: A vonalas ékítmény használata indokolt és hasznos, már 
csak azért is, mert e használat könnyű; általános is lehet, hiszen vonal 
mindenütt van. De mint mindenben, itt is fontos a mértékletesség; a 
soktól megcsömörlünk. Legyen itt is irányadó, hogy a szöveg a fő, a 
vonalakkal pedig mérsékelten díszítsük, élénkítsük a sorokat és pedig 
főleg egyenes, s csak ritkább esetben görbített vonalakkal. Egyik „művész" 
szaktársunk ugyan azt mondta, hogy „teheti, aki érti!“  De hát ez csak 
akkor állja meg helyét, ha a vonalas szekrény bírja.

Augenfeld M. Miksa.
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A gyakorlatból*

szedő, ha nyomtatott mintát kap kéziratul, már előre látja, 
hogy szedése a papíroson mikép fog festeni és ilyenkor a 
minta után osztja be a szedést. Ez tehát nem okoz neki 
nehézséget. Másként áll a dolog, hogyha írottról kénytelen 
valami formulárét megszedni. Ilyenkor a fiatal szedő már 
alig találja el a helyes beosztást, de láttam idősebb szak
társakat is, akik beosztás dolgában a legelemibb szabályok 
ellen vétkeztek.

Pedig nagyon egyszerű a dolog. Maga a szöveg meg
mondja nekünk, hogy mit kell nagyobb betűvel kiemel
nünk, mit nagyobb hézaggal egymástól elválasztanunk. Ha 
a szedés megkezdése előtt a szöveget átolvassuk, rögtön 

megtudjuk, hogy fontossága szerint mit kell nagyobbra szednünk, de azt 
is, hogy hol kell többet vagy kevesebbet beosztanunk. Ehhez, ha ugyan a 
rendelőnek nincsenek különös kívánságai, a szedőnek utasítást adni nem is 
kell, ezt önmagától el kell találnia. A szedést úgy kell beosztanunk, hogy 
azt az olvasó könnyen áttekinthesse, a fogalmakat össze ne zavarhassa.

Sajna, elég szedő szaktársunk van, aki írottról korrekt szedést szállí
tani képtelen, de akad olyan is, akinek még arról sincs fogalma, hogy 
a legegyszerűbb munkánál hogyan töltse ki a szöveggel a papirost. Ezért 
kerül oly gyakran kezünkbe olyas nyomtatvány, amelyen a szöveg vagy 
nagyon lent vagy nagyon fönt van elhelyezve.

Sok ilyen rossz mintát gyűjtöttem össze kuriózumképpen és állításaim 
igazolásául itt be is mutatok néhány, e minták után készült példát.

Egyik fiatal szaktársunk, aki nyomtatott mintáról még a legkomplíkál- 
tabbat is korrekten meg tudja szedni, írottról szedte az í. példán bemuta
tott formulárét. Első pillantásra látjuk, hogy a szöveg és impresszum közé 
sokat osztott be, s így a szöveg nagyon közel esik a papíros felső széléhez. 
Pedig mindenesetre megmondták a szedő szaktársnak, hogy a formulárét 
milyen alakra kell szedni, vagy talán még papírosmíntát is kapott hozzá. 
Ha már most a hajón a szedést az impresszumtól kezdve a papírossal össze
méri, okvetlenül észre kell, hogy vegye a rossz beosztást, s valószínűleg

5 *
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a 2. példa szerint készíti el a formulárét. A 2. példából láthatjuk tehát, 
hogy a szövegnek, az esetleges aláírásokat is hozzászámítva, a papirosnak 
körülbelül közepére kell esnie, inkább kevéssel följebb, semmint lejebb.

* * *

Közgyűlési és más meghívóknál előfordul, hogy a napirend vagy 
tárgysorozat után még valami egyéb, nem szorosan hozzátartozó meg
jegyzés áll, s a kelet és aláírás csak azután következik.

Nyilatkozat.

....................................................... ezennel
kötelezőleg kinyilatkoztatom, hogy az
endrődi I-ső temetkezési egyleti.............
számú könyvemet átruházom..................
............................................... kezesekre, fel
hatalmazva őket, hogy halálom után a 
temetési költséget az egylettől felvehes
sék.

................................................... a tagsági
könyvet átvállalják azzal, hogy .............
korona.........fillér tőketartozás kamatját
míg él, fizetni fogják,
valamint a hátralékot és tagsági díjat is.

Kelt Endrőd, 190........................ hó.......

Előttünk:

Impresszum.

\ . példat helytelen*

Nyilatkozat.

........ ............................... ezennel kötele
zőleg kinyilatkoztatom, hogy az endrődi
I-ső temetkezési egyleti................számú
könyvemet átruházom............................
....................................kezesekre, felhatal
mazva őket, hogy halálom után a teme
tési költséget az egylettől felvehessék.

....................................a tagsági könyvet
átvállalják azzal, hogy................ korona
........... fillér tőketartozás kamatját míg
................................ él, fizetni fogják, vala
mint a hátralékot és tagsági díjat is.

Kelt Endrődön, 190 hó........

Előttünk:

Impresszum.

2. példa, helyes*

Legtöbb esetben azt tapasztaljuk, hogy szaktársaínk ezt egyszerűen 
hozzácsatolják a tárgysorozathoz, akár odatartozik az, akár nem. Ily hely
telen beosztású meghívót mutat a 3. példa. Itt a tulajdonképpeni meg
hívótól a tárgysorozat, amely pedig még a meghívóhoz tartozik, vonallal 
van elválasztva. Az aláhúzott kérelmet pedig minden elválasztó ür nélkül 
csatolták a napi rendhez. Ez pedig hibás. Ha e fölött gondolkodunk, érez- 
nünk kell, hogy ilyen esetben a tárgysorozatot a meghívótól elválasz
tanunk nem szabad, mert hiszen a kettő összefüggő egészet képez. De 
a kérelmet már el kell hogy válasszuk nagyobb hézaggal vagy vonallal 
a meghívótól, mert ez hozzája nem tartozik, ettől különálló cselekedetre 
hívja föl az olvasót. Helyes és természetszerű beosztását a 4. példán 
láthatjuk.

* •* *
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Meghívó. Meghívó.
A községi jegyzők egyesülete folyó évi 

julius 7-én, délelőtt 9 órakor, Budapesten 
a ,,Fehér ló“  szállodában tartja

A községi jegyzők egyesülete folyó évi 
julius 7-én, délelőtt 9 órakor, Budapesten 
a ,,Fehér ló“  szállodában tartja

évi rendes közgyűlését, évi rendes közgyűlését,
melyre kívül címzett tagtársat szíves ba
rátsággal meghívom.

melyre kívül címzett tagtársat szíves ba
rátsággal meghívom.

Tárgysorozat:
1. Bitskey Gyula egyesületi alelnök 

leköszönése.
2. Számadásunk és költségvetésünk 

felülvizsgálata.
3. Előterjesztés díjszabályzatunk mó

dosítása tárgyában.
Egyben felkérlek benneteket, hogy a

Tárgysorozat:
1. Bitskey Gyula egyesületi alelnok 

leköszönése.
2. Számadásunk és költségvetésünk 

felülvizsgálata.
3. Előterjesztés díjszabályzatunk mó

dosítása tárgyában.

Egyben felkérlek benneteket, hogy a
tagsági díjhátralékot Sztankovics László 
alsónémedi jegyző, egyesületi pénztáros- 
hoz a csatolt postautalványon küldjétek. 

Rákoskeresztúron, 1906 junius 20-án.

Szegedy Albert,
egyesületi elnök.

tagsági díjhátralékot Sztankovics László 
alsónémedi jegyző, egyesületi pénztáros- 
hoz a csatolt postautalványon küldjétek.

Rákoskeresztúron, 1906 junius 20-án.

Szegedy Albert,
egyesületi elnök.

Impresszum. Impresszum.

3. példa, helytelen. 4. példa, helyes.

Felieteken és egyéb nyomtatványokon a megszólítás és címzés sok 
bajt okoz némely olyan szedő szaktársunknak, aki még nem tudja, hogy 
melyik szót, melyik sort szedje nagyobb és kisebb betűből. így készülnek 
azután az olyan felzetí cimzések, amilyent az 5. példa mutat. Ezt a példát

Tekintetes Tekintetes

kir. Járásbíróságnak kir. Járásbíróságnak

Gyulán. Gyulán.

5. példa, helytelen. 6. példa, helyes.

szintén a gyűjteményemből vett minta után mutatom be. Még a kevésbé 
művelt laikus embernek is feltünhetik az a badarság, hogy a puszta udva
riasságból odatett „Tekintetes" szót nagyobb betűből vették a tulajdon
képpeni megszólításnál. Értelmes szedő ilyet el nem követ s minden 
magyarázat nélkül azt fogja legjobban kiemelni, akihez vagy akinek
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nevére az írat szól, amint azt a 6. példa helyesen mutatja. Pedig; éppen 
az ilyen és hasonló hibák úgyszólva mindennaposak. Legalább gyűjte
ményemben se szeri, se száma az olyan nyomtatványoknak, amelyeken 
első sorban is a betűnagyság megválasztása kifogásolható.

Az előbbihez hasonló hibákat tapasztalhatjuk még aláírásoknál is. 
A 7. példa egy hirdetmény aláírási záradéka. Mindjárt látjuk, hogy itt a 
szöveg nem fontossága, lényege szerint van megfelelő betűből szedve.

Lelei községi hitelszövetkezet:

Dr. Vlzner Gyula Breisach Béla
ügyész. szövetk. elnök.

7. példa, helytelen.

Lelei községi hitelszövetkezet:
Dr. Vizner Gyula Breisach Béla

ügyész. szövetk. elnök.

8. példa, helyes.

A „Lelei községi hitelszövetkezet" sor kisebb betűvel van szedve, mint az 
azt aláíró ügyész és elnök neve. Pedig hát nem ök bocsátják ki a hirdet
ményt, hanem a lelei községi hitelszövetkezet. Ez utóbbi tehát a fontosabb 
és ezt kellett volna jobban kiemelni.

* * *

Manapság alig foglalkoznak már szakirodalmunkban ilyen „csekély
ségekkel". Mindnyájunk figyelme a mesterszedés felé fordult. Pedig jó 
volna még néha-néha ezekről is megemlékeznünk és a szaktanfolyamokon 
is legelső sorban ezekről kellene előadásokat rendeznünk.

Weíl József.
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Valami a kőnyvszedésrőL

jabbkorí törekvéseink föltűnően egyoldalúak. Egy oldaliaknak 
kell neveznünk, mert tehetségünk nagy részét a könyvnyom
tatás csak egyik ágazatának: a mesterszedésnek fejlesztésére 
szenteljük. A mesterszedés irodalmában pedig ma már úgy
szólván túltermelés állott be. A cégkártyák, levélfej, kör
levél, meghívó s a reklámcélokat szolgáló különböző nyom
tatványok esztétikájáról és tehníkájáról már mindent elmon
dottak szakíróink. E tárgyról többet írni, ismétlés nélkül, 
szinte lehetetlen. A modern könyvkészítés irodalmának mezejét 
azonban csak nagyon kevesen művelik; hébe-korban olvas
hatunk csak egy-egy dolgozatot e tárgyról.

Talán ez okozza, hogy fiatal, törekvő szedőink tehet
ségesebb része a mesterszedés fogásait igyekszik elsajátítani — bár nem 
mindig kielégítő eredménnyel; de azért lealacsonyítónak, hitvány 
„kompressz“ -nek tartják a könyvszedést. Gyéren található jobb könyv- 
szedőink jelentékeny részét az idősebbek, a régi szabad irány akcídens- 
szedői képezik. Ok sem vonzalomból, különös előszeretetből művelik a 
nyomdászatnak eme mindenesetre nagyobb figyelemre érdemes ágazatát, 
csak kényszerűségből.

Különösen hangzik ez, pedig úgy van. Kényszerűségből. Minden 
művészi iránynak megvannak a maga külön sajátságai, törvényei és 
szabályai. Bármely irány sikeres működésének fő feltétele e sajátságok, 
törvények és szabályok alapos ismerete. Sokáig egy irányt fejlesztve, 
ez ismeretek később oly tulajdonságunkká válnak, melyet új irány, 
új művészi elvek alakulásával magunkról lerázni csak a legritkább 
esetben vagyunk képesek. Ha tekintetbe vesszük a régi akcídens-szedés 
elvont szabályait s azok hosszú uralmát, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy akkori akcídens-szedőínknél e szabályok merev dogmákká fej
lődtek. E dogmákká merevedett szabályokkal modern irányt művelni, 
fejleszteni nem lehet. Talán ez okozta, hogy áttértek a könyvszedés 
ágazatára, talán nem. Akár igen, akár nem: fontossága ennek úgy sincs.
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Helyeiket jeles mesterszedők foglalták el. Örvendetesen konstatálom, 
ebben nincs hiány, de annál nagyobb hija van műizlésű, jó könyv
szedőknek.

Pedig a könyvszedés jelenleg is gerince a mesterségünknek s való- 
szinűleg az marad még hosszú ideig. Elmélete ép oly tudást, tehnikája 
éppen oly szépérzéket és ízlést követel, mint a mesterszedés. Beteges 
képzelődés tehát, hogyha valaki a mesterségében több ismeretre, nagyobb 
tudásra akar szert tenni, azt csakis a mesterszedés elsajátításával érhetné 
el. A szaktudományok minden ágazata egyenlő, itt nincs elsőbbség, 
egyformán jár elül mindegyik, ha hivatásának magaslatán áll és fel
adatának becsületesen megfelel. Czakó Elemér dr. megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett „A  könyvnyomtatás és könyvdíszítés iparművészetek 
című könyvével az iparunknak, s az ő nyomán indult Augenfeld szak
társunk nevét a modern könyvszedésről és könyvkészitésről tartott 
felolvasásai és értekezései tették országszerte ismertté. Heller Ignác is 
e tárgyú közleményeivel tűnt fel, s az egész művelt világon nagynevű 
tudósok, jeles művészek fáradoznak a könyv minél művésziesebbé tételén.

Nem értem tehát, miért húzódoznak úgy szakíróink e tárgytól s 
miért kerülgetik szedőink a könyvszedés gyakorlati fejlesztését? Hiszen 
még mindig jobb az, ha valakit „jó könyvszedők jelzővel, mint „gyenge*' 
vagy „közepes mesterszedő" elnevezéssel tisztelnek meg, kik ha föl is 
küzdik magukat a tucat-mesterszedők sorába, munkájukban eredetiségre, 
önállóságra csak a legritkább esetben vergődhetnek, s így a várt erkölcsi 
siker legtöbbször elmarad. Mert a járt úton nem terem fű. A mester
szedés terrénumát pedig ugyancsak simára taposták. De nem úgy a 
könyvszedését. Morris csak az utat mutatta meg, melyen a művészies 
könyvnyomtatásnak fejlődnie kell, de ideje már nem maradt a rész
letek kidolgozására. A minuciózus munka reánk maradt. S ez nem 
oly könnyű. Azoknak figyelme, akik a könyvkészítés fejlesztésén nálunk 
szeretettel munkálkodtak, mindenre nem terjedhetett ki. Egy-két betekin
tés az „őrökszép" jelzőre igényt tartó könyvek bármelyikébe, meggyőz 
arról, hogy a könyvkészítés reformja még nem nevezhető befejezettnek. 
A leggondosabban szedett és legarányosabban beosztott szövegoldalakon 
is találunk javítani valót. Legtöbbjében hemzseg a sok felesleges sallang, 
a szembántó kötő- és idézőjelek sokasága. (Ne ijedjenek meg kérem, 
sem néhai Imreh Sándor dívíz-írtó eszméjét, sem azt a százszor is 
eldöntött kérdést, hogy hány kötőjelnek szabad a sorok végén egymás 
alatt lennie: nem akarom felújítani.) Különösen tudományos és kritikai, 
de gyakran kereskedelmi és egyéb nyomtatványokon is találunk ilye
neket. Például: „Budapesti Hírlap"-ból, „Az Ujság"-nak, „Magyar 
Szemlé"-re, „Grand-Príx"-vel, „schlagwort"-ot, „Fonciére"-nél, stb. stb. 
Az idézőjel alkalmazásával a szerző valamely műre, lapra, egyesületre, 
más valaki által elmondott vagy megírt dolgokra hivatkozik; ezzel 
jelzi a kritikus az általa kifogásolt részt; az idegen, de a kőztudatba 
már átment szavakat is idézőjellel szokás ellátni, mintegy jelezve, hogy 
annak helytelen voltát felismerték. Számos okból használják még az 
idézőjeleket. Ki tudná azt hirtelen mind elősorolni. Bármelyik ok for
duljon is elő, alkalmazásának célja mindig csak az, hogy az általa 
feltüntetett rész a rendes szövegtől megkülönböztessék, feltüntessék, 
emlékezetbe hozassék.

Ezt a célunkat pedig — minthogy az efféle még a legszebb betű 
dekoratív hatását is rontja — úgy is elérhetjük, ha az idézett részt
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kurzív betűkből szedjük s az idézőjeleket elhagyjuk. Például: Buda
pesti Hírlapból, Az Újságnak., Magyar Szemléte, Grand Prável, schlag- 
worlot, Foncíérenel stb. stb. Ep így elhagyjuk a kötőjelet a ragozott 
tulajdonnév mellől is, akár van kurzívból, akár nincs. Tehát Liszttől és 
nem Líszt-től, vagy Strausshoz és nem Strauss-hoz, mint ez általánosan 
szokás. Egyáltalában sehol se alkalmazzunk kötőjelet az egyet képező, 
csak kétféle betűkből szedett szavaknál. Ez által sok írásjegyet teszünk 
fölöslegessé, s ami fő, megkőnnyítjűk az olvasást. Egészen más az az 
eset, amikor idegen szót kötünk össze magyar szóval, s az olvasás 
könnyítése végett szúrunk közbe kötőjelet, például t smokíng-víselet 
(milyen furcsa is volna: smokíngvíselet!), troubadour-álom.

Az idézőjel használatát jó, ha a lehetőségig korlátozzuk, amennyiben 
csak a két-három sornál nagyobb idézeteknél és az elkerülhetetlenül 
szükséges esetekben alkalmazzuk azt. De akkor se úgy, mint az ma 
még általánosan szokásban van. A lúdlábakat hegyes végükkel szemben 
egymással »így« és ne ellenkezőleg (« »), használjuk; így az idézőjel 
egyrészt nem tapad annyira az idézett szóhoz, másrészt pedig az ilyen 
módon való használat az idézőjel eredeti alakjának is jobban megfelel. 
A macskakörmők helyett pedig elül két felfordított vesszőt (kommá) és 
hátul két hiányjelet “ így” , amint ezt az amerikaiak és angolok és leg
újabban a német tipográfusok jobbjai is használják.

Igaz ugyan, hogy az effélébe a szerzőnek is van beleszólása, de ha 
megmagyarázzuk, hogy az ilyen apróságok nem kis mértékben emelik 
a könyv szépségét — bármily maradi legyen is —, nem hiszem, hogy 
ellenvetéseket tegyen.

Ép úgy találunk javítani valót a tördelő munkájában is. Hogy 
többet ne említsek, ott van például az élő oldal címszedése:

• 2 MADÁCH AZ EMBER TRAGÉD IÁJA 3

6 Madách: Az Ember Tragédiája Madách: Az Ember Tragédiája 7

Szokásban levő élő oldalcímek.

A modern irány egyik elve az arányosság. Az elsőnél arányosságról 
szó sem lehet, mert legtöbbször rövid név és hosszú cím fordul elő, vagy 
fordítva. A második e tekintetben nem kifogásolható, de igen abból, 
hogy a szerző neve minden oldalon előtolakodík. Ez nem vall jó ízlésre 
és legkevésbé írói szerénységre. De kifogás alá esketik még tehníkaí szem
pontból is. Előfordulhat ugyanis hosszú név és hosszú cím, ami külö
nösen keskeny formátumnál okoz nehézséget. Sőt előfordulhat olyan is, 
hogy a pagina egyáltalában be sem fér. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi 
kerülhet az oldal alsó szélére is, mint a régi könyveknél, de ez nem 
praktikus. Az olvasó annyira hozzá van szokva a felső széleken keresni 
azt, hogy másutt csak nehezen találja meg. Éppen ezekért célszerűbb, ha 
minden oldalon csak a szerzemény címét alkalmazzuk. Például:

4 TÁRSADALOMTUDOMÁNY
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TÁRSADALOMTUDOM ÁNY 5
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8 ------------------ A  rabonbánok meséje
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12 A  művészetről általában
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A rabonbánok meséje-----------------  9
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A  művészetről általában 13
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Az elsőt leginkább komoly, tudományos müveknél, az utóbbiakat 
főkép szépirodalmi munkáknál alkalmazzuk. A címek alól a vonalat 
minden esetben el kell hagynunk. Erre csak akkor van szükség, ha a 
szövegoldal többhasábos.

A  könyvszedés terrénuma végtelen. Ahány könyv: úgyszólva annyi
féle kezelést igényel. A jó könyvszedő beleéli magát a munka szellemébe; 
együtt érez, együtt gondolkozik a szerzővel; a könyvbelí hangulathoz 
alkalmazkodva válogatja meg a betűt, a díszt.

Bizony-bizony: nem a levélfej, cégjegy meg miegymásnak az össze- 
eszkábálása a mesterszedés. Egyoldalas nyomtatvány előállításában is 
lehet művészet, de mi ez ahhoz képest, amikor valami tőbbszáz-oldalas 
könyvből sugárzik felénk a szedő értelmessége, művészete és tudása 
szülte szépség meg harmónia. Bárminő szép legyen is az egykét-oldalas 
ősztövér nyomtatvány: a könyv az igazi mestermunka — ha ugyan az!

Lengyel Albert.
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A nyomdász papiros-ismerete*

>zakunk mindinkább gyáriparrá fejlődvén, a munkamegosztást 
vonja maga után. E gazdasági elvnek azonban megvan az 
a rossz oldala, hogy az egyes közreműködőket az illető ipari 
termékek tökéletes, azaz teljesen befejezett előállításához 
szükséges szakismeretek elsajátításától elzárja. Minél nagyobb 
az üzem, annál nagyobb mértékben konstatálható a mun- 

ij) kások egyoldalúsága. S bár a munkás a saját működési terét 
nem állapíthatja meg, mégis megtörténik, hogy néha fon
tosabb teendőkkel látják el és megkívánják, hogy e hatás
körében önállóan és ami fő, biztos kézzel rendelkezzék, úgy 
hogy ebből az üzlet kárt ne szenvedjen. S bár az önállósítás 

lehetősége a nagy befektetések miatt mind szűkebb körre szorul, mégis 
— ha talán csak kivételes esetekben is — a munkásnak is nyílik néha 
alkalma, hogy magát önállósíthassa.

