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EGV KIS TEREFERE AZ EVKONVVROL.
uszonnegyedik kötete immár e mű a Magyar Nyom
dászok Évkönyvének. Huszonnégy köteten keresz
tül folytonosan tapasztalhatták szaktársaink azt a 
törekvésünket, hogy mentői szebbé, mentői tartal
masabbá tegyük Szakkörünk e legfő kiadványát.

Ez a törekvés néhány esztendő óta szinte vára
kozáson fölüli jó eredménnyel járt. Bár fokozato
san nőtt és szépült az Évkönyv, négy év előtt 
egyszerre nagyot emelkedett mind nagyság, mind 
terjedelem, mind pedig külső-belső kiállítás dol
gában. Az azóta megjelent kötetekben igyekeztünk 

ezt a színvonalat megtartani, s különösen a mellékletek számá
nak évről-évre való nagyobbításával a magyar nyomdászvilág 
igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégíteni. Tavaly már 
nem kevesebb mint nyolcvan szedési meg nyomtatási minta
munkát mellékelhettünk mindenkinek okulására az Évkönyvhöz.

A sok melléklet természetesen sok pénzbe is került. A szak
köri összes jövedelmeknek majdnem hetven százalékát emésztette 
föl a tavalyi Évkönyv. Ez a nagy költségeskedés meg lett ugyan 
okolva a Szakkör huszonöt-éves fönnállásának az emlékezetével, 
de az idén Körünk pénzügyi helyzetére való tekintettel már 
alaposan meg kellett fontolnunk, hogy meddig takaródzhatunk.

Egyrészt a takarékosság elvét szemünk előtt tartva, másrészt 
pedig ama régi fölfogásunkhoz ragaszkodva, hogy az Évkönyv 
a magyarországi könyvnyomtatás haladásának mintegy mérföld
mutatója legyen: könyvünk külső-belső díszesítését jobbára pályá
zatra bíztuk. Pályázatot hirdettünk például a munka könyvdíszére, 
beleértve a homlokléceket, iniciálékat és záródíszeket, továbbá 
a borítékcímet, béléspapiros-tervezetet meg a belső címlapot is.
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A pályázat győztese Fekete Béla lett, ugyanaz a derék mester
szedő szaktársunk, aki már két esztendő előtt is rendelkezésére 
bocsátotta művészi tudását a Magyar Nyomdászok Évkönyvének.

Hirdetéseink szedése tekintetében is pályázatot írtunk ki, 
legfőképpen azért, hogy azok több nyomdában készülvén, betű, 
ékesítő anyag és szedési stílus tekintetében változatosabbak 
legyenek. A pályázat fölött januárban dönt majd a szakbizottság.

Évkönyvünk mellékleteit illetőleg négydíjas pályázatot írtunk 
ki a szedésmunkákra. Hogy mindamellett aránylag kevés pályamű 
érkezett be: az újabb időben jelentékenyen megváltozott hely
zetünknek, valamint a pályázat nehéz föltételeinek tulajdonítható. 
Érezve a pályázati eredmény viszonylagos gyöngeségét: a szöveg
rész megbővítésével kárpótoltuk olvasóinkat: a tavalyi kilenc ív 
szöveg helyett nem kevesebb mint tizenkét ívet adva. Azt hisszük, 
olvasóink megelégedéssel fogadják ezt a dolgot; a szedésmellék
letek instruktív értéke nagyon is időleges, de a szövegé állandó.

Egy negyedik pályázatunk szakcikkre szól. Az e fölött való 
döntés is a Grafikai Szemle januári füzetében lesz olvasható.

Amikor útjára engedjük a Magyar Nyomdászok Évkönyve 
ezt a kötetét, nem mulaszthatjuk el, hogy lelkünk mélyéből jövő 
igaz köszönetét ne mondjunk összes munkatársainknak és támo
gatóinknak, de különösen a Könyvnyomdászok Szakköre legfőbb 
pátrónusának, méltóságos lovag Fáik Zsigmond udvari tanácsos 
úrnak, aki szeretetteljes gondossággal ügyelt arra, hogy az igaz
gatása alatt levő nyomdából kikerült ez a kötet nyomdászat
technikai tekintetben is méltó párja legyen közvetetlen elődeinek.
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KULTÚRA A DVOMDÁSZ-KÖRÖKBEN.
yakran hivatkoztak már azokra a kulturális ered