Az olyan kezdő nyomdatulajdonosnak, aki aránylag csekély tőkével 
kezdte meg az üzletet, nem annyira a nagy tőke versenyzése nehezíti 
meg a boldogulást, illetőleg a megélhetést, mint inkább az általános 
szakismeret hiánya. A legnagyobb hiba az, hogy sokan ezt nem látják 
be, s csak a gyakorlatban veszik észre, hogy ezt meg azt bizony jó lett 
volna előbb megtanulni, mielőtt tájékozatlanságuk miatt a sok tandíjat, 
mondhatjuk: fájdalomdíjat megfizették, vagy mással megfizettették.

E cikk szűk keretében nem terjeszkedhetem ki arra a sokféle ága
zatra, melyet a vezető szerepre, illetve önállóságra aspiráló nyomdásznak 
ismernie kellene. Ezúttal csupán a papírosról óhajtok elmondani egyeí- 
mást, amire a gyakorlatban szükségünk van. Nem foglalkozhatom 
azonban a papíros kémiai összetételével, mert ez magában véve külön, 
alapos tanulmányt igényel, mégis, hogy a papírosok minőségéről némi 
fogalmunk legyen, illetőleg hogy a sokféle minőségek között a különb
séget megtalálhassuk, meg kell ismerkednünk a leggyakrabban forga
lomba kerülő papírosnemekkel.

A papiros előállításánál a rongy (vászon, fagyapot és jute) képezi 
a legfőbb nyers anyagot, főkép azért, mert ebben a szükséges rost már 
körülbelül tisztán van meg. A mesterséges rost előállításához fát (fa-
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anyagot), szalmát (szalmaanyagot) és egyéb növényeket (espartót, 
ujzélandí kendert, manílát, csalánt és cukornádat) használnak. A fa- 
cellulóz vegyi úton készül és majdnem minden papirosfajtához, még a 
jobb írópapirosokhoz is, Í5—90% mennyiségben pótlékul használtatík. 
A facsíszolmány durvább nyers anyagot szolgáltat és inkább a legközön
ségesebb nyomó- és csomagolópapírosok előállításához használják.

A nyomdásznak a következő papírosnemekkel szükséges megismer
kednie, mint amelyek a napi fogyasztásban szerepelnek, s melyeket a 
magyar és osztrák papírosgyárak ilyen elnevezés és minőségben és a 
jelzett napi árakon hoznak forgalomba:

Napi árak kilónként
fillérben

Minőség símítatlanul simítva
7. Finom postaanyag (velín, míníszterpapiros)..................................... — 76—80

II. Finom „famentes", 15—25% facellulóz-tartalommal, esetleg
szalma vagy espartó is van benne, 5% hamu ..................................  — 64—68

III. Másodrendű „famentes", 30—35% facellulóz-tartalommal, 15%
hamu.....................................................................       — 60—64

IV. Finom nyomtató-papíros,50—55% facellulóz-tartalommal, félig
enyvezve (könyvek nyomtatására)..................................... ..  48—50 52—54

V. Kőzépfínom nyomtató-papíros, 50% fatartalommal (olcsóbb
könyvek nyomtatására).......................... ..  40—42 46-—48

VI. Közönséges nyomtató-papíros, 85% fatartalommal (tömeg
nyomtatványok és újságok nyomtatására)............................. ..  . 32 34 38—40

VII. Közönséges fogalmazó-papíros  ......................................... ..  . — 36—40
Cellulóz fogalmazó-papíros .......................................................   — 46—48
Okmány fogalmazó-papíros, fam entes..........................................  — 56—60

Színes borító-, prospektus- és plakátpapírosok:
Famentes borítópapiros, színes, elsőrendű....................................   — 96—100
Másodrendű színes borítópapíros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — 66—70
Harmadrendű színes borítópapíros............................................................ — 46—50
Plakátpapíros ..................................... ................... .. ......................... ..  48—50 50—52
Cellulóz csomagolópapíros, két vagy egy oldalt sim ítva......................  — 45—40
Könyvpapíros, csekély cellulóz-tartalommal ..........................................  — 90—92
Finom könyvpapíros ...............................................................    — 100—110
Okmány irodai anyag, tiszta famentes....................................    — 100—110
Merített papíros, nem valódi ..........................................................  — 140—150
Valódi kézzel merített, állati enyvvel kötött papíros . . . . . . . . . .  — 280—300
Kemény postaanyag (Hartleínenpost), gyengén simítva, állati enyv-

veí kötve (levélpapiros) .................................................   — 120—130
Pergament-anyag, nem valódi (levélpapíros)..............................   — 150—160

A papírosok árát gyakorlati és gazdasági szempontból kilónként 
tüntettem fel, mert gyakorlott papíros-ismerő másként nem vásárol. 
Az árjegyzék szerint és rizsmaszámra való vásárlás hiányos papíros- 
ismeretre vall.

A  föntebb, minőségek és érték szerint felsorolt papirosok a keres
kedelemben nagyon sokféle gyári vagy önkényes kereskedelmi elnevezés 
alatt kerülnek forgalomba, ami azonban a szakember szemében mit sem 
jelent. Ismernie kell a papíros anyagát és ennélfogva tudni kell az 
illető anyag értékét is meghatározni. Némi eltérés a papíros gyártásában 
ugyanazon anyag és érték mellett igenis előfordul; így a papiros fogása, 
simítása, színezése egyik vagy másik gyárnál tőbbé-kevésbé kedvezőbb 
lehet, de a lényegen ez keveset változtat.

Igen fontos a nyomdászra nézve a papíros-alakok (formátumok) 
ismerete is, nemcsak azért, mert a papíros vastagságát csak a formátum
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és a súly egybevetésével, összehasonlításával tudjuk elképzelni, hanem 
azért is, mert ha ezek a formátumok szemünk előtt, illetőleg emléke
zetünkben vannak, könnyen kombinálhatjuk meg a nyomtatvány formá
tumát is, a nélkül, hogy (amint az — sajnos — igen sok nyomdában 
előfordul) sok fejtörés után valami kezünk ügyébe kerülő papíros-nagy
ságból kelljen a megfelelő formátumot kímérícsgélnünk és kívagdosnunk.

Vegyük mindenekelőtt tudomásul, hogy a papírosnagyságok meg
határozásakor tekintettel voltak arra, hogy az ív fél-, negyed-, nyolcad-, 
tizenhatod-, sőt harmínckettedrét összehajtva is, megfelelő tetszetős alakot 
adjon. Már most, ha a különböző ívformátumokat és az ezekből össze
hajtás által képezhető folíó, kvart, oktáv stb. alakokat vesszük, lehetetlen, 
hogy bármely nyomtatványhoz is meg ne találjuk a megfelelő nagyságot.

A papírosok alakjait alább, tízedrészre redukálva, tehát í : ÍO viszony
latban tüntetjük fel. A  milliméterek helyett centiméterek értendők.

A papíros ellenállóképességét szakítással vizsgáljuk; nem fölülről 
lefelé tépjük vagy hasítjuk széjjel, hanem vízszintesen tartva szakítjuk 
ketté. így egyrészt a szilárdságot határozhatjuk meg, másrészt pedig a 
szakadási szélein látszó rostokból az anyagra is következtethetünk.

A leginkább használt, gyári 
készleten tevő papíros-alakok.

0. Irodai alak: 34 : 42 cm. Súly 
1000 ívenként: 9, 10, 12, 14, lé, 
18kg. Kapható dupla alakban is: 
42:é4 cm. nagyságban és 20, 24, 

28, 32 kg. súlyban.

4. Kis iktató: 40:50 cm. Súly: lé, 18, 
20, 24 kg. Kapható dupla alakban is : 
50:80 cm. nagyságban és 28, 32, 3é, 

40, 48 kg. súlyban.

8. Medián: 47:é0 cm. Súly: 12 (vékony pro
spektus- és blockpapiros, úgynevezett „flor- 

post"), 18, 20, 22, 24, 28, 30, 3é kg.

5. Nagy iktató: 42:52 cm. Súly: 18,20, 
24 kg. Kapható dupla alakban is: 52:84 
cm. nagyságban és 3é, 40,48 kg. súlyban.
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JO. Regál: 50:70 cm. Súly: 30, 32, 36, 40, 50 kg. 
Kapható dupla alakban is: 70:106 vagy 71:102 nagy

ságban és megfelelő súlyban.

A 12-ős papíros-alak 
(Colombíer) 58:84 cm. 
nagy, s különösen újsá
goknál gyakran haszná
latos. Súlya: 24,28,32,36, 
40—50 kg. 12-ős számmal 
különben 60:87 cm.-es 
papírost is tartanak rak
táron.

A 13-as alakot Impe- 
riálnak hívják. N  agysága: 
63:95 cm. Súlya: 24 (flor- 
post), 28, 32, 36, 40, 44, 
48,50,60, 70 kg., sőt mint 
jóféle könyvpapírosé 80, 
90 kg. is.

A különféle gyárt
mányú papírosoknak 
nyomtathatósága in
kább nyomtatástehní- 
kaí kérdés, tehát ez al
kalommal mellőzöm 
és csak annyit jegy
zek meg, hogy tapasz
talás szeríntalágyabb, 
nem erősen simított 
papíros a könyv- és 
jobb ujságnyomtatás- 
hoz nagyon alkalmas. 
Autotípíákhoz tömör, 
de különösen jól simí
tott papíros szükséges. 
Táblázatot és egyéb 
éles konturájú szedést, 
továbbáfametszeteket 
és ezekről készült gal-

vánókat keményebb enyvezett papírosra (,,könyvpapíros“ ) nyomtat
hatunk jó eredménnyel. Hogy a különböző előállítású papírosokra való 
nyomatáskor a nyomóhenger áthúzatának és a festék minőségének is 
nagy szerepe van: talán nem kell különösen hangsúlyoznom.

Somos Árpád.

II. Nagy regál: 54 :76 cm. Súly : 24, 30, 36, 40, 50 kg. 
Finom kőnyvpapírosofc, 70, 80, 85 kg.
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A nyomdai könyvvezetés*

omdaí könyvvezetésünk két csoportra oszlik: az egyik a 
tisztán kereskedelmi rész, amit rendesen a nyomdaírodában 
végez a főnök vagy a kizárólag e célból tartott könyvvezető, 
a másik rész pedig a nyomda speciális viszonyaihoz képest 
esetről-esetre változó tehníkaí könyvvezetés, ami rendszerint 
a faktornak a munkakörébe tartozik. Cikkem tárgyául a 
tehníkaí könyvvitelt választottam, de mindenesetre aján
latos dolog lesz előbb a kereskedelmi könyvvezetésről is 
szólaní valamit.

Kezdjük tehát könyvvezetésünk kereskedelmi részével. 
A  könyvnyomtatót egyrészt a saját érdeke, másrészt a leg
több esetben a kereskedelmi törvény is kötelezi, hogy az 

üzlete körében előforduló vagyoni változásokról pontos jegyzéket vezessen. 
E végből — úgy mint bárminő más bejegyzett gyárosnak vagy keres
kedőnek — neki is könyveket kell vezetnie. Hogy aztán a könyvvitelnek 
melyik fajtáját: az egyszerűt vagy a kettőset alkalmazza-e üzleti életében, 
az már az ő dolga. Nagyobb vállalatoknál mindenesetre a kettős könyv
vitel ajánlatos, amelynek segedelmével bármely órában is tiszta képet 
kaphatunk üzletünk állásáról és vagyoni viszonyainkról.

Az üzleti könyveknek kötve, lapról-lapra folyó számmal ellátva és 
átfűzve kell lenníök. Rendesen vezetve: peres ügyekben úgynevezett 
fél bizonyító erejük van, vagyis más bizonyítékokkal (eskü, számlák stb.) 
együtt teljes bizonyítékul szolgálhatnak. Bejegyzett cégnél a könyvvitel 
hiánya bűnfenyítő következményeket is vonhat maga után.

Az egyszerű könyvvitel lényeges könyvei: I. a pénztári könyv; 
2. az előjegyzék; 3. a főkönyv; 4. a leltári könyv. A kettős könyv
vitelé ugyanezek, s rajtuk kívül a napló is. Mind e könyvek rendel
tetésének és kítöltésök módjának a tüzetes leírását megtalálhatjuk akár
melyik könyvvíteltanban is, úgy hogy teljesen céltalan volna ezek 
ismertetésére most kiterjeszkední. Legföljebb a leltár-könyv alapjául 
szolgáló leltározási eljárásról szólunk egynéhány szót.

A leírások _ a tárgyaknak beszerzési vagy ,,könyvbelí“  értékéből 
történhetnek. És ez nagy különbség. Ha a beszerzési árból írunk le
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{0% -ot: az összeg tíz, illetőleg tizenegy év alatt tisztára elfogy. De a 
kőnyvbelí érték után való leírás esetében megközelítőleg sem. Egy 
4000 koronás gyorssajtónál í 0 °/0-°s leírásokat föltételezve a könyvbeli 
érték után, a leírások után fönmaradó érték évről-évre így alakul s

a z l-ső évben 3600; a 7-ík évben 1915; a 13-ík évben 1020
a 2-ik yy 3240; a 8-ík yy 1724; a 14-ík yy 918
a 3-ík yy 2916; a 9-ík y y 1552; a 15-ík y y 827
a 4-ík yy 2625; a 10-ík yy 1397; a 16-ik yy 745
a z 5-ík yy 2363; a 11-ík yy 1258; a 17-ík y y 671
a 6-ík yy 2127; a 12-ík yy 1133; a 18-ík y y 604 stb.

Könyvnyomdái mérlegek készítésekor a betüanyag leírása rendszerint 
különböző százalékban szerepel a nyomdákban. Egyik helyen 5, másik 
helyt 7, ismét másutt 10, 12, 15, sőt 20—25 százalék is a beszerzési 
érték alapján való leírás. Melyik ezek közül a tényleges viszonyoknak 
a legvalószínűbben megfelelő ?

A leírások tehát többnyire teljesen vaktában történnek. Azaz hogy 
talán mégsem mindig így, mert sok vállalatnál ezek kisebbre vagy 
nagyobbra vétele egyik eszköze az évi mérleg kedvezőbbé vagy ked
vezőtlenebbé alakításának. Szolid vállalatnál inkább többet írnak le betű- 
kopás címén, mint kevesebbet, de legtőbbnyíre csak úgy találomra.

A betűanyag dolgában való leírások csak úgy felelhetnek meg a 
tényleges viszonyoknak, ha a nyers fémértéket is mindig számításba 
vesszük. Ez a fémérték pedig az anyag különböző fajtája szerint változik. 
Például az ürtöltőknél, kizáró daraboknál és kvadrátoknál — ha még 
olyan ócskák is — mindenkoron megmarad a harmad-negyedrész értékük, 
még pedig azért, mert fémértékük eredeti áruknak 25—33 százalékát 
teszi ki. Könyvhetüknél ez az arány Í4—18 százalékra, címbetűknél 
11— Í6, díszbetűknél 7—8 százalékra száll alá. Kereteknél, írott betűknél 
a fémérték a beszerzési árnak legföljebb 5—6, rézléníáknál pedig csak 
mintegy 4 százalékát teszi ki.

Ebből tehát az következik, hogy ha teljesen szolid mérleget akarunk 
készíteni: okvetlen külön kell szakasztanunk a betű-, ürtöltő- meg 
rézlénía-anyag különböző fajtáit egymástól, s a leírásokat fémértékükre 
meg tartósságukra való tekintettel eszközölnünk. Az ürtöltő anyagnál 
az ilyenfajta számítások révén például rendszerint kiderül, hogy a 
beszerzési értékből való 5—6 százaléknyi leírás teljesen elég, mert hiszen 
a mindig megmaradó fémértéke is nagy, s a tartóssága is meglehetős. 
Ujságbetűnél a példányszám, a stereotípálás módja stb. nagyban befolyá
solja a leírás összegét, s ezért átlagos összegnek itten való megálla
pítása céltalan, sőt lehetetlen is volna. A könyvbetűknél használatuk 
mértékéhez képest 12—18 százalék, a legföljebb néhány esztendeig 
használható akcídens-anyagnál pedig 20—25 százalék lehet a beszerzési 
értékből való leírás.

A nyomda szedő-osztálya egyéb fölszerelés! tárgyainak (pl. szekrény
állványoknak, hajóknak, sorzáróknak stb.) beszerzési értékéből 10 szá
zaléknyi szokott lenni az esztendőnként való leírás, s ez rendszerint 
nagyjából meg is felel a tényleges kopásnak, illetőleg fogyatéknak.

A gépeket illetőleg az esztendőnkínt való leírások százalékát bajos 
így nagy általánosságban megállapítani. A régebbi időben húsz-harminc 
esztendeig is eldolgoztak egy géppel; ma sokszor néhány esztendei
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használat után már kimustrálják, hogy újabbat, tökéletesebb szerkezetűt 
állítsanak a helyébe. Éppen ezért — de meg a gépek átlagosan való 
nagyobb igénybevétele miatt is — elmondhatjuk, hogy a beszerzési 
érték alapján való 6—7 százaléknyi leírás éppenséggel nem túlságos. Ha 
könyvbelí érték után eszközöljük a leírásokat: ezek százaléka ÍO-et, sőt 
Í2— 14-et is kitehet. # * *

A tehníkaí könyvvezetés — mint már említettük is — esetről-esetre 
különbözhetík az egyes nyomdákban, a szerint, hogy mi mindenre terjed 
ki ezeknek az üzletköre. Közös azonban minden tehníkaí könyvveze
tésben a megrendelési könyvnek, a raktári könyveknek, meg a munkák 
elkészültének ellenőrzésére szolgáló céduláknak vagy zacskóknak a 
használata.

A megrendelési könyvet két példányban szokás vezetni; egyiket a 
könyvvezető, a másikat a faktor tölti ki. Rovatainak elrendezési módja 
tetszés szerinti lehet, a fő dolog az, hogy a megrendelt munka kiállítá
sára, szállítási határidejére meg árára nézve mindenkoron pontos föl- 
vílágosítást adjon.

Alantabb bemutatom a megrendelési könyv rovatolásának és kitöl
tésének egy széliében megszokott módját. A  könyv minden szemben 
fekvő oldalpárján e szerint tizenhárom rovat volna, tehát minden munka 
fölvételekor tizenhárom kérdésre kellene a könyvben felelnünk. Azt 
hinné az ember, hogy ez mind fölösleges körülményesség. Pedig dehogy! 
A tizenhárom rovat akárhány esetben kevésnek bizonyul s a megjegy
zések rovatában kell még néhány fontos körülményt összefoglalnunk. 
De mert minden elképzelhető tételre külön rubrikát a könyvben beren
dezni képtelenség volna: ez a minta a faktor által való használatra 
kitünően ajánlható.

Folyó
szám Kelet A megrendelő neve 

és lakása
A megrendelés 

tárgya
Péld.
szám

Papiros minő
sége és alakja

34 1906 
IX /15

Péntek Lajos 
Debrecen, Fő-utca 9. sz.

3 íves árjegyzék 2000 C/43. sz. nyomó 
Sas és Bauertól 

11-es 8°

Betűfajta Korrektúra Könyvkötői
munka

Kialku
dott ár

Szállítási
határidő

Szál
lítva Megjegyzés

Borgísz
Romana

I. házilag
II. szerző 

által

Fii zés, vágás, 
zsínórozás

470.— 1906 X /l Megr. kívánságára 
stereotíp matricák 

is szállíttattak

1. példa. A faktor által vezetett megrendelési könyv beosztásának mintája.

A főnök, illetőleg könyvvívő használatára a megrendelési könyvnek 
egy más formuláját ajánlja egy német szakember, Wollermann Ottó. 
Beosztásának példáját a 2. példában mutatjuk be. Amint látjuk, az ilyen 
megrendelési könyv a megrendelő által esetleg előre kikért kalkuláció 
tételeit is magában foglalja, s ezért megvan az a nagy előnye, hogy 
rajta az előirányzott meg a tényleg felmerült nyomtatványelőállitásí
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költségek gyorsan összehasonlíthatók egymással. A „Számla" rovatba 
a kőnyvvívö bevezetheti az illető megrendelő egyéb tartozási tételeit is, 
úgy hogy a számlák kiírásakor nem kell mindig a főkönyvet bolygatnia.

A nyomtatványelőállításí önköltségek kíkalkulálása természetszerűen 
a faktor dolga, aki ebbelí munkájához a munkadíj-árszabás tételeit 
veszi alapul. Számításait leghelyesebb, ha a 3. példa szerint beosztott 
kalkulációs könyv „Önköltségek" rovatába írja be. Ezt a könyvet a 
számítás megtörténte után beadva a főnöknek, az utóbbi az egyes 
tételekhez hozzáírja az általános kiadásokra meg az üzleti haszonra 
megállapított százalékot s az egészet összeadva: közli a végső összeget a

Megrendelés száma Nyomtatvány
kiállítása Költségvetés Számla

Megr. érkezett 1 9 Alak Papíros . . . . . .
K

Átvitel
K

Megrendelő neve: Papíros Boríték..............
Szedés:

sz.-ról

Boríték Korrektúra . . .
Lakóhelye :

Vonalzás
Változtatások . 
Külön beszerzés
Formazárás. . . sz.

A megrendelt nyomtat
vány neme és minősége:

Számozás

Perforálás

Nyomtatás:
forma . . . 

F e sté k ............
sz.

Egyengetés. . .
sz.Hajtogatás Hajtogatás, fűzés. 

Vonalzás............
Fűzés Számozás, peri, . 

Vágás . . . . . . .
sz.

l r i . ,, szállíttattak 
KllSek általunk szállít.

Ragasztás

Vágás

Ragasztás, kötés . Összeg

Korrekt, küldés ideje Főkönyvsz.
Szállítási határidő Kötés Pénztárk.
Szállíttatott Naplólapsz.

2. példa. A főnök, illetőleg könyvvívő számára való megrendelési és egyszersmind
kalkulációs könyv mintája.

megrendelővel. Ha aztán ez az üzletbe belenyugszik: az egész kalku
láció belekerül a 2. példánkon bemutatott megrendelési könyvbe, s a 
faktor is kitölti a maga 1. számú példán látható megrendelési könyvét.

Nagyobb nyomdákban már nálunk is eléggé otthonos az úgynevezett 
zacskó-rendszer, s a kőnyvnyomtató-mester szempontjából való nagy 
előnyei miatt a jövőben valószínűleg még elterjedtebbé lesz. Abból áll, 
hogy a szedő a munka kéziratát, a hozzávaló papírosmíntát, klisé- 
levonatokat stb. egy olyan szivósabb papírosból való zacskóban kapja 
meg, amelynek elülső lapján nyomtatott űrlap — a munkajegyzék — van 
a munkamenet egyes mozzanatainak meg egyéb szükséges adatoknak 
a följegyezhetése céljából. 4. példánkban be is mutatjuk egy ilyen zacskó 
fölírátának a mintáját.
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Az űrlap felső részét mindig a faktor tölti ki, még pedig a kézirat 
kiadása előtt. így a szedő folytonosan a szeme előtt láthatja a leg
szükségesebb adatokat, átértheti a maga meg munkatársai föladatát, s 
így annak a sok félreértésnek, ami a szóbeli megbízatások mellett úgy
szólván mindennapos, ennek révén jórészben eleje van véve. De persze 
csak úgy, hogy ha a faktornak nem utólagosan méltóztatik kitöltenie 
a munka jegyzék felső részét.