ményekre, amelyeket az ifjú munkás-szervezetek 
viszonylag rövid idő alatt elértek. Bizonyos körök
ben talán még ma is kicsinyléssel nézik a munkás
egyesületek működését, de a történelem minden
esetre igazat fog adni a világhíres angol állam
férfiúnak, Palmerstonnak, aki már 1860 októberében 
prófétai lelkesültséggel kiáltott fö l: »A tudomány 
terjesztésének leghatalmasabb eszközei nemsokára 
a munkás-egyesületek lesznek!« A következmé
nyek szerintünk igazolták már az angol államférfi 

jóslatának helyességét: a mi Magyarországunkban is ezreket tehet 
már azoknak a földhöz ragadt szegény embereknek a száma, kik 
a betűvetés és olvasás tudását valamely szakegyesületben vagy 
munkásokból álló egyéb körben sajátították el. Amerre csak 
munkás-egyesület alakul, az általános ismeretek kultiválása igen 
ritkán hiányozhatik az alapszabályokban kitűzött célok közül.

A nyomdászok mindenkor elüljártak a munkásmozgalmakban. 
Nemcsak az anyagi, hanem az intellektuális célzatúakban is. 
Több mint negyven esztendővel ezelőtt is már élénk szellemi 
élet buzgott a budapesti, de sőt a vidéki nyomdászok körében is, 
s ez a pezsgő élet azóta — bár a nyomdászok száma igen ala
posan megsokszorozódott — még általánosabban érezhetővé lett.

A könyvnyomtatók művelődési törekvései általában két cél 
szolgálatában mozogtak. Egyik volt a politikai és gazdasági föl- 
szabadulás célja, mely természetszerűleg értelmes és meglehető
sen általános műveltségű embereket kivánt meg harcosaiul. 
A munkásmozgalmak vezető férfiainak már kezdettől fogva az 
volt a széltében hangoztatott elvük, hogy: »Műveltséggel szabad
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ságra!* Tömérdek szociológiai meg egyéb fölolvasás szolgálta 
tehát ennek az általános fölvilágosításnak a célját. Az Önképző 
Egylet, az országos egyesület önképző osztálya, majd meg a 
naggyá fejlődött Szakegyesület főképpen ebben az irányban fej
tettek ki óriási tevékenységet. A szociológiai meg hasonló tárgyú 
fölolvasásokon kívül azonban francia, német nyelvi, gyorsírászati 
s egyéb tanfolyamokat is rendeztek, amelyek egyrészt a politikai 
és gazdasági fölszabadulás céljának szolgálatában állottak, de 
másrészt a könyvnyomtatás benső természeténél fogva egyszers
mind a szakbeli fejlődésre is kiválóan jótékony hatással voltak, 
sőt bátran kijelenthető, hogy első sorban ennek: a szakbeli fej
lődésnek a célját szolgálták, amennyiben az ott tanultakat a 
nyomdász, különösen a szedő, főkép a mesterségében értékesíthette.

Művelődési törekvéseink másik célját tehát a szakbeli fejlő
désre irányultnak vehetjük, s a tanfolyamok, fölolvasások jelen
tékeny részben ezt a célt szolgálták, bár kezdeményezőik előtt 
eleinte többnyire inkább az első cél lebegett. Az általános művelt
ség azonban — amit a politikai és gazdasági célok érdekében 
mindennemű kulturális tevékenységükkel a magyarországi könyv
nyomtatók közkincsévé iparkodtak tenni — annyira összefügg a 
valóban jó nyomdász fogalmával, hogy attól szinte elválaszthatatlan.

S ezt tudva, mód nélkül megnehezül a föladatunk. Össze 
akarjuk ugyanis foglalni a magyar könyvnyomtatók ama törek
véseit s amaz intézményeit, amelyek az általános műveltség és 
vele kapcsolatban különösebb szakbeli készség megszerzésére 
irányultak, de amikor e munkánkba belefogunk: lehetetlen meg
szabadulnunk attól a gondolattól, hogy hiszen minden még olyan 
kifejezetten politikai vagy szociologikus jellegű tanfolyam meg 
fölolvasás az általános műveltség meg értelmesség fejlesz
tése kapcsán egyszersmind a szakbeli készség emelésének a 
szolgálatában is állott. Hogy példát mondjunk: egy-egy szocio
lógiai, orvostani avagy egyéb fölolvasásból a nyomdász-ember 
egész sereg nevet meg előtte addig ismeretlen műszót s egyéb 
kifejezést ismert meg, aminek kitűnő hasznát vehette később 
valamely hasonló tárgyú könyvnek avagy újságnak szedésekor.