«• N. N. Kelt
(A megrendelni akaró neve.)

Nyomtatvány neme:
Ivek száma: Alak: Példányszám :

Önköltség
Hozzá
adandó

0 //o

A nyomtat
vány ára 

tehát

K í K f
Papiros . . . . . .
.... °/0 hozzálék (Zuschuss) . * ♦ ....................
Boríték............

°/0 hozzálék . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vonalzás . . . . ...................
Számozás . . . .
Perforálás. . . .
S im ítás............
Hajtogatás . . . . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Fűzés, kötés . .
Ragasztás . .  . . .
V ágás............ ...  .
Szedés 1000 n K-jával .

tt .... óra tt
Korrektúra tt tt
Nyomás:

Gyorssajtó ..... tt „
Tégelys. .....„ tt ♦
Egyengetés tt ............. „

Önköltség . . .

3. példa. A kalkulációs könyv egy lapjának mintája.

A munkajegyzék különben maga megmagyarázza a célját. A szedő, 
gépmester, papírraktáros meg könyvkötő egyaránt kitöltik a maguk 
rubrikáját, s végül — belerakva a zacskóba az összes korrektúrát, gép- 
revíziót stb. — visszakerül ez az irodába, hogy mindig biztos alapul 
szolgálhasson a további számításoknak.

Van a nyomdai munkamenet följegyzésének több más módja is, de 
egyik sem bizonyult eddig olyan célszerűnek, mint éppen a most ismer
tetett zacskó-rendszer.

Igen fontosak a nyomdabélí rend föntartása okából a raktári könyvek. 
Minden nyomdában meg kell lenníők e könyveknek, mert bizony a
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raktárosok feje sem káptalan, s még a közepesebb nyomdákban is 
rengeteg anyag van — mondjuk pillanatnyilag — használaton kívül. 
Jelentékeny károknak és tömérdek bosszúságnak lehet az okozója, ha 
ezeket a raktári könyveket nem vezetik rendesen.

A raktári könyvek között talán legfontosabb a papírosról szóló. 
Ennél az a fő, hogy az időről-időre beérkezett papirosmennyíséggel meg 
a fogyatékkal, s ezzel együtt a fönmaradó készlettel a könyvbe való 
rövid bepillantás után teljesen tisztába jöhessünk. Beosztásának akad 
többféle módja is; közülök egyet (5. példa) be is mutatunk.

Megrendelési szám M u ilk a - je P 'V Z é k . Érkezett
Munkába adatott 
Elszállíttatott

Megrendelő
Nyomtatvány megnevezése 
Alak és példányszám 
Betüfajta
Ritkítás módja.........................................................................................
Papíros neme 
Könyvkötő-munka 
Szállítási határidő 
Megjegyzések

Jegyzék.

Szedés...........óra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nyomtatás gyorssajtón óra..................

„  tégelyes sajtón ................... .
Papíros új rizsma és ív . . . . . . .
Könyvkötő-munka . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egyéb................................................. ....................

K f K f

4. példa.

Ugyancsak fontos a nyomda üzemének zavartalan menetére a lehető 
pontos jegyzék a betűkészletről (defektus-könyv), az álló szedésekről, no 
meg a raktáron lévő klisékről. Igaz, hogy például a defektus-könyv 
pontos vezetésére egy nagy üzletben, ahol minden percben öten-hatan 
jönnek a raktároshoz defekt-betűkért, úgyszólván lehetetlen, de kis és 
középszerű nyomdák raktárosai nagy hasznát vehetik annak a különben 
általában bevezetett rendszernek, hogy minden egyes betűfaj külön 
lapon kezeltetik; ezen a lapon az ábécé, valamint az összes írásjelek, 
idegen betűk stb. föl vannak sorolva, s a mellettük hagyott üres helyen 
aztán a készletet (hány darab vagy sor) mindig lehet javítani, ha arra 
alkalom adódik.
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Az álló szedésekről leghelyesebb egy külön könyvet vezetni, fel
tüntetve abban pontosan a munka címét, a betünemet, alakot, ritkítást stb.

A klísékészletről legkönnyebben tájékozódhatunk, ha egy-egy tiszta 
levonatot könyvbe ragasztunk, a megfelelő aláírással ellátjuk és — ha

Érkezett. (A papírosraktári könyv baloldali lapja.)

Keltezés Papiros neme Szállító
Mennyiség Beszerzési ár

« j
rízsma Í V rízsmán-

kínt összesen

f906 X/J Fehér műnyomó Péterfalví papírgy. 4 — 28— 112.—

1906X/2 Sötét szürke szec. Sas és Bauer 3 —

(A papirosraktári könyv jobboldali lapja.) Fogyaték.

Keltezés Megrendelő
Minő nyom- Mennyiség Eladási ár

tatványhoz használ
tatott el belőle? ú j

rízsma Í V rízsmán-
kínt összesen

1906 X/8 Könyvny. Szakköre M. Ny. Évk. mel
lékletei 16240 p. 8° 2 30 3 2 .-  64.84 ,

1906 X/9 Tanay József Grafikai Szemle 
borítéka

5. példa. A papírosraktárí könyv mintája.

a készlet nagy — esetleg meg is számozzuk őket. A gyors megtalálás 
érdekében pedig a 6. számú példa szerint egy kis könyvet vezetünk.

Megrendelési könyvnek nevezhetjük azt a könyvecskét is, amelybe 
a nyomdász az ő általa megrendelt összes szükségleteket — például

Folyó
szám Megnevezés és darabszám Rekesz

száma Jegyzet (kiadatott)

6. példa.

papírost, festéket stb. — bevezeti. Utolsó példánk mutatja ennek legcél
szerűbb mintáját. A  perforációtól jobbra-balra eső szöveg, egy kis jegyzetet 
leszámítva, tökéletesen egyforma; megrendeléskor a balfelőlí rész a könyv
ben marad, a jobbfelőli pedig a szállítóhoz kerül. Nagyobb nyomdaválla
latoknál néha külön-külön megrendelési könyveket tartogatnak a papír
kereskedőnél, a festékgyárosnál, cínkografusnál stb. való megrendelések
hez ; a könyvek nyomtatott szövege természetesen ahoz képest módosul.
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Sas és Bauer uraknak
Budapesten.

Tisztelettel kérek
10 új rízsma sötétszürke „Szecesszió"- 
papírost nagyságban, rízsmánkínt > ,

K-ért. |
Budapest, 1906 dec. 1. T

Könyvnyomdászok Szakköre ^  
szaktanfolyamai:

Novák László.

15. sz.
Sas és Bauer uraknak

Budapesten.
Tisztelettel kérek

10 új rízsma sötétszürke „Szecesszíó"- 
papírost nagyságban, rízsmánkínt

K-ért.
Budapest, 1906 dec. 1.

Könyvnyomdászok Szakköre 
szaktanfolyamai: 
Novák László.

Esetleges különbözetek kiegyenlítése 
céljából kérjük e lap megőrzését.

15. sz.

7. példa.

Körülbelül ilyenforma a beosztásuk a szállító-könyvecskéknek is, 
amellyel ugyanis a könyvnyomtató a kész nyomtatványokat a meg
rendelőhöz szállítja. Mindössze hogy háromszorosan tagoltak. Az első 
két rész (a szállítólapok) teljesen egyforma kitöltésű, s egyikük a könyv
ben marad. A  második és harmadik részt (az utóbbi a megrendelő 
elísmervénye) a szállítással megbízott munkás kapja kézhez; a szállítólap 
a megrendelőnél marad, az elismervény pedig a nyomdába kerül vissza.

Ezekben láttam szükségesnek a nyomdai könyvvitel csínját-bínját 
pár rövid sorban megismertetni, s kívánom, hogy soraimnak alkalom 
adtán jó hasznát vegyék szaktársaim.

Bozsík István.
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Modern betűink és díszítő darabjaink 
helyes használatáról*

alamelyik német lapban olvastam egy adomát: „A minap 
levelet kaptam, de sehogy sem tudtam vele tisztába jönni, 
bár tartalma nem írott, hanem nyomtatott volt. Már pedig 
nyomtatott levelet elolvasni: majd minden mívelt ember 
tud manapság. A nyomtatványt függőlegesen, vízszintesen, 
rézsútosan, a szememhez közel és távol tartva vízsgálgat- 
tam; tükör elé téve, a nap sugarait vízszintesen és rézs
útosan fogtam fel reá s így találgattam, betüzgettem — 
mind hiába: tartalma megfejtetíen maradt előttem. Egyetlen 
betűjét sem voltam képes elolvasni. Egy a legolvashatat
lanabb ékíratok megfejtéséről híres tanár ismerősömhöz 
fordultam segítségért. A tanár úr legnagyobb buzgósággal 

tanulmányozta titokzatos nyomtatványomat, s az eredmény az volt, 
hogy ö sem bírta elolvasni. Eszembe jutott végre, hogy nagyobb nyom
dáinkban a legképtelenebb betűket is elolvassák, s így egyenesen Guten- 
berg egyik templomába irányoztam lépteimet, ahol aztán tiz szedővel 
és öt korrektorral tanácskoztam. De hogy e nyomtatvány mit akar jelen
teni : ők sem bírták megmondani. Jövet egy patika előtt vezetett el az 
utam s ide is betértem. A patika már több mint száz éve, hogy fennáll, 
s mindeddig a legolvashatatlanabb recepteket is kíbetűzték benne; de 
amit én hoztam, itt sem birták elolvasni. Szomorúan távoztam, s rövidre 
rá Puszpáng Jenő grafikai rajzművésszel találkoztam, aki imigyen szó
lított meg: Meglátogatta-e már idei külön tárlatunkat? — Milyen tár
latot ? — Hát az X  szalonban rendezettet; hiszen ma reggel kellett az erre 
szóló meghívót megkapnia! — Ma reggel csak egy levelet kaptam s azt 
is titkos betűkkel nyomtatva, úgy hogy senki sem tudott belőle kíoko- 
sodní! Ehol van, ni! — De ember, hisz ez az a meghívó, egészen tisztán 
olvasható rajta: „Modern mesterek műveinek tárlata." Vagy nem tud 
olvasni ?"

Ez az adoma meglehetősen találó. Ilyenek voltak a grafikai művészek 
teremtette viszonyok a modern irány keletkezésekor, s ilyenek részben
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még mai nap is. A  grafikus rajzművészek (tisztelet a kivételnek) a nyom
dászat tehníkájához és a nyomdászati grammatikai szabályokhoz annyit 
értenek, mint a hajdú a harangöntéshez. Teremtettek is az olvashatatlan
ságig eredeti betűket és elválasztásokat. Hozzájárult még ehhez sok eset
ben az a könnyelmű gondatlanság is, hogy a betűket és szavakat nem a 
térkítöltés arányának megfelelően beosztva rajzolták meg, hanem csak 
úgy találomra, amint éppen jól esett.

A kor modernizáló szele elől mi könyvnyomdászok sem zárkózhat
tunk el, s azonkívül a sok újféle papíros is újabb, erőteljesebb és síkdíszitő 
hatással bíró betűk alkalmazását tette szükségessé. így aztán a betűöntők 
is kénytelenek voltak e téren újat alkotni. Napról-napra újabb betűformák 
kerültek a forgalomba, csakhogy ezeknél — bár legtőbbnyíre szintén 
művészkéz teremtette őket, s szintén vannak szeccesszíós kinövéseik — 
már tekintetbe kellett venni a nyomdászati tehníka szabályait, valamint 
a praktikus használhatóságot is, mert különben az ördögnek sem kellettek 
volna. Ezért nem is olyan riasztóan csúnyák és idétlenek ezek a betűk. 
Meg aztán a jó szedő is úgy használja fel őket, hogy a belőlük szedett 
sorok meglehetősen áttekinthetők maradjanak.

A mai legtöbb betűformához a négyszögesítő, zárt, siktöltő formákra 
törekvő síkdíszítő irány adta az impulzust. E tekintetben az első lépést 
Eckmann tanár tette, ki betűit négyszögű formákba rajzolta. A többi 
modern betű — a Behrens, Habsburg, Wíttelsbach, Wallenstein stb. — 
majdnem mind az ő betűinek hatása nyomán keletkezett.

E betűk majd míndenike német viszonyokra alkalmazva került a piacra, 
s ezért reánk, magyar nyomdászokra nézve a Behrens egyáltalán nem, a 
többi közül pedig első sorban a már jóval előbb keletkezett, de azért igen 
szép, modern, könnyen olvasható Romana és Ver Sacrum betűk jönnek 
komolyan számításba, továbbá az újabb Köníg-antíqua és Mercedes-betű. 
Ez utóbbiak családjába tartoznak még a különféle igen szép metszésű 
groteszk-betűk, melyek az egyenes vonalú díszítésekhez igen jól, de már a 
magyar stílű munkákhoz, a magyar stílű díszek gömbölyű vonású voltá
nál fogva, csak erőltetve alkalmazhatók. A magyar stílű munkákhoz 
viszont a Habsburg, Wíttelsbach s Eckmann illenének, ha egyes németes 
betűiket megváltoztatnák.

Addig is, míg ez meg nem történik, igyekezzék a szedő e betűket a 
munka céljának megfelelően úgy alkalmazni, hogy egyszersmind díszítő 
hatást is keltsenek, de mindenesetre sohasem a magyaros érzék rovására. 
Az idegenből importált betűfajokból lehetőleg csak akkor alkosson verzálís 
címsorokat, ha azokban németes betűk egyáltalában nem fordulnak elő. 
Viszont igyekezzék a modern betűk közt gyakran előforduló H helyett 
való H és N  helyett való N rajzú betűket lehetőleg csak akkor és olyan 
sorokhoz használni, hol ezek téves olvasásra okot nem adnak, vagyis a 
szó értelménél fogva N  a H-val és viszont össze nem téveszthető.

Ha sok a verzálís sor, úgy a nyomtatvány hatása egyhangú, rideg; 
ezt kikerülendő: bátran sutba dobhatjuk azt az ósdi szabályt, hogy cím
soroknál vagy csupán nagy-, vagy tisztán kisbetűs sorokat szedjünk. 
Szabályt csak a szem alkothat, ennek pedig sokkal jobban esik a bár egy
fajta betűs, de változatos sorokat látni. Hogy hol és mily esetben alkal
mazzunk kis- vagy nagybetűs címsort: megmagyarázni nem lehet, ezt a 
szép látásában gyakorolt szemnek kell megérezníe.

A betűarányosítást illetőleg a betűöntödék szintén igyekeznek arra, 
hogy a betűnégyzetet lehetőleg kitöltsék, vagy pedig — ami az előírt
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- , R5as es Bauer
(Budapest VI, Teréz-körűt 36)

papiros-mintakönyve 
és árjegyzéke

,  1907

Telefon 2 5-2 0. Telefon 25-2 0.

n  miirzthali papirosgyárak 
magyarországi raktára és 
képviselete, o Legnagyobb 
raktár amerikai és német 
illusztráció-, kromó-, glacé- 
és műnyomó-papirosokból.

Cheque-számla a Pesti Magyar 
=  Kereskedelmi Banknál. =

0

Nyomtatta a Világosság 
könyvnyomda.

nSecessio P “  borftékpapitos. 
A ra 52/72 cm. nagyságban 
1000 ívenkint 40 korona.



0 b 0 b 1ö]b [1]q [ö]b [ö]b [ö Ib [ö ]b [ö ]b [ö]b [ö]

Tervezte és szedte: Finom „Secessio F“ borítékpapiros Sas és
Novák József. _  ̂ Bauer papírgyári raktárából (Budapest VI,
Nyomtatta a Világosság Teréz-körút 36). Kapható 52/72 cm. nagy
könyvnyomda. ságban, ára 1000 ívenkint 40 korona.



és megszokott betűformának kevésbé van rovására — az F, L, T  betűket 
a többinél keskenyebbre veszik. Mindamellett ajánlom a szavak arányo
sítását a jövőben is, de nemcsak AV és LT  között, hanem egyebütt is; 
pl. FIRTINGER-nél az í-r, í-n-g-e-r betűk közé teszünk, az F-í, r-t-í 
közé pedig nem teszünk egypontos sorzárót.

Áttérve az ékesítő anyagokra, bátran kimondom, hogy a minden rész
letükben hűen és szigorúan a természet után alkotott virág- és állatdíszek

I. példa.

® ® H ® ® H ® ® ® ® ® ®
B B B B B S S B B B B B

3. példa.

»— —II--

2. példa.

® ® ® H ® S H ® ® ® ® ®
B B B B B B B B B B B B B

4. példa.

ídejöket múlták. A mai modern szedés-irányzatot teljesen az empire-stíl 
és az egyenes vonal kerítette a hatalmába. Minden téren a legegysze
rűbbre való törekvés észlelhető, aminél csak az a bámulatos, hogy ennek 
elérésére a legegyszerűbb és legrégibb síkdíszhez, a mindenféle és fajta 
stílusok kiinduló pontjához: az egyenes vonalhoz kellett visszatérnünk. 
Teljesen elvitathatatlan, hogy az egyenes vonal tényleg a legtermészetesb

Jó
5. példa.

6. példa.
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s legjobban kiaknázható tipográfiai dísz, de viszont vannak rossz oldalai 
is, és pedig ha megszakítások vagy kiséret nélkül alkalmazzuk: a 
ridegsége; darabolásnál az összekötő helyeknél előforduló nem rendes 
kapcsolódása. Hogy ez a legszebb munkának is mennyit árthat, feles
leges bizonyítani. Az előbbi bajon segített Schelter és Giesecke a maga 
„Messíng-Zíerat“ -ával, amely igen szép, de még mindig tökéletlen, mert 
egyes helyeken mégis csak kapcsolni kell a vonalakat. Sokkal célsze
rűbbek az úgynevezett „Schwarz-Weíss“ -keretek. A sok közül jelenleg 
csak a Scholz-félét vehetem tárgyalásom alapjául. Ennél minden egyes
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vonaldarab önálló vagyis a kezdetén és végén zárt, úgy hogy a vonal
kapcsolás fölösleges és az így fönmaradó vonalközök nem hogy zavarnak, 
sőt a munka áltatok melegebb és változatosabb külsőt nyer. Természetes, 
hogy e közöket bizonyos mértékletességgel szabad csak alkalmaznunk. 
A túlságosan gyakori ismétlődés kikerülését célozzák a különféle világos 
és telt négyzet- stb. darabok.

A kétszeresen vezetett hármas vonalat ha összekötjük az í. példán 
látható négyzettel: sokkal ajánlatosabb a 2. példa szerint való eljárás.

Ha csupán kis darabokból akarunk szalagot alkotni, úgy a második 
körzetsor eltolásával kell az első sor darabjai között fenmaradó közöket 
fődöznünk, mint az a 4-ík példán látható.

Sarokképzéskor, avagy ha sok kisebb darab kerülne egymás mellé: 
igen szükséges az 5-ík példán jelzettek szerint eljárnunk.

Nagyobb alakzatok is csak kevés és nagyobb darabokból szedessenek. 
A  legegyszerűbb összeállítás itt is a legjobb. A nagyobb sarkok, valamint 
kísebb-nagyobb, világos és telt négyzetek helyes alkalmazásával megtör
hetjük az egyenes hármas vonal ridegségét.

Kisebb záródíszeknél sokkal hatásosabb, ha a fekete sarokhoz világos, 
a világoshoz pedig telt négyzeteket szedünk közbe (é. példa).

E dísz alkalmazásának legeslegfőbb szabálya különben az, hogy telt 
és világos darabjait szímetríkusan, a szemnek jóleső nyugodt váltako
zásban kell a papíros síkján elosztani.

Még egyet! Van egy ósdi szabályunk, amely azt mondja, hogy a 
könnyebb darabokat fent, a nehezebbeket pedig lent kell alkalmaznunk. 
Vessük sutba ezt a szabályt. Bízzuk a dolgot szemünkre, amely azt 
kívánja, hogy ha az alakzat függő: a súlypont felülről lefelé, ha pedig 
álló vagyis talapzatos: alulról fölfelé gyengüljön.

Novák József.

94



A stereotípía.

Begalább két évszázadra nyúlik kímutathatólag vissza a stereo- 
típíának a története. Eredeti célja nem is az volt, mint ami 
kifejlődését az utolsó pár évtizedben oly rendkívül fokozta. 
A stereotípálás gondolata ugyanis a sok sajtóhiba szülötte. 

~jj A sajtóhiba mindig és mindenütt bosszantó volt, de legtöbb 
bajt, zavart és félreértést okozott a tudományos és vallásos 
iratokban. A leglelkíísmeretesebb javítás után is, még ha a 
szedést magát éveken át is megőrizték, vagy összedölés, 
vagy kihullás, kihúzás következtében történt, legyen az kész
akarva, avagy véletlenül, hiba csúszott be a nélkül, hogy 
nyomás előtt észrevették volna. Ez sok kellemetlenséget 
okozott, mit kikerülendő, előbb drótnak a betűk testén való 

áthúzásával, majd a betűk aljának összeforrasztásával kísérleteztek, de 
amint természetes is, mindez nem vezethetett a kívánt célhoz. így érle
lődött meg Müller J. németalföldi református papnak fejében — kihez 
később Van dér May nyomdász társult — a gondolat, hogy a szedésről 
negatív gípszmásolatot készítsen s a másolatról aztán a nyomásra szol
gáló formát egy darabban kíöntse.

Ma egész más szempontból ítéltetik meg a stereotípálás jövedelmező
sége. Ma főként idő- és betűanyag-megtakarítás a célja a stereotípálásnak. 
S míg egyrészről a napi lapok óriási példányszámban való gyors meg- 
jelenhetését teszik lehetővé, másrészt az egyszer megszedett dologról több, 
az eredetivel megegyező, nyomásra alkalmas lemezt készíthetünk, miáltal 
nagyobb példányszámok nyomtatásakor betűanyagunkat az olvashatat
lanságig való szétnyomástól óvjuk meg.

Mint előbb említém, a XVIII. században még ismeretlen volt a most 
széliében használt papirosba való bepacskolás. Erre különböző tésztaszerű 
keverékeket használtak, melyeknek fő anyaga gipsz volt. A történelem 
említést tesz ugyan a XVIII. század vége felé papírosból készült péppel 
való kísérletről, mely azonban nem vezetett gyakorlati eredményre. 
A gipsszel való kiöntésnek — a róla készült ólomlemezek minden szép
sége mellett is — több igen nagy hátránya van. Először is a gipsz- 
matricáról csak egy öntvényt lehet készíteni, mert az öntés után össze
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törik; azután csakis a betűk válláig érő, tehát magas kízáró-anyaggal 
lehet szedni, különben a matrica beragad s le nem választható; leges- 
legnagyobb hátránya a mai ember szemében pedig az, hogy igen hosz- 
szadalmas. A gípszöntvényt cseréphez hasonló módon ki kell égetni, 
ami szintén igen sok időt vesz igénybe s a már legutóbb említett ok miatt 
is a mi mai lázas gyorsaságú tehníkánkban nem használható.

Különböző javításokat eszközölt a gípszstereotípíán, amivel használ
hatóságát nagyban fokozta, Í804 táján a zseniális angol föltaláló Stanhope 
lord. Mindennek dacára az idő már méhében hordta az átalakulásra 
alkalmas eszme megtestesülését, a minél egyszerűbb anyagokkal, kerülő 
utak nélküli, minél gyorsabb gyártást. Csak egy ember kellett, ki éppen 
ezt az egyszerű, mindenki által könnyen érthető, szinte kézzelfogható 
dolgot megvalósítsa. Genoux lyoni betűszedőé az érdem, hogy í 829-ben

2. ábra.

3. ábra.

a többszörösen egymásra 
ragasztott papírosokban 
megtalálta az alkalmas 
anyagot, miből egysze
rűen, gyorsan és olcsón 
több öntésre alkalmas s 
évekig eltartható s újra 
is használható matricát 
lehet készíteni. S bátran

kimondhatjuk: mindenféle stereotípálásí munkához ma majdnem kizáró
lag csakis papírosrétegekből összeragasztott matricákat használunk.

Magát a papíros-stereotípíát is kétfelé oszthatjuk, ugyanis a sima, 
vagy lapos felületű és félkör-alakú, vagyis körforgó gépekhez való 
stereotípíára. A két eljárás között azonban az egész különbség csupán 
abban áll, hogy míg az egyiknél az öntőpalack sima, illetve lapos, a 
a másiknál az öntőpalack félkör-alakú s a matricát ide félkör-alakúra 
hajtva kell elhelyezni, melyről öntés után a rotációs gép hengerére telje
sen reáíllő alakú öntvényt nyerünk.

Stereotípálásra csakis teljesen rendben levő, egyenletesen kizárt szedést 
adjunk, különben egyes sorok, szavak vagy betűk a bezárás után, emelés 
közben kicsúszhatnak, amely bajon a stereotípőr segíthet ugyan s legtöbb 
esetben erős becsavarás által segít is, ez azonban a betűanyagnak válhat 
kárára.
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MITTERSZKY JÓ Z S E F  MUNKÁIBÓL.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, a  Leykam -Josefsthali papírgyár legfinomabb levél- (b ilié t) papirosára. 103. sz., kis 4°, sima
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A forma bezárása ugyanolyan keretben, sőt ugyanolyan zárószer
kezettel is történhet, mint az a nyomtatáshoz való előkészítéskor tör
ténni szokott. Azonban mindenesetre jobb s alkalmasabb, ha a külön a 
stereotípálás céljára készített, két oldalon csavarokkal és betűmagasságú 
ürtöltőkkel ellátott, ugyancsak betűmagasságú keret áll rendelkezé
sünkre. A szedést előbb a vasasztalra toljuk s azután tesszük rá a keretet. 
Az asztalnak szilárdan kell állania s a kefeütések alatt inognia nem 
szabad, különben a betűk képe a matricában kettőződík. Ha a szedés 
nem tölti ki a keretet, tehát kisebb, úgy legjobb azt a keret közepére 
betűmagasságú ürtöltők közé, a 2. ábrán látható módon zárni. Az ürtöltők 
az í-gyel jelzett végükön ne érjenek össze; ezzel egyrészt biztosabb zárást, 
másrészt meg azt érjük el, hogy lepacskoláskor a matrica alól a levegő 
könnyebben utat talál. Az akár vasból vagy ólomból készült betű
magasságú ürtöltőt (a vasból készült jobb s tartósabb) keresztmetszetben 
a 3. ábra mutatja.

Ha a szedést ürtöltőkkel a leirt módon körülkerítettük s a zsinórt 
a szedésről levettük, gyengén bezárjuk a formát s megnézzük: nem 
dűlt-e el valami oldalt, rendben van-e a szedés ? Gyönge zárás mellett 
kefelevonatot készítünk, hogy az esetleges utolsó javítás megtörténhessék. 
Legtöbb esetben igyekeznek a stereotípíába hibátlan szedést adni, s addig 
is, míg a kefelevonatot átnézik: lemoshatjuk a festéket a szedésről. 
A lemosáshoz ne használjunk terpentínolajat, mert ennek elpárolgása 
után gyantás, ragadós anyag marad vissza a szedésen, s lepacskolás 
közben a matricára ragadva, levételkor a matrica ennek következtében 
kiszakad. A lepacskolandó formát mossuk petróleummal vagy benzinnel, 
sőt a denaturált szesz is igen jól megfelel. Ha megtörtént az utolsó 
javítás is és a szedésen több igazítani való nincs, a formát gyöngéden 
lekopogtatjuk s véglegesen bezárhatjuk. A bezárásnak nem szabad túl
ságosan erősnek lennie, mert ez esetben a meleg útoní eljárásnál a betűk 
megnyúlnak, ami különben természetes. A túlságos erős zárás a szedést 
szélességi irányban a nélkül is összeszorítja, a hőségtől elemi erővel táguló 
anyag valamely irányban mégis ki kell hogy terjeszkedjen, s ezért nő 
meg a betű. Ha klisék is volnának a szedésben, ezeket lepacskolás előtt 
betűmagasságra kell igazítani. Táblázatos szedésnél igen ajánlatos a 
betűket egy papírosvastagságnyíval magasabbra alárakní, mint amínők 
a vonalak, ezáltal nagyban megkőnnyítjük a gépmester egyengetésí 
munkáját.

Bezárás után a szedést finom borz-szőrből készített rövidsertéjű ecsettel 
kevéssé, úgyszólván leheletszerűen, finom táblaolajjal bekenjük, hogy 
leverés után a matricát könnyebben le lehessen venni; vigyázzunk azon
ban szerfölött arra, hogy az olaj ne legyen sok, különben a matrica 
leveledzík.

A matricát rendesen előre szoktuk elkészíteni s ólom- vagy cink- 
lemezek között nedvesen — olykor több napig is — eltartani. De lehet, 
s kis üzemeknél olcsóbb is a matricát készen beszerezni. A  matricát 
úgy készítjük, hogy egy ív selyempapírt vasasztalon kiterítve csirizzel 
bekenünk, erre egy másik ívet fektetünk, vigyázva, nehogy ránc kép
ződjön: ezt ismét csirizzel bekenve, itatóst teszünk rája és így tovább 
az összeállítás szerint. Ha az egész kész, acélhengerrel végighengereljük, 
miáltal a fölösleges csirizt belőle kiszorítjuk.

A matricák összeállítása a hozzájuk használt papírosrétegek szerint 
különböző lehet. Itt közlöm egy a stereotípálás terén elsőrendű szak
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tekintélynek, a nürnbergi Kempe Károlynak könyvéből átvett három 
különböző összeállítást, hol a papírosívek a következő sorrendben ragasz
tatnak egymásra.

a) Lapos öntéshez:
I ív réznyomó-papíros vagy vörös itatós, 
í  ,, selyempapiros,
í  „ réznyomó-papíros vagy vörös itatós,
4 ,, selyempapíros, s végül 
í  „  indiai selyempapíros.

b) Félkörös (rotációs gépekhez való) öntéshez:
í ív réznyomó-papíros vagy vörös itatós, 
í  ,, selyempapíros,
1 ,, réznyomó-papíros vagy vörös itatós,
2 ,, selyempapíros és
í  ,, indiai selyempapiros.

c) Lapos vagy félkörös öntéshez alkalmas s mind a meleg, mind a 
hideg stereotípáló eljáráshoz használható:

1 ív nedves réznyomó-karton,
2 ,, selyempapíros és
2 ,, indiai selyempapíros.

Lepacskoláskor mindig az indiai selyempapíros kerül a betű képére.
Ugyancsak fentnevezett könyv az egyes ívek összeragasztásához 

mint kitűnő csirizt ajánlja a következő összetételt: 50 rész íszapolt krétát 
50 rész jól szitáit tiszta rozsliszttel és annyi hideg vízzel keverünk, míg 
egy könnyen folyó, göbök nélküli pép áll elő, melyet széles ecsettel 
jól lehet kenni.

Visszatérve a szedés lepacskolására, ennél főként arra kell vigyáznunk, 
hogy a kefe egész felületével egyszerre érje a matrica hátsó lapját: ellen
kező esetben kilyukad s munkánk kárba veszett. Különben is előbb csak 
gyöngéden veregetjük s ha már a betűk felületét eléggé bemélyedettnek vél
jük, egy vagy több rétegű egyenletes szövésű nedves vászonnal a matricát 
betakarjuk, s kissé erősebb ütésekkel csak aztán pacskoljuk kellő mély
ségűre. Most a vászonlapot levéve, a matrica egész hátsó lapját csirizzel 
bekenjük, a mélyedéseket, hol kímenetek vagy nagyobb ürességek van
nak: körülbelül félpetítnyí vastagságú nemezpapírossal kitöltjük, s erre 
angol csomagoló papírosból a borítást ragasztunk. A nemezpapírost, ha a 
matricát későbbi öntésekhez használni akarjuk, ne rakjuk 8—10 cicerónál 
hosszabb darabokban, mert különben a matrica könnyen kiszakad.

Ha az úgynevezett hideg eljárás szerint dolgozunk, akkor a matricát 
leverés után mindjárt levesszük a formáról s az e célra szolgáló hálóval 
ellátott vaskeretben megszárítjuk. A  háló nem engedi a matricát össze
zsugorodni vagy megpúposodní. A hideg stereotípíaí eljárással elérjük 
azt, hogy a betűket nem kell nagy hőségnek kítennünk s megmenek- 
szünk az ezzel járó kellemetlenségektől, azaz betűanyagunkat jobban 
megkímélhetjük.

A meleg stereotípíaí eljárásnál a szedést keretestül a rajta levő 
matricával együtt a már forró szárítólemezre tesszük, s Í0—15 ív itatós
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papírossal, erre egy posztóval s a posztót ismét 8—ÍO ív itatós papí
rossal betakarva, a szárítót nem túl erősen rácsavarjuk. A szárító 
lemeznek oly forrónak kell lennie, hogy a rácsöppentett víz sisteregve 
párologjon el, de nem szabad annyira forrónak lennie, hogy a rája tett 
nyolcadpetít sorzáró olvadjon, mert ez esetben szedésünk is elolvadna.

Úgy Í5 perc elmúlta után a matricának teljesen száraznak kell 
lennie, mit a matrica leemelésénél észlelhető pattogásról és a pálcács- 
kával való ráveregetéskor adott tiszta hangról ismerhetünk meg.

A teljesen megszáradt matricát ollóval körülvágjuk, a szedés mellett 
mindenütt körülbelül 2 cícerónyí helyet hagyva a kidolgozás és csuk
lózás céljaira. Most a matrica ama szélére, mely az öntőpalack szája 
felé fog kerülni (a matricát helyezzük mindig hosszában az őntőpalackba), 
úgynevezett öntőzászlócskát — egy ujságpapírost — 
ragasztunk, mi megakadályozza a forró fémnek a 
matrica háta mögé futását. Az öntőzászlócska fel
ragasztása után matricánk körülbelül olyan, mint azt 
a 4. ábra mutatja.

Végül behintjük egy puha kefe útján a matricát 
síkporral, hogy az öntvény jól elváljon tőle, a fölös
leges port pedig egy pálcácskával leveregetjük. Régeb
ben síkpor helyett grafitot használtak, ma azonban a 
vele járó piszkolódás miatt majdnem teljesen kiszorult 
a használatból.

Ha a matrica a fent leírt módon az öntésre teljesen 
elő van készítve, s a zászlócska felragasztásához hasz
nált csiriz is teljesen megszáradt: a kellő hőfokra 
felmelegített őntőpalackba helyezzük, melyre — a 
szerint, amíly vastagságú lemezt akarunk önteni —

. a megfelelő őntőkeretet helyezzük.
Az öntőpalack felső részét az erre szolgáló csa

varral becsukva, a palack szájába való tuskókat (ezek az öntőpaíack 
alatt látható § darabok) beillesztjük. Ezek az öntőzászlócskát kellő távol
ságban tartva, megkönnyítik a beöntést s az öntőszájnál oldalfalat képez
nek _a csínga vagy öntöttcsap számára.

Ügyeljünk arra, hogy az öntőpalack elég forró legyen. Ha a köz
vetlenül kapott melegtől eléggé fel nem hevülne, egy pár úgynevezett 
vak öntéssel kellően felmelegítjük, mert inkább legyen a palack mele
gebb s az öntvény hidegebb, mint fordítva.

Az üstben levő olvadt ólomról (ötvözetről) a salakot leszedve, annyit 
veszünk öntőkanalunkba, amennyi tapasztalásunk szerint egyszeri öntés
hez szükséges, s kipróbáljuk: megfelelő-e a hőfoka. A legegyszerűbb 
s megbízható próba, ha összecsavart papírost mártunk az ötvözetbe s 
mindjárt kihúzzuk. Ha a papíros könnyen barnult, biztosak lehetünk 
öntésünk sikerültéről, mert míg egyrészről matricánk nincs kitéve az 
elégésnek, másrészről az öntésre eléggé forró a fémünk.

A fémet egyetlen öntéssel kell a palackba eresztenünk, különben 
egyenetlen, legtöbb esetben teljesen használhatatlan lemezt nyerünk.

A stereotípáláshoz használt ötvözet a kívánt nyomásbírósághoz képest 
különböző összetételű lehet. Minél nagyobb az ón- és antímontartalma, 
annál nagyobb az ötvözet értéke és nyomásbíró képessége is. Körülbelül 
20.000 példányig való nyomtatáshoz vehetünk 83 rész puha ólomhoz 
Í7 rész antímont; magasabb példányszámokhoz, valamint többszöri
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átöntésre használható fémet 76 rész puha ólom, 20 rész antímon és 4 rész 
cinn Összeolvasztása által nyerünk. A most említetteken kívül még szám
talan jól használható más variációja is van az e fajta ólomötvözeteknek, 
nekünk azonban elég tudnunk, hogy az antímon az ötvözet kemény
ségét, míg a cínn a szívósságát és folyósságát emeli. E helyen meg
jegyzem, hogy a gyakran említett, de drága bízmutnak az a tulajdon
sága, hogy az ilyenfajta ötvözetek olvadási fokát rendkívül leszállítja. 
Sokszor ez okból keverik a stereotípáláshoz használt ötvözetbe is.

A  lemez legföljebb öt perc alatt annyira lehűl az öntőpalackban, hogy 
ki lehet emelni s mindjárt ki is lehet készíteni, jobban mondva nyom
tatásra előkészíteni. Először ís az öntöttcsapot távolítjuk el; kisebb 
daraboknál fűrész vagy véső segítségével levágjuk, nagyobbaknál az 
olvasztó-üstbe tartva vigyázva leolvasztjuk. Ha több szedés lett egy 
matricába beverve, öntés után ezt szétvágjuk. Cícerós vastagságú (esetleg 
vékonyabb) lemezeket azonnal gyalulhatunk a szövegtől körülbelül 
cícerónyí távolságig egyenes gyaluval s azután — ha csuklózáshoz kell, 
hogy előkészítsük — ferde gyaluval kellő alakúvá tesszük. Fára szö
gezendő vagy betűmagasságú öntvényeknél már az őntőkeretbe való 
beigazításkor lehető kevés szegélyt hagyunk, hogy azután minél kevesebb 
dolgunk legyen a legyalulásával. Különben ís ahol sok betűmagasságú 
öntvény fordul elő, nagyon érdemes egy körforgó fűrészt beszerezni, 
amivel munkánkat nagyban könnyitjük és gyorsítjuk.

Ha akár a matricáról vagy máshonnan papíros- vagy ólomszálak, 
esetleg más piszok volna az öntvényen: ezt vízcsap alá tartva egy 
élesebb szőrű kefével ledörzsölhetjük. Ha az öntvény teljesen kész, egy 
síkporba mártott hosszú szőrű puha kefével könnyedén lekeféljük, s 
átadjuk további rendeltetésének.

Schopp János.
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Az üzleti könyvekről*

•g olyan iparvállalat akad ma már Budapesten is, amely 
főképpen üzleti könyvek előállításával foglalkozik. Az e 
vállalatoknál követett munkamenetről szólnék most egy
néhány szót. Az üzleti könyv előállításában négy szakember 
vesz részt, s ha pontos munkát akarnak végezni, úgy mind
egyiknek kell ismernie az ő munkáján kívül, amihez szintén 
speciális ismeretek kellenek, a másik három szakember mun
kájának előállítási módjait is. így például a vonalozónak 
tudnia kell, hogy a szedő a meghatározott rovatokba beírt 
sorokat kellően elhelyezhetí-e, a gépmester beígazíthatja-e 
és a könyvkötőnek mennyi margóra van szüksége. Viszont 
a szedőnek számítania kell arra, hogy nyomtatáskor — a 

szükséghez képest — a rovatok szövegét könnyen tolhassa jobbra vagy 
balra, amint azt a vonalozott ív megkívánja és hogy a könyvkötőnek 
mennyi margóra van szüksége, amikor az ő szedésével határozza azt 
meg vonalak által. A gépmesternek is tudnia kell egyet-mást, mielőtt 
valamely üzleti könyv nyomtatásához kezd; erről azonban lejebb lesz 
említés.

Ezekből látható tehát, hogy mind a négy szakembernek nemcsak a 
saját munkakörével kell tisztában lennie, hanem mindazok munkakörét 
is ismernie, kik az üzleti könyv előállításában részt vesznek. Már pedig 
nagyon sokan vannak szaktársaink között, kiknek nem volt alkalmuk 
megismerni különösen azt, hogy az üzleti könyvhöz szükséges vonalozott 
ívek, valamint a vonalozott levélpapírosok miként készülnek.

Az üzleti könyv előállításában sorrend szerint részt vesznek: a vona
tozó, a szedő, a gépmester és a könyvkötő.

A vonatozó munkájával egyszersmind a vonatozó gépet és annak 
kezelését is megismertetem, hogy teljesen tisztában legyünk a vonalozás 
mikénti előállításával. A következő oldalon levő ábra mutatja a gépet 
— bár tekintve, hogy csak egy miniatűr gépről rajzoltam le, nem a 
legpontosabban — de a főbb vonalak, illetve részek rajta foglaltatnak, 
s így nem sokban különbözik a nagy géptől. A gép két részből áll.
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Eleje, vagyis az ábrán látható a-tól b-íg a berakó része, c pedig a kirakó 
része a gépnek. Ha üzemen kívül helyezzük a gépet, a kettő egymástól 
elválasztható. Az egész fából van és sok helyet foglal el, amennyiben 
körülbelül 3 méter hosszú s 11/i méter széles, kézi hajtásra berendezve. 
Vannak azonban már transzmisszióval összekötött vonatozó gépek is, 
melyek bár gyorsabban járnak, de nem végeznek oly pontos munkát, 
mint a kézzel hajtott gépek, s ezért még nagyon kevés helyen hasz
nálatosak. A gép kézi hajtása oly könnyű, hogy egy kis gyerek is moz
gásba hozhatja.

Munkabeosztás tekintetében a gép elején, a d helyen ül a vonatozó, aki 
bal kezével a gépet a g  kerék által hajtja. A  h kerék mozgásba hozza az 
í nagy hengert, mely megfelel a mi gyorssajtónk cilinderének; az e henger 
fölött alkalmazott j  tollak húzzák a kívánt vonalakat a tiszta ívekre.

A berakónő az e helyen áll; a még tiszta ívek a k berakó-deszkán 
fekszenek s onnét rakatnak az l vászonra, olyképpen, hogy az m szegély
nek nekífektetík őket; innét az i hengerre jut az ív, mely fölött a

c l

tollak húzzák a vonalakat. Az n ívvezető zsinórok az ívet leszorítják 
a vászonra, s közben tovább viszik az o hengerhez, hol az f  helyen a 
kírakónő fogja el a már megvonalozott ívet és a kírakó-deszkán helyezi el.

A  legnehezebb és bizonyos felelősséggel járó munkája a vonalozónak 
van. A gép járásakor nemcsak a g  kereket kell forgatnia, hanem a jobb 
kezében tartott ecsettel a p deszkán elhelyezett különböző festéktálakból 
a tollakat is el kell látnia festékkel. Ez úgy történik, hogy a tollak 
felett az r helyen közönséges vattát helyez el, ezt ecsetelve, mire azután 
a toliakra cseppekben folyik le a festék. Festékszíneí leginkább piros, 
világos kék és lila, némelykor fekete, s csak nagy ritkán használ más 
színt, akkor ugyanis, amikor a rendelő azt külön előírja. A festéket is 
a vonalozó maga készíti. Külön kell vonatoznia a függőleges és külön 
a haránt vonalakat. Ha a következő oldalon látható táblázatot akarja 
előállítani, úgy az a következőkép történik:

Előbb a b és c vörös vonalakat vonalozza — amikor szélességében kell 
az ívet berakni —, még pedig a papíros egyik szélétől a másikig (a2, a ‘) ; 
s a d és e vörös vonalakat is, ez utóbbiakat olyképpen, hogy az a 1 
papíros-széltől d vonal kezdetéig, amit ki kell hagyni az íven, továbbá 
a d és e vonal közötti ürességet és az e vonal végétől a2 papírszélíg
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levő teret a berakónő letakarja a vonatozó által papirosból vágott sab
lonnal; a sablon formája ez oldal középső példáján látható.

A d, e nyílásnak pontosan oly hosszúnak kell lennie, mint a táb
lázaton levő d, e vonalnak, az egész sablonnak pedig keskenyebbnek 
kell lennie, mint a táblázat fejének, hogy a mellette haladó két vonal,

a

b és c meghúzható legyen. Ezzel egyidejűleg a táblázat harántvonalaít 
húzza meg világoskéken a papíros egyik szélétől a másikig. A  vonalozó 
e szerint az első három tollat vörössel, a többit világos kék festékkel látja el.

Ezután a hosszvonalakat vonalozza, amikor is a papírost hosszában 
rakják be. Az f, g, h, i, /, k vonalakat vörösen, az í vonalat lilán, az

m és n vonalakat világoskéken húzza meg, azaz az illető tollakat 
ezekkel a színekkel ecseteli. De amint a táblázaton látható, ezek nem 
a papíros szélétől kezdődnek, sőt a decimál vonalak még lejebb, mint 
a többiek. Itt szintén sablont kell alkalmaznia, hogy a felső részt 
kihagyhassa. Ehhez tehát a második helyen bemutatott sablont vágja.