Mindamellett szó sem lehet arról, hogy a nyomdász-egyesü
letek kebelében negyven esztendő óta tartott összes fölolvasáso
kat meg tanfolyamokat sorrendben fölsoroljuk. Rengeteg terje
delművé tenné ez a munkánkat. Egyesegyedül azoknak az úgy
szólván taxatíve való fölsorolására szorítkozhatnánk tehát, amelyek 
a mi mostani tisztultabb fölfogásunk szerint legelső sorban is a 
szakbeli készség és szakbeli érvényesülhetés szolgálatában állot
tak. De még így is igen hosszúra nyúlna a dolgozatunk. Az 
Önképző Egyesület, Önképző Osztály, a Budapesti Könyvnyom
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dászok Társas Köre, a Szakkör, Szakegyesület, a Gépmesterek 
és Nyomók Köre, a Betűöntők Köre stb. kebelében évtizedeken 
át tartott szigorúan szakbeli fölolvasások száma sok százra rúg. 
Ezeket mind fölsorolni, csak a címük szerint is: óriási munkát 
adna, s ívekkel toldaná meg szűkre szabott dolgozatunk terjedelmét.

Egyesegyedül a szakbeli készséget szolgáló, több előadásra 
kiterjedő, hosszabb időt igénybe vevő tanfolyamok fölsorolására 
szorítkozunk tehát, csak itt-ott terjeszkedve ki olyan, a szakbeli 
meg általános műveltség megszerzésére irányuló mozzanatokkal, 
amelyek jelentőség dolgában messzehatóak voltak. A fölolvasá
sok közül csak a szervezettségünk kezdeti idejében tartottakból 
említünk meg néhányat; az újabb időkbeli legjava fölolvasások 
egy része úgyis napvilágot látott a Typographiában, a Grafikai 
Szemlében, Magyar Nyomdászatban avagy a Gépmesterek Köre 
Szakbizottsági Értesítőjében. Aki aztán az e lapokban leközlött 
rengeteg szaktechnikai anyagra kiváncsi: jó útmutatást talál erre 
a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1905-iki és 1906-iki köteteiben.

A pestbudai nyomdászság társadalmi tömörülését 1848-tól 
számíthatjuk. Ez időtájt ugyanis a munka nagyon fölszaporodott 
a pesti nyomdákban, s a külföldről seregestül kerültek hozzánk 
olyan szaktársak, akiknek az egyesületi szerepelgetés úgyszólva 
a vérükben volt. Jórészt az ő kezdeményezésükre alakult meg 
ez évi július hónap 1-én az Általános Vándor és Beteg Könyv
nyomdászokat Segélyző Egylet 232 főnyi taglétszámmal (az ösz- 
szes pestbudai nyomdász-segédek száma 236 volt), amely egye
sület azonban részben az akkori politikai viszonyok, részben a 
segélyezésen kívül álló célok föl nem érése miatt szakbeli meg 
egyéb kulturális föladatokkal nyíltan nem foglalkozott. Hogy 
azonban később titokban történhetett valami az egyesület köré
ben más irányban is: abból következtethetjük, hogy az osztrák 
kormány az egyesületet 1853 március 1-je körül hirtelen föloszlatta.

A szabadabb idők beálltával, 1861-ben megalakult a Pest- 
Budai Könyvnyomdászok Vándorló- és Betegsegélyző Egylete, 
amelynek alapszabályai az 1853-ban föloszlatott egyesületéivel 
nagyjából megegyeztek. A segélyezésen kívül úgyszólván semmi 
egyéb célja nem volt ennek az egyesületnek, de azért bennük is 
ugyanazok a férfiak tömörültek, akik későbben zászlóhordozói 
lettek a magyar nyomdászvilág minden kulturális törekvésének.