Í03
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A sablonból a vonalozónak több darabot kell vágnia, legalább annyit, 
ahány ív a gépben forgásban van, mert amíg az első ív a t kírakóra 
kerül, addig az / vásznon, az t hengeren, az n ívvezetök alsó részén 
és az o hengeren folytatólagosan mint egyetlen papíros-sáv vonulnak 
végig az ívek.

A gép szállítóképessége körülbelül 500 ív vonalozása óránként. Ha 
tehát a bemutatott táblázatot számítjuk, úgy ezer ív 4 órát vesz igénybe, 
vagyis a szélességben való vonatozás 2 órát és a hosszúságban való 
2 órát.

A tollakat a vonalzó az r helyen egymástól oly távolságban igazítja 
be, amennyire a táblázat vonalai megkívánják, s beigazításkor a toll 
minőségét is megválasztja. Mert vannak a fejléníához külön tollak és 
ezenkívül két meg egy vonalat húzó tollak is. Az r deszka, mely alá 
a tollak elhelyezendők, egy reá alkalmazott emelőrúddal felemelhető, 
hogy a tollakat az ívről felemelhessék. A deszka különben egy felső 
és alsó deszkából áll s ezek közé kerül a toll. Az 5 helyen pedig csavarok 
vannak, melyek a tollakat megerősítik.

Az ívvezető zsinórok (n) a következőkép vannak a gépbe húzva: az 
n ‘-töl az u henger fölött haladnak s a <v henger alatt az i hengerre kerülve 
s ez alatt egyenes vonalban (n2) elhaladva, az o hengerre érnek; erről 
az x henger alatt felvezetődnek az y henger fölé és fönt (n1) megint 
vízszintes irányban folytatják körútjokat. Az l vászon, amire a berakónő 
az í l helyen az ívet teszi, szintén folytonos mozgásban van, még pedig 
az i hengerről húzódik a z hengerre s e két hengeren forog. Az o nagy 
hengeren az ívvezető zsinórokon kívül még a kirakáshoz szükséges 
zsinórok is vannak. Ezek csak az o és /  hengereken forognak s a már 
vonatozott ívet a t kírakóra viszik. Az ívvezető zsinóroknak olyan távol
ságban kell lenníök egymástól, hogy ha az i hengerre kerülnek, úgy 
a tollak közé essenek, vagyis oda, ahol vonalozás nincs az íven, nehogy 
ezt elmaszatolják.

A táblázat beosztásánál tekintetbe kell venni a vonalozónak, hogy 
jön-e a könyvre regiszter, illetőleg a lapok szélén bizonyos jelzések: mint 
az ábécé betűi, városok nevei, vagy egyéb kivágások, mert akkor erre 
helyet kell hagynia. Úgyszintén ügyelnie kell arra, hogy a kötés helyén 
elegendő hézag legyen és hogy a fejvonal fölé fognak-e írni; mert ha 
írnak, úgy fent több margót kell hagynia.

A már megvonalozott ívből kap egy példányt a szedő, hogy a táblázat 
rovataiba a szöveget beszedhesse, és a gépmester ezt az ívekbe feketén 
(s csak nagyon ritkán más színben) belenyomtathassa. De minthogy a 
szövegnek a vonalozó által már előre meghatározott helyre kell esnie, a 
szedő — hogy ne kelljen folytonosan méregetnie — a vonalozott ívet a 
hajójára fekteti, még pedig lábbal lefelé, hogy az első rovat a hajó kez
detén legyen. A vonalozott ívre rászedi a szöveget a már meghatározott 
rovatba, még pedig minden rovat szövegét külön kizárva, a rovatok közt 
levő kizárás közé pedig tágítókat is tesz, hogy a nyomtatáskor netán elő
forduló differenciákhoz képest az egyes rovatok szövegét jobbra vagy 
balra tolhassa. Nagyon gyakran — különösen a táblázat-fejben — egyes 
vonalakat kell alkalmaznia, hogy ezáltal a vonalozó a különféle sablonok 
számát csökkenthesse. Sokszor pedig az egész íven függőlegesen végíg- 
húzódóan, avagy megszakításosan kell vonalakat szednie, szintén azért, 
mert ezek meghúzása a vonatozáskor nehézséggel járt volna. Ilyenkor a 
szedő határozza meg az általa szedett vonalakkal a szükséges margókat.
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Nem árt különben ily esetben a könyvkötőhöz fordulnia, akitől esetleg 
kellő útbaigazítást kaphat.

Nyomtatáskor a raszterek szedése fejjel kerül a nyomóalap elejére, míg 
más táblázatnál fejjel a hengerek felé szokás a táblát beemelni. Ez azért 
szükséges, mert némelykor egyes rovatokat a gépben kell a vonalozott ív 
szerint a szedőnek beígazítanía, s így a szedés úgy fekszik előtte, mint a 
hajón, s azonkívül könnyen hozzáférhető is. Mert ha a raszterfejet a gép
mester a henger felé emelné be, a rovatok esetleges beigazításakor az alsó 
hengereket ki kellene emelni s még amellett is nehezen lehetne hozzá- 
férkőzní, ami nemcsak feltartásos munka, de kényelmetlen is. így tehát 
a berakónő is az ívet nem fejjel, hanem lábbal rakja be.

Üzleti könyvek mindenféle alakban készülnek, de leggyakoríabbak 
a 8-as és í3-as folió alakok, továbbá a I3-as plakát-raszterek, melyek 
minden lapja 63—95 cm. nagyságú s így két lap vászonnal ragasztatík 
össze, hogy köthető legyen.

Főkönyveknél a „tartozik" (Soll) szó a bal oldal bal sarkára, a „köve
tel" (Habén) szó a jobb oldal jobb sarkára kerül. De ha a vonalozott ív 
míndeník oldalát középen a lila vonal két egyenlő táblázat-részre osztja: 
mindegyik oldalra rákerül a „tartozik" és „követel" szó, azaz balfelől a 
„tartozik", jobbfelől a „követel". Ha a „tartozik" szó külön oldalon van, 
s a „követel" szó is külön oldalra jön: a német „foliert" szóval, ha azon
ban egy oldalra kerülnek (amikor ugyanis az említett lila vonal fut az 
oldal közepén) „pagíníert" szóval jelzik. Az előbbit a magyar „ívrétezett", 
az utóbbit pedig a „számozott" szóval fordíthatjuk le, bár a gyakorlatban 
e magyar kifejezések ismeretlenek.

Az ívrétezett könyveknél az első és utolsó oldal üresen marad, így 
tehát a vonalozandó ívekből a vonalozónak — például ha azokból 3 könyv 
készül — 3 ívnél a jobb oldalt, 3-nál a bal oldalt le kell a vonatozásakor 
takarnia, hogy üresen maradjanak; úgyszintén a szöveg nyomásakor a 
berakónőnek is le kell takarnia ez oldalakat, hogy nyomás ne kerüljön 
reájuk, mert az ívrétezett könyveknél csak két szemközt álló oldal tesz 
egy egészet, s így csupán a könyv második oldalán lehet az írást meg
kezdeni. Ezért az utolsó oldalt sem használhatják.

Némelykor a vonalozott ívek oldalai több egyenlő részre (conti) van
nak osztva; ilyenkor tudnia kell a szedőnek, hogy mindegyik résznél kell-e 
a táblázat-fej, úgyszintén a fej vonal fölötti „tartozik — követel" szó és 
hogy az esetleges számozás kiterjed-e ezekre a contókra is, avagy csak 
az oldalakat kell-e számozni.

A vonalozók az oly íveket, melyeken fent csak egy fejvonal van és 
abból indulnak ki a táblázat lábvonalaí, azaz fej nincsen rajtok: egyszerű 
fejűnek (Eínfachkopf), ha pedig táblázatfejjel van az ív ellátva, kettős 
fejűnek (Doppelkopf) nevezik.

A főkönyvek számozásakor (Pagíníerung) az ívrétezett könyveknél 
— minthogy azoknál, mint említettem, két szemközt álló oldal képez egy 
egészet — a bal oldal bal sarkán van az í, a jobb oldal jobb sarkán is í. 
A többi szemközt álló oldalaknál természetesen ez folytatódik: 2—2, 
3—3 stb. A „számozott" könyveknél minden oldal folytatólagosan kapja 
a számozást, ép úgy, mint bármi más könyvben. Sokszor a táblázat belső 
rovataiban is van számozás, erre azonban külön utasítást adnak.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a vonalozott ív mindkét oldalán 
egyenlő-e a szöveg, mert némelykor kevés eltérés szokott lenni, ami rend
szerint kikerüli a szedő figyelmét. Ha ilyenkor egy szedéssel nyomtatják
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az ív mind a négy oldalát: kész a makulatúra, ami annál nagyobb baj, 
mert az üzleti könyvek a legjobb papírosokból készülnek s a vonalozó 
munkája is kárba vész. Úgyszintén arra is kell ügyelni, hogy a megren
delő-lapon vagy a kézirat valamely eldugott helyén níncs-e mutáció 
jelezve, mert némely vonatozott ívre többféle szöveg van szánva, esetleg 
némi változással többféle könyv készül. Ha tehát valamely üzleti könyv 
elkészítéséhez fogunk, teljesen tisztában kell lennünk azzal is: mennyi, 
milyen és hányféle könyvről van szó; egyenlőek-e azok vonalozott ívei, 
szövege, számozása stb.

Némely könyv úgy van beosztva, hogy például az első 20 oldal 
egész-oldalas táblázatokat tartalmaz; a következő 30 oldal két részre 
van osztva, illetve 2 conto van rajtuk; a következő 40 oldalon 3 conto 
van stb. Ezeket J/i contós, J/2 contós, 1/:t contós, ]/4 contós oldalaknak 
nevezik, s figyelnie kell rája mind a négy szakembernek. A vonalozónak 
azért, mert tudnia kell a könyv beosztását, hogy mindegyikből mennyit 
készítsen; a szedőnek és gépmesternek: hogy minden contóra kell-e 
nyomtatni; a könyvkötőnek pedig, hogy a könyv eme contóí miként 
lesznek beosztva.

Az üzleti könyvek lapjainak kinyitás alkalmával teljesen széjjel 
kell nyílníok s a kötés helyén domborodásnak nem szabad lennie, mert 
ez akadályozná az írást. Ezért kötéskor az összefűzött íveket nem 
szabad a könyvkötőnek a bekötési táblához ragasztania, hanem egy 
ívvel a táblához kell erősítenie. Az iveket a fűzőgép drótjain kívül 
zsinórral is összefűzik, s ezt a könyv táblájához pecsételik. A bekötés 
a legerősebb módon eszközöltetik, mert e könyvek sok forgatásnak 
vannak kitéve. Többnyire bőr- vagy erős vászonkötés szokott lenni. 
N agy súlyt kell fektetni a könyv sarkaira, mert ezek vannak leginkább 
kitéve a törésnek, s ezért szokás azokat bádoggal, vörös- vagy sárga
rézzel is befödni. Sőt sokszor nemcsak a könyv sarkát, hanem mind 
a három szélét rézzel vagy egyébbel vonják be.

Minden könyvre címkét tesznek. Ez vagy papírosból való, vagy 
aranyozott címke; az utóbbit az aranyozó könyvkötő bőrre vagy imitált 
bőrpapírosra készíti. A címkére fent kis betűkkel a kereskedő nevét 
írják vonallal aláhúzva, alatta a könyv megnevezése, esetleg a regiszter 
vagy számozás megjelölése, vagy az évszám, sőt némelykor a hónap 
is. A  könyvkötő látja el a könyv számozását, a regiszter beragasztását s 
kivágását. Ügyelnie kell, hogy mennyi lap van előírva az egyes betűknek 
vagy egyéb regisztereknek. A regisztereket vagy színes papírosra, vagy 
vászonra nyomtatják.

Burgheim Károly.
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A rajz a könyvnyomtatásban.

/. A művészi rajz.

""vSSehogy is térhetünk ki mi magyar könyvnyomtatók a modern 
v művészi törekvések elől. Hiszen e törekvések arra irányul

nak, hogy a taposott ösvényről letérve, az önállóság útjára 
lépjünk s művészi gondolatainkat a mai kor szellemének 
lehetőleg tökéletesen megfelelően juttassuk érvényre. S e 
fölfogás mindenütt megnyilatkozik, ahol olyan munkát 
végeznek, amely munkához a művészetnek csak a legkisebb 
köze is van. így első sorban a grafikában is.

Mit tesz az : művészi munka? A festő, a szobrász, midőn 
művészi legbensöbb énjének ad kifejezést, lelkének egy 
részét adja vele: teremt, alkot. Az iparos, ki a nyers 
anyagból formál célszerűségi tárgyakat s azokat bevonja 

egyénisége mázával: szintén teremt, alkot. Emez is, amaz is művészi 
munka, ha bír a szépség, a művésziesség jellegével és ha a vallott 
igazságnak: az anyag természetének figyelembevételével egyszerűen cél
szerűt alkotni, megfelel. Szóval, művészi munka számba vehető nem
csak a festmény, a szobor, hanem minden olyan műtárgy, műipari 
termék, mely gyönyörködtet, mely kellemes érzéseket vált ki az ember
ből s amely magán viseli alkotója egyéniségét.

A könyvnyomtató a modern iránynak: az egyéniség érvényesü
lésének akkor áll szolgálatába, ha munkája ment lesz minden sablo
nosságtól, ha önállóságra törekszik s egyéniségét viszi be munkájába.

Ennek elérésére rendelkezésünkre áll a rajz. Nincs olyan művészi 
gondolat, melyet általa meg ne jelentethetnénk. A legkisebb nehézség 
sem merül föl; uralkodhatunk az írónon, az ecseten, melyek segítségével 
papirosra rögzíthetjük mondanivalónkat.

Tehát a rajz tudására van szükségünk.
En a rajzot művelődési eszköznek is tartom. Műveli a szemet, fej

leszti a műízlést, az önálló megfigyelő- és látóképességet pedig képezi. 
Mert aki rajzolni tud, az képes önállóan bírálatot gyakorolni, annak
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művészi érzéke fejlődött annyira, hogy szépnek csak az igazán szépet 
látja és meg tudja különböztetni az értéktelen holmitól. Végül ápolja 
bennünk a nemes élvezetet: a művészeteket szeretni. Visszatérve, amint 
tanulással ízmosítjuk értelmünket, azonképpen a rajzképesség növeli 
ízlésünket, esztétikai érzésünket. így válik a rajz az egyetemes kiképzés 
egyik fontos tényezőjévé.

A  rajzolni tudáshoz első sorban a jó látás szükséges. Sokat kell 
látnunk, hogy formaérzékünk képződjön, illetve ilyen kialakuljon.

Hogy művészi benyomásokat nyerjünk, lessük el a csodás természet 
nyújtotta változatos formákat; hiszen minden virág, minden levél és 
gyümölcs egy szép forma, egy háládatos motívum. Szinte kimeríthe
tetlen formakincsünk gazdagításához. Megfigyeléseink közben az emlé
kezetünkben megmaradt formákból azután önálló tervezeteinkhez válo
gathatunk. így elkészülve, megerősödve, már biztos kézzel jár irónunk 
a papírlapon, mert esztétikai érzésünk fogja azt vezetni.

Tapasztalhatjuk, hogy a modern társadalom követelményei minden 
téren megváltoztak. Ahogy otthonában körülveszi magát modern szel
lemben fogant tárgyakkal, szolgáljanak azok díszítésül vagy életszük
ségletül : úgy e kívánalmat átviszi egyéb, hivatásával: üzletével, ipará
val vonatkozásban levő munkákra is. És ahol megfordul: nyilvános 
helyeken, utcákon, az érdekli, az köti le figyelmét, ami uj s ami meg
felel művészi felfogásának. így találjuk azután, hogy az épületek, kávé
házak, cégtáblák, plakátok stb. mind e követelményeknek hódolnak.

S ahogy a művészi ipar minden téren alkalmazkodik e kívánal
makhoz, úgy az iparok egyik legjelentősbje, a könyvnyomtatás sem 
térhet ki előle. Ennek jórészében a könyvnyomtatás fogja hasznát venni, 
mert fejlődésére nagy hatással lesz, — másodsorban a megrendelők is 
a kellő szimpátiával fogadnák s a kellő pénzáldozatot is meghoznák, 
ha nyomtatványaik jellegzetes módon, művészi köntösben, tartalmuk 
szellemének visszaadásával kerülnének ki a sajtó alól.

A rajzképességgel a mesterszedő egyéni ízlésének, önállóságának 
érvényesülésére tág tér nyílik, mert minden kínálkozó alkalommal a 
saját eszméit a maga kifejezési módján valósíthatja meg. Általa csak
ugyan teremthetünk, mindig újat és újat, lépést haladhatunk a divattal, 
megelőzve ezáltal a betüöntödék termékeit.

Azután meg a betűtervezésben is könnyebben boldogulunk. Osme- 
retes némely betűtípusnak nagy dekoratív hatása. Előfordulhat olyan 
munka, pl. valamely mű borítéklapja, hogy minden díszítést mellőznünk 
kell. Mennyi előny háramlik itt is a mesterszedőre, ha képes a mű 
tetszetős külső kiállítása szempontjából a boríték szövegéhez dekoratív 
erejű betűket rajzolni.

Művészileg képzett szem azonban a betűöntődéi anyag használatánál 
is segítségünkre lesz, amennyiben változatosabb és ötletesebb formában 
tudjuk alkalmazni. Nagy segítségünkre van a helyes térelosztásban, 
ami tudvalevőleg a munka sikerültét nagyban befolyásolja.

Munkánk értékét fokozhatjuk, becsét növelhetjük, ha szeretettel, 
teljes ambícióval dolgozunk azon. Az ily módon készült munka gyö
nyörködtet, örömet szerez nekünk s végeredményében hivatásunknak 
fokozottabb mértékben való megszeretésére, megbecsülésére vezet. Es ez 
fog bennünket a kenyérért való harcban némikép megbékíteni.

Befejezem. Vallom meggyőződéssel, hogy a könyvnyomtatásra nagy 
eredménnyel járna, ha a soraimban érintett törekvések szakunk művelőí-
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M e llék le t ifj. A igner Anta l „A  művészi ra jz“ című c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, Sas és Bauer budapesti gyári raktárának (VI, Teréz-körút 36. sz.) 
műnyomó „KD 1395 fehér“  jelzésű papirosára. Kapható 63/95 cm. nagyságban, ára 1000 ívenkint 120 korona.



M e llék le t ifj. A igner Anta l ,,A művészi ra jz“ című c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, a Leykam-Josefsthali papírgyár finom famentes kiadónyomó 

papirosára. V/10603/,j, 63/95 cm., 60 kilós, 3/* enyvezéssel, erős simítással, vöröses chamois.



M e llék le t ifj. A igner Anta l ,,A művészi ra jz“ cím ű c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, a Loykam-Josefsthali papírgyár „Sty ria “  legfinomabb bankposta
papirosára. S/0151/*, 46/59 cm., 15Va kilós, vízjeggyel, 13 és 18 kg. súlyban s recézve is kapható, úgyszintén

4 ° alakban sima, vonalzott és kockás.



ben nagyobb érdeklődést keltenének. Nem azt kívánom, hogy a nyom
dász rajzoló-művész legyen. Korántsem. Ne felejtse el egy pillanatra 
sem, hogy ő tulajdonképpen a betű mestere. Értse tökéletesen a szak- 
tehníkát, tudjon bánni a betűvel, de ahol alkalom kínálkozik, képes 
legyen arra, hogy a sablonos díszítésnél jellegzetesebbet alkosson.

Következménye az lesz, hogy a használatból jórészt kiszorítjuk a 
művészíetlen, stílusnélkülí betűöntődéi ékítményeket és helyébe m i: 
könyvnyomtatók alkotjuk a mindenkori ízlésnek megfelelő dekorációt. 
Ez lesz a könyvnyomtatás ideális helyzete. S ehhez nem kell egyéb, 
mint az, hogy magunkat a művészi rajz elsajátításában intenzívebb 
módon gyakoroljuk.

Ifj. Aigner Antal.

f f  \ / : M -

) L m I L L

J. példa.

II. A sorok váztatozása.

Nem a tömör szedés egyszerű sorairól szólok, hanem az egyszerű cím
sorokról, amikre a műbíráló nyomdász azt szokta mondani: „semmi". 
De mikor aztán nagy hetykén kivágta kritikáját és hozzáfog valami 
nyomtatvány megalkotásához, egyszerre észreveszi, hogy az a lenézett 
„semmi" meglehetősen kemény dió.

Nagy önbizalommal nekíáll és vázlatot készít. De csak úgy vaktába. 
Hogy milyen betűfajból fogja azt kiszedni, milyen lehet ennek a széles
sége, milyen a betű képe stb.: azzal bizony nem törődik.

Elkészült a vázlat, s meglehetősen jól is fest. Kezdődik a szedés és 
ezzel egyetemben a munka keservesebbik fele.

Az első csalódás ott éri a szedőt, hogy vagy rövídebb a sor, mint azt a 
vázlaton tervezte, vagy pedig hosszabb; elő tehát egy másik betűfajjal, 
azután egy harmadikkal, s így tovább.
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Nagy kínnal végtére megszedődík a fő sor és a szedő folytatja vázlata 
után a szedést. Következnek a mellékes sorok, melyek szintén jól el van
nak helyezve a vázlaton, de minden számítás nélkül. Majd a tömör szedés 
kevesebb, majd ismét egy másik cím nem olyan, mint az a vázlaton ter
vezve van. Mikorra kész a sorok szedése, talán már csöppet sem hasonlít 
a vázlathoz.

Az a lenézett „semmi" kezd tekintéllyé válni a szedő előtt; keresi, 
kutatja, hogy mi a kudarc oka, holott hasonló munkát végző szaktársa 
oly játszi könnyűséggel állítja elő a szedését, neki pedig az oly nagy fejtö
rést okoz. Hisz ő is vázlat után akarta készíteni munkáját.

Nézzük e másik vázlatot, miképpen készül az. A szöveget alaposan át
olvasva, a lényegesebb részt esetleg előre le is szedjük, minden egyes sor 
fölvázolása közben körülbelül kiszámítva a sor szélességét, a betű magassá
gát stb. Ezután már kezdődhetik is a szedés, játszi könnyűséggel, mindig 
a vázlat után, hisz a szedője nincs kitéve többé különféle eshetőségeknek.

G r a f ik a i  S z e m l e  

G rafikai Szemle
2. példa.

Hiába: a betűszedésnek a betű marad az alapja örökkön örökké. A betű 
megismerése rajz és méret tekintetében: első sorban ez teszi a jó akcídens- 
szedőt; rajzolhat remekül, színezhet isteni módon: a betű megismerése 
nélkül nem boldogul.

Hány olyan derék szaktársunk van, akinek, bár rajz dolgában meg
lehetős gyakorlottsággal dicsekedhetik, kiválóbb mesterszedőí hírnévre 
mégsem sikerül vergődnie ? Azt hiszem, akárki is talál ismerősei körében 
ilyen célja-tévesztett, s ezért többnyire önmagával is meghasonlott szak
társat. Keressük az okát a nem-érvényesülésének: a legtöbb esetben abban 
találjuk meg, hogy az illető szaktárs a figurális dolgok meg a dísz raj
zolásában ugyan eléggé jártas, de a betűre vonatkozó tanulmányai nem 
voltak eléggé mélyrehatóak, s így a praktikus mesterszedésben — hol 
elvégre is a betű a fő dolog — lépten-nyomon nehézségek tornyosulnak 
eléje. Aki mesterszedőnek készül: okvetlenül egy bizonyos fejlődési utat 
kell végigjárnia. Ez út legelején pedig a betűtanulmányok állanak.

A betűfajták megismerése stílus tekintetében és a tipométría folytonos 
szem előtt tartásával, a sorok szedésének esztétikai szabályai meg a betű
nek, sornak a papírosfölülettel arányos alkalmazása az első és fő dolog 
a mesterszedő kíképezésében. Csak ha már e tekintetben jelentékeny 
haladást tüntethetünk föl: akkor térhetünk csak át a betűöntők csinálta
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KORÚIN T E S T V É R EK  
nyomdája Budapesten 
VI., Révay-utca 14. sz.

A DIESEL-MOTOR
a jelenkor legtökéletesebb erőgépe és mint ilyen a nyomdászat
ban is kiváló helyet foglal el. Eltekintve attól, hogy tüzelőanyag 
Fogyasztása az összes létező gépek közt a legcsekélyebb, tehát 
üzeme a legolcsóbb és kezelése a legegyszerűbb, feltétlenül 
tűz- és robbanás-veszélymentes, a lehető legcsekélyebb helyen 
elfér és működhetik. E mellett változó terhelés esetén, amivel 
pedig a nyomdászatban igen gyakran számolnunk kell, 
nemcsak a lehető legegyenletesebben jár, hanem csupán 
a mindenkori erőszükséglettel arányos tüzelőanyagot 
fogyasztja. A gép tüzelőanyaga nyerskőolaj (nafta), 
melyből óránként és tényleges lóerőnként körülbelül 

200 grammot fogyaszt, úgy, hogy a tényleges 
lóerő óránként körülbelül V3 fillérbe kerül.

__ :_:__l_

A kliséi készítette: 
Kurcz Lipót és Társa

Hazánkban a Fegyver- 
és Gépgyár Részvény- 
Társ. Diesel-mótorai 
foglalják el az első 
helyet, mely gyár a 
DlESEL-m ótorokat a 
legjobb anyagból, leg
tökéletesebb szabatos- 
sági munkával készíti, 
oly modern szerkezet
ben, mely a gépnek az 
elérhető legnagyobb 
élettartamot biztosítja.



díszek megismerésére is, eleinte persze csak annyiban, amennyiben a 
már kifogástalanul megalkotott sorok diszkrét díszítéséről van szó.

A díszek stílus szerint való tanulmányozása, a betűvel és papíros
sal harmonízálóan való alkalmazása, esetleg színezése is: egy további 
hatalmas lépés a mesterszedőí fejlődésben. A tónuskombínácíó kapcso
latos ezzel, az önálló tervezésű díszek alkotása pedig egy még későbbi 
fejlődési időszak keretébe tartozik.

Mind e fejlődésnek a folytonos műhely! rajz az alapja. Akármícsoda 
aprólékos akcídens nyomtatványról van is szó: a ceruza mindig ott 
legyen a kezünk ügyében, és soha se mulasszuk el legalább a nyers 
vázlatnak az elkészítését. Csak egy-két vonással jelezzük a betűt, de 
mikor azt a vonást meghúzzuk: gondolkodjunk, s mindenek fölött ne 
feledkezzünk meg a típométríáról sem.

Stefáni József.

Grafikai Szemle

M l  SZEME
3. példa.

III. A szakrajz.

Rég elmúlt már az az idő, amikor a könyvnyomtatónak úgyszólva 
konyítanía sem kellett a rajzoláshoz ; amikor Budapest fővárosának tan
ügyi tanácsosa olyanforma határozatot mondhatott ki, hogy „a cipész-, 
pék- meg a nyomdász-inasok az alsófokú ipariskolák rajztanításí órái
nak látogatása alól fölmenthetők, mert hiszen a rajztudásnak mester
ségük körében amúgy sem vehetik hasznát". Ma már nyomdász is, meg 
pedagógus is egyaránt tisztában van azzal, hogy a jövő könyvnyomtatá
sában — a gépszedés munkakörét leszámítva — döntő jelensége lesz a 
nyomdász rajzoló-képességének, s hogy közel az az idő, amikor a rajzolni 
egyáltalában nem, vagy csak nagyon kezdetlegesen tudó mesterszedők 
sorra kénytelenek lesznek helyüket az iparművészeti tanfolyamok jól 
rajzoló és meglehetősen tervező hallgatóinak átengedni.

Efféle jóslatokat úgyszólván napról-napra hallunk, s talán van is 
bennök valami.

I l i
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Érzi ezt a legtöbb nyomdász és nálunk szokatlan sietséggel iparkodik 
azon, hogy a rajztudás elemeit elsajátítsa. Ki így, ki meg amúgy fog 
a dologhoz. Olyík embert rajzol hetenkínt egyet-kettőt, mások virágot 
igyekeznek píngální, sőt akadnak olyanok is, akik a betűöntői ornamen- 
tumokat másolgatják kicsiben meg nagyban: ahogy ép az eszükbe jut.

Hogy a rajztanulás módja éppenséggel nem közömbös a mesterszedő 
előrehaladására nézve: bizonyítják szakkörünk régebbi tanfolyamai. Két-

három esztendő előtt 
egész sereg meglehe
tősen rajzoló szaktár
sat láttunk e tanfolya
mokon, s alig egy- 
kettőből közülük lett 
azóta mesterszedő. Az 
oktatás rendszere te
hát el volt hibázva, 
pedig pedagógus em
ber tanította a rajzot. 
Persze minden volt ez 
a rajz inkább, csak 
nem szakrajz.

Annál több ered
ményt várok a most 
folyó vázlatkészítésí 
kurzustól. Itt már a 
szó teljes értelmében 
vett szakrajzolás van. 
A laikus talán egy 
kicsit naivnak találná 
a betűnek meg a dísz
nek betűöntői minta
könyvek alapján való 
összekompílálását, de 
hát egyelőre csak arról 
van szó, hogy mester
szedőket neveljünk. 
Tessék elhinni: a sze
dés nem könnyű do
log ; sőt általában ta
lán nehezebb még a 
rajzolásnál is, mester- 
emberi, közepes szín
vonalat számítva. 

Amíg a betűszedés
tehníkája a mostani: a szakrajz tehníkájának ismerete nélkül a világ 
legügyesebb rajzolója is alíg-alíg boldogulna a szedőszekrény előtt, s 
viszont: általános rajztudományí ismeretek nélkül a legkiválóbb mester
szedő kíképezése sem mondható befejezettnek. Folytonosan tanulnunk 
kell; ma ezt, holnap azt; megállnunk nem szabad, mert ez egyértelmű 
volna a visszaeséssel.

Terünk szűk volta miatt most nem magyarázgatom tovább a rajz
tanulásnak a mesterszedőre nézvést hasznos voltát, de sőt még a szak
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rajz tanítására vonatkozó módszereket sem igen. Helyettük inkább 
egynéhány olyan tudnivalót ismertetek itt meg, aminek a gyakorlati 
életben mindnyájan jó hasznát vehetjük.

Első ezek között a szővegrajzolás általam eddig legcélszerűbbnek talált 
módja. Mint köztudomású, a mesterszedő akárhányszor is járhat úgy, 
hogy nem lévén a nyomdának megfelelő öntödei betűje: a szöveg egyik- 
másik nagyobb sorát a szedőnek meg kell rajzolnia és aztán cínkogra- 
fáltatní. Ilyenkor van 
aztán „úszás", hiszen 
a legtöbb szaktársunk 
azt sem tudja, hogy 
miképpen fogjon a so
rok tervezéséhez.

A magam eljárá
sát ilyen esetekben az 
I. példa mutatja. Ce
ruzával meghúzom a 
segédvonalakat, s az
tán sebtében — de 
ügyelve némileg az 
arányos szélességére
— közberajzolom tin
tával a betűket. Per
sze nem igen sikerül, 
ahogy kellene. A kü
lönben prímítívrajzú 
sor vagy hosszabb, 
vagy rövídebb. Fogom 
magam tehát, s köz
vetlenül alatta újra 
megrajzolom a sort, de 
a szélesség dolgában 
meg egyéb tekintet
ben már megjavítva.
Egy harmadik rajz — 
mint az 1. példa mu
tatja, ahol a segédvo
nalaknak ceruzásak
nak kellene lenníök
— rendszerint már 
olyanjó,hogyasegéd-
vonalak kíradírozása 5. példa,
után teljesen alkal
mas cínkografálásra.

Van a betűrajzolásnak egy más módja is. Előfordul például — még 
pedig elég gyakran —, hogy a megrendelő azzal a megjegyzéssel küldi 
vissza a próbalevonatot, hogy „nagyon jól van, csak a fő sor betűjének 
kell egy kicsinyt nagyobbnak vagy vastagabbnak lennie". Mit csináljon 
ilyenkor a nyomdász, ha a kívánt betű nincs meg a nyomdában, de még 
az öntödében sem ? Ha valami másfajta kövér betűből szedi meg a sort: 
tönkre teszi vele a nyomtatvány jó hatását; ha pedig a megrendelő 
kívánságát nem respektálja: még nagyobb baj. Nem marad más hátra,
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mint hogy ő maga vastagítsa meg az illető sor betűit, s aztán gyors 
tempóban cínkográfíát csináltasson róla.

A dolog meglehetősen könnyű. Jóféle papírosra levonatot készítünk 
a sorról, várunk amíg megszárad, s aztán áttanulmányozva a betűk 
jellemző tulajdonságait: előbb ceruzával, aztán tussal megvastagítjuk a 
vonásait, közben persze folytonosan ügyelve a betűvonások vastagsági 
arányára. Hogy a dolog nem boszorkányság: bizonyítja a ÍÍO. oldalon 
lévő 2. számú példánk is.

Némely betűfajta a megnyújtást is igen jól tűri. Példa erre a 3. pél
dán látható Herold-betűs sor. Igaz, hogy az ilyen megnyújtás követ
keztében a betűnek az Italíenne-t megközelítő jellege lesz, de sok esetben 
kitűnő hasznát látjuk ennek az eljárásnak is. Nem kell hozzá egyéb, 
mint egy kis kézi ügyesség, no meg betűérzék.

Ami a tipográfiai vázlatkészítést illeti, szaktanfolyamainkon hosszas 
kísérletezés után a következő eljárást találtuk a legalkalmasabbnak:

A szedő írásban kapja meg a föladatát a kézirattal együtt. A föladat 
például Í2XÍ7 cm. nagyságú puha fehér papírosra nyomandó egyszínes 
meghívó szedésére szól. Átolvasva a szöveget, közönséges lehúzó papiros
ból vagy nyolc-tíz darab 12X17 cm.-es lapot vágunk ki, ami percnyi 
munka, s aztán egy-két vonással a sorok, meg a keret elhelyezését 
mutató lehető legprimitívebb nyers vázlatokat csinálunk, átlag két-három 
percenkínt egyet. Ha az ilyenformán készült nyers vázlatok közül vala
melyik megnyeri a tetszésünket: kiszámítjuk, hogy körülbelül milyen 
betű meg dísz volna a kivitelhez alkalmas, s aztán ciceró-kockás átlátszó 
papírosra részben rajzoljuk, részben pedig valamely míntakönyvből 
másoljuk a megfelelő darabokat. Ez aztán a tulajdonképpeni szedés
vázlat (4. ábra), s több-kevesebb eltéréssel ennek alapján készül legvégül 
maga a szedés is (5. ábra).

Csak ha a most leírt tipográfiai vázlatkészítésí eljárásban, no meg a 
betű- és anyagismeretben jártas a szedő: akkor térhet csak át — foly
tonos tanulás mellett — a teljesen önálló rajzkompozícíók alkotására. 
Hogy minő tárgyúak legyenek ezek a további tanulmányok: hajlam 
dolga. Én a figurális rajzot kedvelem, amely bár nehéz, de frappánsabb 
hatás a legkönnyebben érhető el vele, mint azt az e cikkhez csatolt mel
lékletek is bizonyítják.

Novak Alajos.
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A  modern cégkártyák szedése*

óleső haladást konstatálhatunk ma már a modern irány kere
tében a mesterszedés minden terén, s így egyebek közt a 
cégkártyák szedése dolgában is. S ez nem csoda, mert hiszen 
az ilyen nyomtatványok szedése köztudomásúlag hálás munka, 
különösen azért, mert rendszerint jobb papirost adnak hozzá, 
a nyomtatására pedig meglehetős gondot fordítanak, s így a 
szedő kevésbé van kitéve annak a kellemetlen eshetőségnek, 
hogy a papíros silánysága vagy a nyomtatás gyarló volta 
következtében fáradozása kárba vész.

És mégis: ha figyelemmel kísérjük szaktársaínk ebbeli 
munkálkodását, s kis gyűjteményt állítva össze a modern 
cégkártyákból, ezt hébe-korban átlapozzuk s a kereskedelem 

számára készült legtöbb cégkártyán a hibák meg hiányosságok egész 
özönét — az egyiken ezt, a másikon amazt — találjuk meg, ami bizony 
mind egyesegyedül csak a szedőjük rovására írható. Hibás sorelhelyezés, 
a szövegnek a keret által való agyonnyomatása, az egész nyomtatvány 
nyugtalan, zavart, stílus nélküli volta: ezek azok a hibák, amelyeket 
tapasztalásom szerint a szedő leghamarább elkövet, jóllehet egész könnyű 
szerrel elkerülhetné valamennyit, ha egy kissé többet és alaposabban 
foglalkozna a rendszeres vázlatkészítéssel, illetőleg ha szedése előtt 
sohasem mulasztaná el ennek a már kitünően bevált tehníkai fogásnak az 
alkalmazását.

Példából tanul az ember legtöbbet, s ezért találomra kiválasztva 
három kiválóbb gonddal készült cégkártyát a gyűjteményemből, a követ
kező oldalon fotocínkográfíaí kicsinyítésben bemutatom őket szaktár- 
saímnak, megmagyarázva rajtuk egyszersmind azokat a legjobban fel
ötlő hibákat is, amelyeket a X X . század akcidens-szedőjének nem lett 
volna szabad elkövetnie.

Az í. példabeli nyomtatvány díszítése, de sőt az egész kerete is 
szerfölött nyugtalan és hibás alkalmazású. Valami kétcícerós sarok
darabkával — tompafínom vonalpárral összeköttetésben — mindenesetre 
tetszetősebb képet kapott volna e cégkártya. A  fölül levő két fősort semmí-
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esetre se lett volna szabad az ósdi, ma már jóformán csak újsághirde
tésekben használt „kőírás" nevű groteszkből szedni; más, modern jellegű 
sorok kellettek volna ide, s ennek következményekép stílus dolgában 
az egész további szövegnek is igazodnia kellett volna a két fősorhoz. 
A közbülső szöveget hasábokra osztó dísz elég szerencsétlen kompozíció, 
s a szedő okosabban teszi, ha egészen elhagyja. Az eredeti cégkártya

különben is két színben 
nyomtatódott, s a figyel
mes szemlélő nyomtatás 
dolgában is bőven talál 
rajta kifogásolni valót.

Meglehetősen kompli
kált szedést mutat a 2.pél
dánk. Fáradságos munka, 
pontosan van összeállítva, 
modern dísszel és vonal
kísérettel, de mindössze 
két színben nyomtatva.

Sajna, ez az eléggé 
költséges nyomtatvány is 
vajmi rosszul sikerült. Az 
ornamentum-részletek és 
tömött lénia-díszek soka

sága agyonnyomja az egész szöveget. A  hajlított sorok hatása távolról 
sem oyan jó, mint a szedője gondolta, s különben is modern munkában 
nincs a hajlításnak helye. Sokkalta jobb és célravezetőbb lett volna az 
egész cégkártya, ha szedője nagyobb és erőteljesebb betűfajtát választ a

fősorokhoz, a keretet pedig 
egyszerűsíti, amennyire csak 
lehet. A  szépség legfő kri
tériuma az egyszerűség.

Érdekes a 3. példánkon 
bemutatott cégkártya is. A 
keretnek, dísznek túlságosan 
bő alkalmazása megvan itt 
is. Az oszlopszerű két nehéz 
oldaldísz lehetetlenné teszi 
a szöveg érvényesülését; e 
díszeknek és a beléjük ikta
tott két kaszettának ugyan 
bőven jutott helye, de annál 
mostohábban járt a szegény 
szöveg. A fölső gyenge keret 

és az alsó vaskos záródísz sehogy sincs összhangban az oldal-koncepcióval, 
ami ugyancsak a nyomtatvány szépségének hátrányára van.

A szöveg fősora különben ebben az esetben a cég neve, nem pedig 
az a szó, hogy: „Budapesten". A gyárnak meg irodának helyét jelölő 
soroknál fölösleges a bajusz; egyszerűen ugyanabból a betűfajtából 
kellett volna szedni a keskenybetűs szavakat is. Nem kevesebb mint 
ötféle betűfajtát láthatunk ez idétlen cégkártyán, ami pedig modern 
nyomtatványon a legszigorúbban tiltott dolog. Kellő csoportosítással egy 
betűfajtából is meg lehetett volna szedni az egészet.

Debreczeni vas- és réz- 
butor gyár részvénytársaság
i I I

elválla l mindene szakmához tartozó munkákat, u m 
szá llodák . Intézetek, kórházak , laktanyák, 
kávéházak é s  nyárt m u la tóhe lyek  te ljes 
berendezését, k e r t i  b ú t o r o k  szá 'lltá sá t 

a legolcsóbb és legszo lidabb k iv ite lb e n .. . .

p  ©
Készít és rak tá ron  tart te lje s  lakás berendezéseket a legmo
dernebb íz lésben  a legegyszerűbbtő l a leg finom abb kiv ite lig .

A  legjobb és legújabb m inőségű sző tt és sp irá l rugós aczé lsodrony

2* példa*

o o o o o o o o o o o o

DEBRECZENI VAS- és RÉZBUTORGYÁR 
=  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. :

Elvállal minden e szakmához 
tartozó munkákat, u. m. szállo
dák, intézetek, kórházak, lak
tanyák, kávéházak, és nyári 
mulatóhelyek teljes berendezését 
kerti bútorok szállítását a legol
csóbb és Tegszolidabb kivitelben.

Készít és rakiaron tart teljes lakás 
berendezéseket a legmodernebb 
ízlésben a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelig. „ ,  ,  .  , 
A legjobb és legújabb minűsegü 
szőtt- és spirál rugós aczélsodrony 
ágybetétek fa- vagy vaskeretben

í. példa.
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Melléklet Novák Alajos ,,A szakrajz“ című cikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, Sas és Bauer budapesti gyári raktárának (VI, Teréz-körút 36. sz.) műnyomó 

„KD 1400 chamois“  jelzésű papirosára. Kapható 63/95 cm. nagyságban, ára 1000 ívenkint120 korona.



A hasonló meg1 egyéb hibákban leledző, unikum számba menő cég
kártyák egész tömegét mutathatnám itt be, de ez talán fölösleges, s szak- 
társaim az előző oldalon látható drasztikus példákból is körülbelül biztos 
képet alkothatnak maguknak arról: minő logikátlanságokat meg tehnikaí 
baklövéseket szoktak az akcídens-szedésben kevésbé jártas nyomdászok 
a leggyakrabban elkövetni.

De most fölmerül ám egy igen fontos kérdés: mi az oka annak, hogy 
az ílyes baklövések oly megdöbbentő gyakorisággal tünedeznek föl, még 
pedig nem csupán a vidéki kisebb nyomdák termékei közt, hanem sok
szor a budapesti müíntézetek nyomtatványain is ? Ha e fontos kérdésre 
kellő feleletet tudunk adni, körülbelül megadtuk már vele a segítésnek, 
illetőleg a jövőre való preventív eljárásnak a receptjét is.

A hibának a szedő munkálkodási rendszerében kell lennie. Mert 
hiszen ha szedése előtt vázlatot csinált s ezt alaposan áttanulmányozta a 
szedő: lehetetlen, hogy a formáknak meg miegymásnak a csúnya voltát 
már a vázlaton is észre ne 
vette légyen. Ha pedig észre
vette: akkor meg már az az 
érthetetlen, hogy miért nem 
javította ki.

A legvalószínűbb az az 
eset, hogy a szedő munkája 
megkezdése előtt egyáltalában 

csinált vázlatot, hanem

hadász J^jííály és Társa j
e

Világszabadalom!

nem

C O N C O R D lA “
tómitőszcleccze. tömítés és 

csapkenócs gyár

Bt !  B A P E S T E N

Világszabadalom!

V̂icr

Gyár. j 
Iroda: i

V II. k é r .  R ó zga -u tcxa  30. axhm 
V , ,  A r a n y  Já n o s -u ta za  S. szám .

egyszerűen csak úgy vaktában 
fogott neki a szedéshez.

A következőkben egy kis -
útbaigazítást adok szaktár- 3. példa,
saímnak arra nézve: hogyan
dolgozhatnak legegyszerűbben s legpraktíkusabban s míkép kerülhetik 
el az afféle meglepetéseket, hogy a szépnek tervezett munka a nyom
tatás után a tehnikaí hibáktól hemzsegőnek ne bizonyuljon.

A szedésre váró cégkártyához — hogy pusztán sorokból áll-e ez vagy 
keretezve is van: teljességgel mindegy — mindenek előtt egyszerű váz
latot kell készítenünk. A szöveg sorait egyszerűen rovátkos vonalakkal 
jelöljük az ily vázlaton, mert hiszen az egésznek csak az a célja, hogy a 
jövendőbeli elrendezésről, margóról stb. egy kis áttekintést adjon. Az ilyen
formán készült vázlatot aztán magunk elé téve, alaposan meggondoljuk: 
hogy a rajta jelzett díszítő darabok fölhasználása és elhelyezése eléggé 
kífogástalan-e; níncsenek-e köztük olyan nagyobb, illetőleg nehezebb 
darabok, amelyek a szöveget esetleg kelletlenül befolyásolhatnák; s külö
nösen, hogy a szöveg csinos csoportosítás mellett kellően érvényesülhet-e? 
Ha aztán úgy találjuk, hogy a vázlat egyik-másik részlete nem egészen 
kifogástalan vagy az eddig abszolúte megdönthetetlen tehnikaí szabályok 
valamelyikével éppenséggel egyenes ellentmondásban leledzik (mint pl. 
az itt és a í í 6. oldalon látható kicsinyített példáknak is mindegyike): 
mindaddig javítgatnunk kell a vázlaton, amíg abból a jól meghányt- 
vetett s ízlésünknek, fölfogásunknak és mindenek fölött a célnak tökéle
tesen meg nem felelő szedéstervezet ki nem bontakozik.

Ez a punctum salíense a dolognak: okvetlenül szükséges, hogy a 
szedő vázlatot csináljon s e vázlatát a szedés megkezdése előtt alaposan 
áttanulmányozza, illetőleg azt elfogulatlanul megbírálja s a benne ítt-ott
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észlelt hibákat megjavítsa. Ennek elmulasztása esetében csak véletlenség 
számba megy a tökéletes munka.

Minden nyomtatványra nézve áll ez a dolog, de különösen fontos a 
cégkártyáknál, amelyeknek — mint tudjuk — legfőképpen az illető cég
nek a vásárló közönség előtt való beajánlása volna a céljuk. Már pedig 
természetes, hogy mentői csinosabb, mentői kífogástalanabb a cégkártya, 
annál jobb hatást tesz a közönségre s már csak e jó hatás révén is: annál 
jobban mozdítja elő a cég érdekét. Silány papírra nyomtatott, ízléstelen 
szedésű és rossz nyomtatású cégkártyák használatának pedig igazán nincs 
már manapság értelme, mert hiszen a nagy közönségnek is van vala
melyes ízlése s akármícsoda rongy nyomtatványt mégsem lehet a mar
kába nyomni.

A cégkártyákat ezért — mint bevezető soraimban már említettem 
is — különösebb gonddal, jobbfajta papírosra, esetleg két, három, sőt több 
színben is nyomtatják. S bizony, ha már ekkora költségeskedéssel jár 
az előállításuk, talán természetes az az óhajtásom, hogy minden tekintet
ben — tehát szedés és az egész kompozíció tekintetében is — kifogás
talanok legyenek.

Hogy különben a cégkártyák modern előállítása nem boszorkányság, 
azt a cikkemhez mellékelt két táblán igyekszem egyszerű szedésmínták- 
kal olvasóimnak bebizonyítani.

Spitz Adolf.
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A hírdetésszedés szabályai dióhéjban*

betűszedés egyik legfontosabb és egyszersmind legelhanya
goltabb ágazata a hirdetésszedés. Fontos azért, mert nagy 
jelentősége van az újságok, a folyóiratok és bizonyos 
könyvek jövedelmezősége tekintetében; legelhanyagoltabb 
pedig azért, mert napi, heti s egyéb lapjaink tömérdek 
hirdetése közt, a mesterszedés szép fejlődése dacára is, csak 
elvétve találunk kifogástalant.

A következőkben röviden egybefoglalok a hirdetés- 
szedésre vonatkozó néhány olyan alapvető szabályt, melyet 
a modern irány hatásának nem sikerült megdönteníe, és 
amelyek ennélfogva bátran örök érvényűeknek tekint
hetők. Amennyiben példákra volna szükség, helytakarítás 

okáért az e könyv hátulján levő hirdetésekre utalok.
A hírdetésszedésnél mindenekelőtt tekintetbe veendő a szedés alatt 

levő hirdetés jövendőbeli környezete: egymagában fog-e állaní a hir
detés, többed- vagy sokadmagával-e ? Egymagában álló hirdetésnél a 
sorok nagysága és a díszítés dolgában jóval több szabadságot enged
hetünk meg magunknak, mint a többed- vagy sokadmagukkal állók
nál. Az ilyen hirdetés szedése már majdnem egészen az akcídens- 
szedés körébe tartozik s éppen ezért külön kell szakítanunk az újságok 
sokadmagukkal álló hirdetéseitől.

A többedmagukkal álló hirdetések szedésének legfőbb szabályai:
í. Minden ujságoldalon — a kiemeléseket nem számítva — egyetlen 

kőnyvbetűfajtának kell dominálnia. Ebből kell szedni az összes folytatóla
gos szöveget. Az ujságoldalnak a stílusát ilyenformán részben ez adja meg.

2. A nagyobb, u. n. ,,sláger“-betűk is jó, ha egyetlen garnitúrához 
tartoznak. Nincs csúnyább valami, mint ha széles-, sovány- meg vastag
betűs sorok sűrűn váltakoznak egyetlen oldalon. Rendes slágerbetűkül 
a keskeny kövér ecsetvonalas betűk a legalkalmasabbak.

3. Az egyes hirdetésből mindenkoron csak egyetlen adatot emeljünk 
ki úgynevezett slágerképpen; ámde ezt aztán alaposan emeljük ki. 
A másodrendű dolgokból a hirdetés nagyságához képest csak egy-két 
adat emelhető ki középszerűen. Az egyes kiemelések között azonban 
néhány sornyi folyószöveget igyekezzünk elhelyezni.

8*
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4. Amennyiben díszről van szó: legyen ez közős, vagyis az egész 
oldalt s nem egyes hirdetéseket dekoráló. Az utóbbiak kerete egyforma 
legyen. A legtöbb esetben elég keretnek a kétpontos fekete lénia is, A  hir
detéseket egymástól elválasztó lénia ebben az esetben teljesen fölösleges.

5. Ha a hirdetés első sora ki van emelve, a fölötte levő hézag 
mindenkoron több legyen, mint a közte és a szöveg között levő.

Volna még egy határ hasonló szabály az egy kolumnán többedmaguk- 
kal szoronkodó hirdetések szedésére, de mert éppen e szabályok ellenében 
vétenek szaktársaínk legtöbbet: egyelőre elégedjünk meg ennyivel.

Az önálló oldalt képező hirdetések legfő szedés! szabályait a követ
kezőkben lehet összefoglalni:

í. Amennyire lehet, egyetlen jellegű betűt használjunk az egyes 
hirdetések szedésére. Úgy, mint e könyv 127., í29., í 3í ., Í33., 136., 
137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 153., 154., 155., 156. 
oldalainak hirdetéseinél.

2. A  fősor mindig vagy a név (128., 130. stb. old.), vagy pedig a 
hirdetett tárgy (127., 132., 133. stb. oldal). A  többi szöveget azonban 
nagyság és kíemeltség tekintetében mind a kettőnek fölül kell múlnia.

3. A  hirdetés súlypontja lehetőleg a felső harmadában legyen (de ne 
egészen fenn). A kísérő dísszel is igyekezzünk ezt hangsúlyozni. (128.,141.)

4. Az összetartozó sorokat sorcsoportokká egyesítsük és kellő be
osztás, esetleg lénia, dísz stb. segedelmével távolítsuk el más mondatot 
képező sorcsoportoktól. (L. a legtöbb hirdetést.)

5. A  dísz mennyisége a szöveg mennyiségétől függ; apró betűkkel, 
sűrűn szedett hirdetéseknél a dísz egyszerű keretléníára szorítkozzék.

6. Különböző stílusú díszítő darab okát világért se használjunk fel 
egyetlen hirdetésen.

7. Kaszetták alkalmazása igen ajánlatos, egyrészt díszítési célból, 
másrészt a nem szorosan összefüggő szöveg értelmes tagolásának meg
könnyítésére. (129., Í30. stb. old.) Azért is jó a kaszetta, mert sok
szor csak így vagyunk képesek az egyes szedésfelületeket az arany- 
metszést megközelítő, tehát kedvező arányúvá tenni.

8. Oldalléc használata (145., Í53. old.), a fősorok kíeresztése (Í37., 
Í39., 141., 142., 145. oldal) szintén igen jó hatású szokott lenni.

9. Üres felületekkel igen jó hatást érhetünk el. (127., 132., 156. oldal.)
10. A  kliséket amennyire lehet, foglaljuk léníakeretbe. így kevésbé 

zavarják az összhangot. (132., 133., 142., 148. oldal.)
A hírdetésszedésí szabályoknak, mesterfogásoknak egész seregét közöl

hetném még szaktársaímmal, de egyelőre talán elég lesz ennyi is. Hiszen 
ha csak az itten felsorolt, őssze-víssza csak tizenöt pontra terjedő jó taná
csaimat megfogadnák szaktársaím, máris vagy ezer százalékkal különb 
külsejűek lennének az újságjainkban, folyóiratainkban meg könyveink
ben foglalt hirdetések.

Kán Kornél.
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Mellékleteink*

JJp) egeIső mellékletünket a Világosság könyvnyomda igazgatójá
nak, Pollák Simon úrnak köszönhetjük. A  budapesti Guten- 
berg-Otthont, a Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű
öntők Segélyző Egyesületének épülőfélben levő palotáját 
mutatja ez, nagytehetségű tervezőjének, Vágó József építő
művésznek az akvarellrajza nyomán. A három utcára néző, 
őtödfél-emeletes remek palota úgyszólván szimbolizálhatná 
az egyesülésben rejlő hatalmas erőt. Nem kevesebb, mint 
í , 200.000 koronára van előirányozva az építési költsége; 
igaz, hogy olyan otthonnal aligha dicsekedhetik majd Európa 
többi városainak nyomdászsága, mint amínő nekünk lesz 
jövő évi augusztus hó í-töl kezdve. Az összes nyomdász

egyesületeknek és szaktársí köröknek — köztük a Könyvnyomdászok 
Szakkörének is — meglesz ez épületben a maga tágas és kényelmes 
helyisége. A tríkrómíaí klisék készítését egyik legügyesebb cínkografu- 
sunk, Herbst Samu vállalta magára.

Vágó József építőművésznek különben három egyéb tervezetét is 
bemutatjuk Évkönyvünkben. Kedves kis házak ezek, kényelmet, szere- 
tetet hirdetők. A képekhez való lemezek különben szintén Herbst Samu 
intézetében készültek. Nyomtatásuk Schárf Jánosnak, a Világosság gép
mesterének a dolga volt.

Weinwurm Antal budapesti kemígrafustól Neogrády Antal festő
művészünk egy csinos kis akvarelljének tríkrómíaí mását mutatjuk be. 
Gondos munka, becsületére válik csínálójának. A kép nyomtatása ICózol 
Antal művezető úr szívességéből a Pesti Lloyd-társaság nyomdájában 
történt.

Ifj. Weinwurm Antal és Társa kemígráfíaí műíntézete nem régóta 
áll fönn, de szabatos munkáiért egyike a legkedveltebbeknek. Gyönyörű 
háromszínnyomatos csendélet-képet mutatunk be tőlük. A munka sike
rültéhez nagyban hozzájárult, hogy e tríkrómíát Schímek Ferenc, a Jókaí- 
nyomda (Berger és Schímek) egyik főnöke nyomtatta, akit nem ok 
nélkül neveznek Magyarország legjobb színnyomó gépmesterének.
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A fiatal nyomdászgárda egyik legtehetségesebbík tagja, Fekete Géza, 
négyszines mellékletet tervezett Évkönyvünk számára. Élénken bizonyítja 
ez a lap, hogy minő jó hasznát veheti a törekvő mesterszedő annak, ha 
alakrajzí tanulmányokban is volt része. A  nyomtatást a Világosság-nyom
dában Schárf János végezte. A papíros Sas és Bauer budapesti nagyrak
tárából való. Konstatáljuk, hogy kitűnő.

Rengeteg munkát végzett Gáy Géza, a Vílágosság gépmestere a maga 
festékkeverésí skálájával. Nem kevesebb, mint huszonöt színben nyomó
dott ez a lap, s méltán dicséretére válik csínálója gépmestert tudásának 
és szorgalmának. A skála alatt pontosan föl van jegyezve az esetről- 
esetre összekevert festékek színe és mennyisége, úgy hogy adott eset
ben szaktársaínk bármelyike is bátran ígazodhatík az ottan föltüntetett 
adatokhoz.

Wottítz Manfréd jóhírű cínkográfíaí műíntézetéből duplex-autotípíát 
mutatunk be Évkönyvünk e kötetében. Jó munka, dicséretére válik a 
törekvő cínkografusnak. A nyomtatás Werner Jenőnek, a Világosság 
gépmesterének a dolga volt.

Borjúbőrpapírosra nyomtatott szép mestermunka következik ezután. 
Agilis szaktársunknak, Ligeti Jenő, szaküzlet-tulajdonosnak köszön
hetjük. A  tervezet meg a szedés a Világosság mesterszedőjének, Kún 
Kornélnak a munkája, aki ezzel is bizonyságot tett nagy szaktudásáról 
és kitűnő ízléséről. A nyomtatást az ő fölügyelete alatt végezte Gáy Géza.

Berger és Wírthtől egy színpróbát mutatunk be azután. E hatalmas 
festékgyár gyártmányait fölösleges dicsérnünk. Ismerik országszerte a 
kőnyvnyomtatók, s tudják, hogy e gyártmányok föltétlenül megbíz
hatóak. A  nyomtatásra vonatkozó adatok rajta vannak a mellékleten.

Busay Balázs jóízlésű szedőember és üres óráiban szép eredménnyel 
forgatja a rajzoló-ceruzát is. Három mellékletet mutatunk be tőle egy 
rakáson. Mind a három két színnel nyomódott, de színes papírosra. 
E mellékletek is bizonyítják, hogy a különleges papírosok minő fontos 
szerepre vannak hívatva a modern könyvnyomtatásban. Mind a három 
melléklet a Világosság-nyomdában készült.

A  Világosság egyik ügyes szedőjének, Tóth Ferencnek Waldmann- 
féle „Marly“ -papírosra nyomtatott melléklete következik ezután. Ez is 
a papírosadta természetes hatás élénkségét bizonyítja. Az ilyenfajta 
dekoratív hatású papíros ugyanis sok esetben már maga is biztosit bizo
nyos sikert; a fő, hogy a szedő ezt aztán ki is tudja használni. A melléklet 
nyomtatása Gáy Géza munkája.

Kner Imre két melléklete négy lapra terjed, tehát tulajdonképpen 
négyet számít. A  gyomai derék kőnyvnyomtató-mester fiával uj csillag 
tűnt föl szakirodalmunkban. Olyan alapos és jó cikket, amínőt Kner 
Imre Faltusz Edével egyetemben Évkönyvünk e kötetében a színekről 
és színes nyomtatásról írt: bizony még a hatalmasan kifejlődött külföldi 
szakirodalomban is csak alig egyet-kettőt találhatunk. Növelik a cikk 
értékét a Kner Imre által tervezett és Kner Izidor úr jóvoltából hozzá
csatolt mellékletek. Aki még ezek alapján sem tudja megtanulni a 
színes nyomtatás legfő tudnivalóit; legokosabb, ha szegre akasztja a 
mesterségét.

Köhler Hermannak hatalmas rézmetsző- és véső-intézete van Lipcsé
ben, kitünően fölszerelve s a modern tehníka minden követelményének 
megfelelő segédgépekkel ellátva. Hogy mire képes ilyen nagyobbszabású 
vésőíntézet: meggyőzően mutatja mellékletünk. A domborított nőalak
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művészies munka a maga nemében, olyan, amínőre könyvnyomtató a 
maga eszközeivel nem igen vállalkozhatnék. Plakátokul, dobozdíszül 
pompásan beválik az ilyen reliefes munka. A Köhler-féle intézet buda
pesti képviselőjének lakáscíme újabban Csengefy-utca 24-re változott.

Weíss Antal, a Nagykanizsáról nemrégiben Budapestre költözködött 
Weíss Fülöp nyomdatulajdonos fia. Apjánál tanult s aztán a lipcsei 
nyomdász-akadémián folytatta tanulmányait. Iskolázottságát és művészi 
képzettségét kitünően bizonyítja az általa rajzolt mellékletünk, amelyhez 
— valamint a könyv táblájához is — Wottítz Manfréd készítette a 
kliséket, oly módon, hogy a fölvételi negatívon az egyes színeket egyen
ként másolta át, természetesen más-más cínklemezre, a többi színrészle
teket ezalatt persze mindig elfödve. Ez az eljárás jóval olcsóbb a vésnökí 
munkánál s a mellett biztosabb is.

A  Leykam-Josefsthal papír- és nyomdaipar-részvénytársaság levélfeje 
a Világosság-nyomdában készült, természetesen a cég saját gyártmányú 
papírosára. E könyv legfő tehníkaí munkása, Kun Kornél volt a mestere 
ennek is.

Klein Ferenc könyvkötőmesternek jelentékeny része volt ez Évkönyv 
elkészültében. O kötötte ugyanis a könyvet. Leykam-Josefsthalí papírosra 
nyomtatott levélfejét Kun Kornél szedte és Gáy Géza nyomtatta a 
Világosság könyvnyomdában.

Márkus Samu könyvnyomdájának levélfejét Kun Mihály tervezte, 
akinek iskolázott ízlése s rajztudása révén már nem egy pályázati 
diadalban volt része. Mostani munkája is eredeti a maga nemében. 
A területhatároló piros rózsákat más mesterszedő aligha merte volna 
alkalmazni. Pedig szükség van rájuk. Sőt mi több: jól hatnak. A tónus: 
Máser-lemez; a sas : cínkográfía.

Bagó Márton és Fia könyvnyomdájának van egy gépmestere, Keszler 
József, aki akcídens nyomtatványok tervezője, mindenféle lemeznek biztos- 
kezű vésője és a mellett ügyes nyomtatója is egy személyben. Egyik jól 
sikerűit nyomtatványát bemutatjuk Évkönyvünk keretében. A szövegen 
kívül Máser-véset rajta minden, még a vékonyvonalas vírágkocsán is.

Révai és Salamon könyvnyomdája Müller Sándornak egy Ligeti 
Jenő és Társa nevére szóló levélfejét nyomtatta ki. A  rajz is, meg a 
nyomtatás is — ez utóbbi Hrazdíra Ágoston munkája — elég ügyes 
dolog.

A Pátria-nyomda Polgár Jenő művezető úr jóvoltából két mellékletet 
készített számunkra. Mind a kettő Hollóssy János tervezete. A memo
randum alapja és a domború dísz Máser-vésetről, illetőleg ennek mása
képpen készült galvanóróí nyomódott. A levélfej Máser-véset.

Debrecen város könyvnyomda-vállalatának Ember Lajos és Keresz- 
tessy István most a művezetői. Kezükben újraéledt és megmodernízáló- 
dott e régi neves tipográfiai műhely. Évkönyvünkben egy Dózsa György 
által szedett és Várakozó Gyula által nyomtatott dombornyomásos mel
léklet igazolja ezt. A matrica ólomból készült, kézi vésés útján, ami 
nem kicsiny dolog.

Novák József gyomai mesterszedő vagy tizenkét mellékletre való 
anyagot küldött be hozzánk, de terünk szűk volta miatt csak kettőt közöl
hettünk belőlük. Az egyik Scholz Ede betűöntő mintalapja, háromszines 
nyomtatásban, Sas és Bauer-féle „Secessío“  borítékpapíroson. A másik 
e kiváló papírraktáros cégnek a mintalapja. Mind a két melléklet a Vilá
gosság könyvnyomdában nyomódott.
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Szaktanfolyamaink hallgatóinak munkáiból öt tableaut állítottunk 
össze Évkönyvünk számára. Igénytelen vázlatocskák ezek s csak úgy 
mellékesen készültek tanfolyamainkon, amennyiben itt a rajztanítás 
fő célja a betűöntődéi anyagok alapján való gyors és biztos vázlatkészítés 
volt. Az Évkönyvünkben bemutatott vázlatok részben Szedő Gáspár és 
Társának, részben pedig a Péterfalvaí Papírgyár budapesti nagyraktárá
nak a papírosára nyomódtak. Mind a két cég árúit olvasóink figyelmébe 
ajánljuk.

Ifj. Aígner Antal jellegzetes, finom kidolgozású munkáit régóta ismeri 
már Magyarország nyomdászközönsége s a múlt évkönyvbelí mellék
leteiről is a lehető legjobb kritikát hallottuk mindenfelé. Mostani köte
tünkhöz három tableaut állítottunk össze tervezeteiből. Dicsérnünk fölös
leges e munkákat; aki látja: egyszeriben megszereti Aígner barátunk 
stílusát, de sőt még a finom, minden szépért, jóért hevülő egyéniségét is. 
A  tableauk nyomtatása a Világosság könyvnyomdában történt.

Stefání József cikkéhez két mellékletet nyomtattak a Korvín-nyomda 
derék főnökei. Az egyik egyszerű illusztrálása a szövegnek, mutatva a 
főlület-elosztásnak és a síkhatásra való törekvésnek eredményét; a másik 
nagyobb lélekzetű mestermunka, több színben nyomtatva, domborítással. 
Mind a két lap méltán dicséretére válik a tervezőjének és a nyomtatást 
végző Korvín-nyomdának.

Novák Alajos cikke mellett négy mellékletet találunk. Mind a négy 
figurális rajz. Az első a gyors vázlatozás módját mutatja, a második egy 
már részletesebben kidolgozott vázlatot. A színes papírosra nyomtatott 
két további mellékletből képet alkothatunk magunknak arról, hogy mi 
módon használhatja ki a nyomdász a figurális rajzban való esetleges 
készültségét.

Spítz Adolf szaktársunktól két szép szedésmellékletet közlünk. Rígler 
József Ede gyárígazgató úr jóságának s kedves tanítómesterem; Kokály 
Ignác művezető úr szíves közbenjárásának köszönhető, hogy e hatalmas 
műíntézet ismét ilyen pompás munkával lepte meg Évkönyvünket. Mind 
a két melléklet szerves kapcsolatban van Spitz szaktársunknak a modern 
cégjegyekről szóló cikkével, s olvasóink bizonyára örömüket lelik benne.
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3 ^ c ív is  1 9 0 0 :  ( j v a n d  p v ix .

3Ylindennemű Betűd és 
díszítő anyagod a  nyom
dászat részéve. 3léz6etűd 
dönyvdötődned. 3)o6oz~ 
dészítési eszdözöd. 3iéz- 
léniád és galvanotípiád.

TXJindsörautö
e g y -  é s  íié tfo rd u la tú

SPfjönix tégelynyomású sajtó. n y o m d a i gyOVSSCljtÓ.

Séfjönix tégelynyomású sajtó. -g
SPladátűetűd. fo n a la s , autotíp- és fjávomszínnyomatú 
dliséd. déömöntészeti dészüléded. SKézi számozó géped, 
szám ozó és szám láló dészüléded. Sszdözöd a  szedéshez 
és nyomtatáshoz.

3(épviseli

ZRofjdé)
F e r e n c ,

Sftudapest IV, 
Semmelweis-u. 
23. szám  alatt. clO inds6raut gyovssajtő.
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fényképek vagy tussal készült 
rajzokról: tudományos és szép
irodalmi művek, kereskedelmi 
és ipari célokat szolgáló árjegy
zékek stb. illusztrálására a leg
tökéletesebb kivitelben készít

ífj.^Cfeínwurm Antal 
és T ársa

fényképészeti és cínkográfíaí J 1 
korszerű berendezésű műterme

Budapest VI,
O-utca é. sz.

Háromszínű (kromó) 
autotípía készítése. Jt, 
Díapozítívok vetítésre, 
fényképfelvételek cso
portképek, kiállítások, 
épületek, gépekről stb.
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n párisi kiállításon 
„Qrand Prij("-vel és 
két arany-éremmel,

a saint-louisi kiállí
táson a „Nagy Díj"- 
jal lett kitüntetve.

CARMINE HUGÓ
=  M AGYARORSZÁG! FŐRAKTÁR: =  
B U D A P E S T  VI, K IRÁLY-UTCA 26. SZ.

\

ALAP1TTATOTT 1878. TELEFON 14—16 SZ.

Gép- és szerszámgyár és 
a grafikai iparágak összes 
szükségleteinek nagy raktára
nevezetesen mindennemű nyomdafestékek, 
kencék, formamosó- és henger-anyagok
Kast és Ehinger G. m. b. H.
stuttgarti és feuerbachi festék-gyáraiból.

Kék és sárga litográfiái 
kövek elsőrendű minő
ségben, valamint érc- és 
fafelszerelések, ú.m.sor- 
zők, szekrények, hajók, 
matricapor, táblák stb.,

valamennyi saját gyárt
mány, legjobb minőség
ben. Maser-féle alap
lemezek és szerszámok. 
Áijegyzékkel kívánatra 
készséggel szolgálok.

A Monotype betűöntő'- és szedőgép 
ausztria-magyarországi vezérképviselője.

■■ —------ ír----- T r - A - i r ------ír------— ■■■■ —----- II------II— -3 1------II------

Az itt felsorolt cégek képviselője:

—

König és Bauer, Würzburg; Hugó
Koch, Lipcse; Aug. Fomm, Lipcse.
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Több kitüntetéssel ju
talmazva. Paris 1900: 
Grand Prix és Sainf- 
Louis 1905: Nagij Díj

Nyomásmintával, ár
jegyzékkel kívánatra 
ingyen és bérmenlve 
szívesen szolgálunk

m KAST & EHINGER
G. H. B. H.

FESTÉKGYÁR STUTTGART

Telefon
14-16

SÜRGÖNYCÍM: KHSTINGER STUTTGART

Mindennemű festékek az ösz- 
szes grafikai szakmák részére, 
úgymint: könyv-, kő-, fény-, 
réz- és bádog-nyomásokhoz, 
továbbá könyvkötészeti nyo
másokhoz. Kitűnő minőségű 
kencék, hengeranyag, auto- 
gráfiai festékek, tinták és 
tusok, litográfiái és stuttgarti 
tusok, valamint a legfinomabb 

összetételű betűmosólúg

o
MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

CARMINE HUGÓ
BUDAPESTI FIÓKJA 
VI, KIRÁLY-UTCA 26

f m

O
Telefon

14-16
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‘J  RLRPÍTTRTOTT 
1858. ÉV BEN

Fiókok: 
Szt-Pétervár 
Moszkva 
Stuttgart és 
Bécs

Saját réz- 
léniagyártás

Rendelések 
legponto
sabban esz
közöltetnek

BERLIN SW .29

hagy választék külön
féle körzet- és betű- 
újdonságokból, réz
léniákból és a többi, 
Legnagyobb választék 
orosz, szerb és bol
gár betűkből, Ékeze
tek különféle nyelvű 
= szedésekhez =

K izáró lagos vezérképviselőség 
Magyarországon és a dunai tar- 
i i tományok részére i i

Pusztafi R.ésTársa
Budapest V, Lipót-körút 17
a k ik  m intákkal és a jánlatokkal szo lgálnak

=0D=

RLRPÍTTRTOTT 
1858, ÉVBEN

V

Párisi világ- 
kiállítás 
1900-ik 
évben: 
arany érem

Kivitel az 
összes világ
részekbe

Teljes 
nyomdai be
rendezések

■

M
LRJ

1 f— i
°=§B=° “3®° “€®° “3®=° 0 0 “3®=° x%&° "=§®° ŜB” f
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GLEITSMANN E.T.
K 0 - ,  K Ö N Y V -, F É N Y 
E S  B Á D O G N Y O M D A I 

F E S T É K G Y Á R A K

Alapítva
1847

TÖ RZSGYÁR:
D R E Z D A
KÖZPONTI GY Á R:
R A B E N ST E IN
FIÓ K G Y Á RA K :
TU R IN
TR ELLEBO R G
BU D A PEST
VII, Akácfa-utca 50. sz. Telefon

13—70

ILLUSZTRÁCIÓS-, AKCIDENS- ES ÚJSÁG- 
FE ST ÉK E K  ELSŐRENDŰ M INŐSÉGBEN. 
SA X O N IA  G ELA T IN -H E N G E R A N Y A G .
HENGEREK UJ- ÉS ÁTŐNTÉSE. KENCE-FŐZDE

Képviseli: Tánctér M. grafikai szakűzlet
0 Budapest VII, Akácfa-utca 50 0
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L IN O T Y P E
r r

KER JEN

P R O S 

PEKTU ST !

P á r is  1900: G rand P rix  és 
aranyérem ; Karlsbad  1900: 
a ranyérem hez d ís z o k le v é l; 
S t -L o u is  1904: nagy d íj;  
G ö rlitz  1905: aranyérem ; 
T ils it  1905: aranyérem . — rr~n

KER JEN

BETŰ 

M INTÁT!

A z egész  v ilágon több mint 
12.000 L ino type szedőgép  
van á llandó m űködésben. 
K ívánatra  b i z o n y í t v á n y 
f ü z e t ü n k b ő l  készségge l 

=_ d íjm en tesen  küldünk.

: :  MERGENTHRLER SETZ- "  
MRSCHIMEfl-FRBRIK G.M.B.H.

BERLIN 4.
KÉ PV ISE LŐ N K :

G U T E N B E R G H A U S  G E B R Ü D E R  G E E L ,
W IEN  V I12, L E R C H E N F E L D E R - S T R A S S E  37.
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GÉPGYÁR ÉS 
VASÖNTÖDE
JOSEF ANOER & SÖHNE, WIEN 
X V11, H E RN A LS, H AU PTSTR. 122

3*E

Készít és szállít legújabb és legjobb szer- 
=  kezetű kő- és könyvnyomdái ^

GYORSSAJTÓKAT
tégelynyomású és Ausztria gyorssajtókat, 
lyukasztó- és papirvágó-gépeket, simító-, 
csomagoló-, aranyozó- és ványoló-sajtókat, 
papírzacskó-gépeket, kézi sajtókat stb. stb.

i

Í33



L I G E T I  J E N Ő  É S  T R R S R
Telefon
86-15

G R R F IK R I S Z R K Ü Z L E T
Budapest V II, Erzsébet-körút 23 .

Telefon
86-13

Kép v ise le tek■■ Stem pe l D, betűöntődé, Lipcse 
Jo h n  Kidd &  Co. Ltd. festékgyár, London 
C. L. Lasch & Comp. fűzőgépgyár, Lipcse 
Jo s e f  R n g e r &  Söh ne , gépgyár, Bécs  uo

Nagy raktár betűszekrényekben és gépekben. Teljes berendezé
sek előnyös feltételek mellett. Használt gépek vétele és eladása

IBI I

F I S C H E R  É S  M IK A
T E L E F O N

28-62

B U D A P E S T
VI, RÉVAY-UTC A 6 A LA P ÍT V A

1877

Ajánlja nagy választékú s foly
tonosan készletben tartott leg
újabb könyv- és címbetűít, szerb 
és héber betűket, körzeteket és 
kizárásokat; továbbá minden
nemű nyomdai szerelvényeket, ■

saját gyártmányú szedősorzó- 
kat és hajókat, szabadalmazott 
kízárásnélkülí nyomdai vonalzó 
berendezését. Egy próbagarní- 
tura20 K.Elvállal jutányos áron 
egész nyomdai berendezéseket.

Az
ezredéves 
országos:: 
kiállításon 
kitüntetve

B E T Ű Ö N T Ő D É, T Ö M Ö N T Ö D E 
EH M EH A N IK A I M Ű H ELY HB 
□□ G A L V A N O P L A SZ T IK A  □□

Az
ezredéves 
országos :: 
kiállításon 
kitüntetve
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síi s a s a  s a s a  s a  s a s a  s a s a  s a s a

Gufenberghaus
s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a s a

Szaküzlef az összes 
g ra fik a i szakm ák  
számára, mm  Nagy 
gyári raktár nyomdai 
gépekben, felszere
lésekben és minden
nemű anyagokban.

s a s a s a s a s a s a s a

ebr. Geel
s a s a s a s a s a s a s a

Wien VII2
Lerchenfelder- 
sírasse Nr. 37.

Alapítva 1884.

Árajánlattal és prospektussal kívánatra készséggel szolgál.

CTP

ÜT

Miller Márton Fia
acélárúgyárAlapítva J782 Telefon 27—3

Gőzüzemű köszörülő-műhelyünk elvállalja mindennemű 
papírvágó kések köszörülését és edzését a legolcsóbb 
árakon, melyben a szerszámok elvitele s a már köszö
rültek hazaszállítása is bele van számítva. Ajánlkozik 
különösen a következő vágó-szerszámok szállítására: 
Papírvágó- és keresztbevágó-gépek kései, kör- és korong
kések, hasító- és egyéb kések, formavágók (stancák), 
ollók stb. legfinomabb tégely öntött acélból, elismert leg
jobb minőségben, teljes jótállás mellett jutányos áron

Budapest VI, Csengery-utca 74
- B T
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W O T T IT Z  M A N F R E D
S O K S Z O R O S ÍT Ó  M Ű I N T É Z E T E  

I  B U D A P E S T  I■ |H
^  1 f

=

VI, HAJOS-UTCA 32. SZ.
(immár II esztendeje Budapesten)

Ajánlkozik könyvnyomtatásí és 
egyéb ipari célokra való követ- 
.,•* kező klisék előállítására: J-

kemígráfía, fototípía, 
autotípía, három- és 
négyszín-nyomathoz
való klisék, színnyomatokhoz 
való szemcsés klisék vörösrézből, 
sárgarézből avagy cinkből; ,*  
fekete és színes nyomtatáshoz 
való könyvkötői klisék cinkből 
vagy sárgarézből. Közvetlen má
solás alumíniumra és a lemeznek 
nyomtatáshoz való előkészítése.

M LEHETŐ LEGSZEBB, MUVESZIES 
KIVITEL. SZOLID ÁRAK

C § 3 l g l C § 3 C § D C § 3 C g 3 C § 3 C § 3 C § 3
O

C§3 C§3 &
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Fekete és színes 
kő- és könyv- «£ 
nyomdai festékek, 
kencék és henger-

l  anyagok gyára «£ ^

Gebrüder Schmídt
Y Bockenheím - ^

Frankfurt a/M.

=  K Ü L Ö N L E G E SSÉ G : =  
LEGFINOM ABB F E K E T E  
IL L U SZ T R Á C IÓ F E ST É K

Képviseli: Jt, Telefon 82-35

Freund (Barát)-
féle kő- és könyvnyomdái cikkek 

= képviselője =
Budapest VII, Csengfery-utca 24
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KURZWEIL JÁNOS

;  K Ö N Y V N Y O M D R I FESTÉK-
■ ÉS  H E N G E R R N Y R Q -G Y R R

Újság-, mű-, illusztráció-, díszmű- és min
denféle színes festékek, kencék, bronzok 
és mosólúgok a grafikai iparágak részére

;P a ten t' G elatin-hengeranyag
Hengerek öntése lapos és körforgó gé
pekhez. Olcsóbb és jobb a házi öntésnél. 
Szedősorzók igazítható feszítővel ellátva, 
H szabadalmazott saját találmány 0

G ra f ik a i k e l lé k e k  r a k tá ra

Osztr. és ma
gyar szabad. 
47.004. szám 
53.406. szám

=  KITÜNTETÉSEK: =
Temesvár 1891 o Orsz. iparegye
sület 1892 o Philippopol 1892 o 
Budapest „Hors concurs" 1896

Telefon : 
56—64. szám. 
Postatakarék
pénztár 6525

Í 3 8



FISCHER LIPÓT
F O T O  C I N  K O G R Á F I A I

h r

o

o

M Ü I N T É Z E T E

=  B U D A P E S T  =
VIII, V A S-U TCA  7. SZÁM

n _ n

— v —

TELEFO N  66-42 | TELEFO N  66-42

K ÉSZ ÍT

KLISÉK ET
M IN D E N N E M Ű  N Y O M 
TA TV Á N YO KH O Z SZÉP 
ÉS TISZTA K IV ITELBEN , 
M IN D E N  M O D O RBA N , 
P O N T O SA N , A LEG O L
CSÓBB Á RA K  M ELLETT

o
o

V IDÉKI M EG REN D ELÉSEKET IS 
P O N T O SA N  ESZKÖ ZÖ L

1 3 9
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Stempel ÍD. betűöntőbe
1R.=€., fFcankfuct q . fin .

több mint 250 saemély i---i fKíoífel minőén ocsjóaba
íretek minőén nyelobea

ÍRéslénia= és Cínofypemaftírsagyar 
6aloanoplastíka □ tDesnökí intését

kíoálóan ssép és praktikus ujöonságok a 
moőetn nyomöaí munkák kíoítelébes, úgy
mint: könyo=, akcgíbens:, köcleoél= és írott 
betűkből, ínítsíálék, körzetek, ornamentek, 

őíszífések, polgtgpok, oígnetták stb.

költségajánlattal és mintákkal készséggel 
szolgál a magyarországi oesérképoíselet:

Cígetí 3Jenö és Cácsa
f i u b a p e s t

1711., Érssébeí-körút23 CeIefon=s3ám 86— 13
Ugu e bicöetés, mint 03 egésa kőngD saöeegbetűí belűönlöbbnk késgítméngei

S S

* 3  

■ 3

* 3

■ 3

" 3

3
' 3

■ 3
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BERLINI KO- ÉS KÖNYV
NYOMDÁI FESTÉKGYÁR

HflNS
G. M. B. H.

Könyv- és kőnyomdai festékek és kencék. 
Legjobb minőségű „G E R M A N IK " henger- 
anyag bármely gép számára (körforgóhoz is)

Különlegesség: „GLORIM" (fesfék-póíanyag) 
meggátolja a festék Iehúzódását; különösen 
alkalmas cinóber, cinóber-imitáció, valamint 
az összes földfesíékekkel való nyomáshoz. 
PROSPEKTUS-festék. Fénylik, gyorsan szárad 
és ezért ajánlatos árjegyzékek nyomásához. 

BRONZKÉK, kiváló fénnyel

J0 &

Vezérképviselőség és egyedüli raktár:

Goldsíein Adolf, Budapest
VII, Kazinczy-uíca 30 :: Telefon 23-41 

^ 1 — - ^ E S ^ E E E E  W0

EH

Í4Í
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Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und 
Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G.

rövid ítve

m . n .  m .
Részvény- és tartaléktőke kb. 23 millió M. 
Tizenegyezer munkás és alkalmazott.

Műtelep Augsburgban.
□ □ A lap ítta to tt 1840-ben. □□

□ □

M i n d e n n e m ű  és n a g y s á g ú

gyorssajtók és körforgógépek

Kétgöngyöletű körforgógóp 32 oldalas hírlap részére.

Eladatott  több m int 8100 könyvnyomdái gép,
-----------------  m elyekből 506 körforgógép, ille tve
184 kétgöngyö letű  gép, 1 három göngyöletű gép, 
20 nógygöngyöletű gép és  1 hatgöngyö letű gép.

Vezérképviselet Magyarország, Ausztria és a Kelet részére:

ts P O L A C S E K  J. -NÁL p
Ml WIEN IV, BELV ED EREG A SSE 3. M l

Í42



E L S Ő  M A G Y A R  ^
tt **

B E T U O N T O D E  R .-T .
BU D A PEST VI, D ESSEW FFY -U TC A  32. SZÁM

o o

0

Raktáron vannak magyar, német, 
román, szerb, horvát és bolgár

könyv- és címbetük
körzetek, kizárások, ékítmények, 
valamint nyomdai felszerelések is

Ln "Ehrb rü

R E Z L E N I A G Y A R
T Ö M Ö N T Ö D E , M EH A N IK A I j ,  
MŰHELY, GALVANOPLASZTIKA

□ □

o o

A  millenniumi kiállításon állami arany érem
mel, az 1900. évi párisi világkiállításon arany 

éremmel kitüntetve
TELEFON 23-70

H

143
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WALDHERR & OS
K Ö N Y V N Y O M T A T Ó  G É P E K  
G Y Á R A  -------------------------------
W IE N  „Vmdobona" K S I f i S

Első osztrák
magyar szak
gyár
gyorssajtók
gyártására

Első minőségű 
hazai
gyártmányok

Képviseli:

K LEIN  JÓ Z SEF, könyv- és kőnyomdaí szakűzlete
BUDAPEST VI, LOVAG-UTCA 2. SZÁM . j t  TELEFON 71—56

V f  n k r m  a  “  tégelysajtó(Colts- „ V i n a O D O n a  Armory, illetőleg 
Phőnix-rendszer). A legerősebb gép illusz
tráció-, akcídens-, dombor-, autotípía-, vala
mint többszínű munkák nyomására.

T e g y e n f e ö z ü  nyomású tégely- 
sajtó. (Osztrák-magyar szab.) 

Jelentékenyen javí tot t  és tőkéletesbített 
amerikai rendszer. A legmodernebb tégely
sajtó akcídens- és illusztráció-munkához.

P y m / J í c "  tégelysajtó. Amerikai 
» ■ * - ' C o o  rendszer javítva. (Ren
des típus.) Egyszerű merkantil- és akcídens- 
munkák gyors és olcsó előállítására.

K Ü LÖ N LEG ESSÉG EK : 
TÉGELYNYOM Ó SA JTÓ K  három
rendszer szerinti kiállításban.
P A P IR O SV Á G Ó  G É P E K  kerék-
indítással (Krause rendszere szerint kiállítva).
PERFORÁLÓ-GÉPEK. SZÁRAZ 
STER EO TÍ PIA-KALANDER.

Í44



Fekete és színes könyv- és 
kőnyomdaí festékek, vala
mint „Hammonía" henger
anyagok és kencék gyára

Vezérképvíselőség és raktár

Müller Testvérek
akvarell- s olaj-művészfesték-, tinta-, 
pecsétvíasz stb. gyáránál

Gyár és központi iroda:

Budapest V, Sólyom-u* 13

N y omásmí ntákkal, árj egyzékkel kívánatra 
ingyen és bérmentve szívesen szolgálunk.

Í45
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PREUSSE & COMP.
GÉPGYÁRA! LIPCSE ^ ALAPÍTTATOTT 

1883-IK ÉVBEN.

Ajánlják hosszú évek során e l ismert kü lön legessége ike t:

DRÓT- É S  C É R N A F Ü Z Ö - G É P E K E T
könyvek, füzetek, irkák, naptárak, k isebbszerű  nyomtat
ványok, körlevelek, jegyzékek, dobozok, stb. fűzéséhez.

D O B O Z -  É S  T O K K É S Z I T É S H E Z
mindennemű gépeket, úgymint: hajl ításhoz, karco láshoz, 
rovátkoláshoz, vágáshoz, hornyoláshoz, lyukasztáshoz, 
kivájáshoz, fűzéshez, kapcso láshoz, okiázáshoz, stb. stb.

PERFORÁLÓ-GÉPEK ÉS PAPIRLEMEZ-OLLÓK STB.

UJSÁGHAJTO-
GATÓGÉPEKET
bármely gyo rssa j
tóhoz való bekap
cso lásra , egész, 
e lvágo tt fé l ív ekés  
me llék le tek  be- 
hajtogatásához. 
Hajtogatnak kü
lönfé le nagyságú 
íveke tte tszóssze -  
rinti tö ré s szám 
mal, s e be s  já rása  
a gyorssajtóéva l 
megegyezik.

94. számú „ldeal“ hajtogatógép, 
1, 2, 3, 4-szeri hajtásra igazítható 

kettős fonalfűzőkószülékkel.

„E  H“ fonalfűzőgép mindennemű 
könyvekhez, u. m.: üzleti könyvek, 
művek, díszkötósek vagy brosúrák.

2E számú „Universal“ sodrony
fűzőgép, röpívek, tömbök stb. 
részére 22 mm. vastagságig.

Szab. gyorssajtó-hajtogatógép
gyorssajtóhoz való kapcsolásra, 

ugyanazzal egy ütemben hajtogat.

ÍVHAJTOGATÓ
GÉPEKET
könyv-,friss i llusz
t rác iós -  és újság- 
nyomáshoz, üzleti 
könyvek,papirasz- 
talkendők, irópa- 
pirok és minden
fé le papírokhoz 
minden alakban 
és hajtási nem
ben, ragasztó- és 
vágókészülékkel, 
egyidejűleg cór- 
nafűzésse l is.

Í48



RC JTO TlPIR  ° F O T O L IT O Q R R F IR  ° F O T O T ÍP IR
K E M IG R R F IR

Készít: horgany- és rézmaratású kliséket a legszebb kivitelben; 
házonkívüli felvételeket, u. m. építmények, gépek, tájképek, olaj- 
festmények és iparművészeti tárgyakról a legjutányosabb árakon.
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Nijomdafulajdonosok 
becses Figyelmébe!

roinbenmnm* 
nyom látványhoz

$ub apc$ t.vm. Sze ni ki rátyi-u kza-1 3
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FIÓKOK:
BERLIN
BARMEN
FLORENC
LONDON
NEW-YORK
PARIS
SZENT
PÉTERVÁR

Nyomás-mintákkal és 
árjegyzékkel kívánatra 
készséggel szolgálunk

Berger
& WIRTH
FESTÉKGYÁRA
LIPCSÉBEN

Festékek “ “
könyvkötészeti, íénynyomdai és 
litográfiái, továbbá háromszín
nyomáshoz használt festékek

PESTÉKEK AZ ÖSSZES 
GRAFIKAI SZAKMÁK 

RÉSZÉRE RAKTÁROK M

Í53
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BUDAPESTI
GUTENBERGHÁZ

NÁDOR LAJOS
Budapest VIII, József-utca 56

A grafikai iparágak 
összes szükségleteinek 

raktára. Nyomdafestékek, 
kencék, hengeranyag nagy 

raktára. T ömöntöde-berendezé- 
sek, szedővasak, lyukasztó- s per- 

foráló-gépek, formazáró-készülékek 
stb. Raktár használt gépekben, melyek 

saját műhelyünkben rekonstruáltatnak. 
Teljes nyomdai berendezéseket előnyös 

□ fizetési feltételek mellett is szállítunk □

K É P V ISE L E T E K :
M AGYAR G Y O R SSA JT Ó G Y Á R  K A ISE R  L. 
FIAI, B U D A P E ST ; H O G E N F O R ST  A. G ÉP-
a a a  é s  s z e r s z á m g y á r a , L i p c s e  mm®

Q
í 56
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