Temesvárott már 1850-ben volt egy a betegeket s átutazókat 
segítő nyomdász-egyesülés, Kolozsvárt pedig hosszabb ideig tartó 
előmunkálatok után 1863 március 19-én alakult meg véglegesen 
a Kolozsvári Nyomdászok Beteg- és Utassegélyző Egyesülete.
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Mindezek a tisztán segélyezést célzó intézmények a hatvanas 
évek közepe táján már nem elégítették ki a nyomdász-segédeket. 
Az anyagi segélyezés kölcsönösségén kívül a szellemi áramlatok 
s a tudás kölcsönössé és közössé tételére kezdtek törekedni. 
A németországi és ausztriai »Fortbildungsverein«-ek mintájára 
egy Önképző Egyletnek megalapítása foglalkoztatta ekkoriban a 
nyomdászvilág legjobbjait. 1865 október 1-én Hirsch Lipót, a 
Franklin-Társulat nyomdájának mostani vezérigazgatója körvona- 
lozta azokat a föladatokat, amelyek az uj egyesületnek mintegy 
élethivatását kell hogy tegyék. Hogy ezek közt a föladatok közt 
első volt a szakbeli meg általános kultúrára való törekvés: már 
az egyesület címéből is következik. Hirsch Lipót emlékiratában 
sok egyéb közt a következő kitételeket találjuk: »Lépjünk tehát 
össze egy képző egylet alakítására, hol az idősebb az ifjabbikat 
oktatja, segéli.* »Hallgassunk népgazdászati, államismei és min
denek előtt nyelvtudományi előadásokat.* A lelkes hangú emlék
iratnak megvolt a foganatja: az Önképző Egylet megalakult. 
Az 1866 junius 10-én jóváhagyott alapszabályok szerint az egye
sület célja : »tagjai szellemi kiképeztetésének előmozdítása, vala
mint anyagi érdekeiknek óvása.* E cél elérésének eszközei pedig 
a következők: »a) rokonszenves tudósok népszerű s tudományos 
fölolvasásai a vallás és politika kizártával; b) egyleti tagok és 
műbarátok technikai fölolvasásai; c) nyelvtani s egyéb tanórák; 
d) az egyleti könyvtár és olvasókör használata a fennálló szabá
lyok szerint.* Az 1866 julius 22-én véglegesen megalakult egye
sületnek teljes címe különben ez volt: Budapesti Nyomdászok 
Önképző Egylete. A könyvtár alapját már az alakuló közgyűlésen 
megvetette Kertész ]ózsef nyomdatulajdonos tizennyolc kötetnyi 
adományával. Hogy mekkora volt a szaktársi körök szeretete és 
lelkesedése az uj intézmény iránt, bizonyítja az is, hogy a könyv
tár kötetszáma hat hét alatt ötszázra emelkedett, s a politikai, 
szépirodalmi meg tudományos lapokból is több mint húsz állott 
az olvasni vágyó meglehetős számú tagtársnak rendelkezésére.

A kulturális törekvések nagy erővel éledtek föl a hatvanas 
évek közepe táján nyomdászvilágunkban. Szakirodalmi és társa
dalmi téren szinte versenyt kezdtek dolgozni a legjobbjaink. 
Rég megboldogult Aranyossy Lajos szaktársunk 1865-ben elő
fizetési fölhívást bocsátott ki Könyvnyomdászati Füzetek című 
havi folyóiratára. Ez lett volna az első magyar nyelvű szaklap 
hazánkban, de kevés előfizetője jelentkezvén, meg sem indulhatott. 
Megindult azonban még ez év október 15-ével Tóth István egri 
könyvnyomtatónak Gutenberg című újsága, s két évi fönnállása 
idején (1867 decemberében szűnt meg) nagy szolgálatokat tett 
szakirodalmunknak. Az önképző-egyleti fölolvasások jó részben
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napvilágot láttak ebben a kéthetenkint megjelent jó szaklapban. 
Az önképző-egyesületi fölolvasások sorozatát Ökröss Bálint 
nyitotta meg 1866 augusztus 12-én »Sajtó és törvényhozás* címen, 
szólva különösen a szerzői jogról meg a korábbi idők cenzúrájáról.

Az Önképző Egyesület serényen haladt tovább a megkezdett 
úton. 1866 november 25-ikén Szőllősy Mihály megkezdte a maga 
gyorsítási tanfolyamát, miután előzőleg már egy talpraesett föl
olvasásával széles körben sikerült felköltenie a nyomdászok 
érdeklődését a dolog iránt. A tanfolyamra közel negyvenen irat
koztak be. Hogy minő eredménnyel járt a tanfolyam, s hány 
hallgatója maradt meg mindvégig: nem jegyezte föl a krónika.

Az 1867 és 1868-iki esztendők kulturális mozgalmairól alig is 
maradt valami följegyzés. Amit e két esztendőről tudunk, néhány 
sorban elmondhatjuk. 1867-re jelent meg az első magyar nyelvű 
nyomdász-évkönyv, Barázda (Záhonyi) Alajos szerkesztésében, 
Zsebleltár címmel. Ugyanebben az évben az Önképző Egylet 
erkölcsi és anyagi támogatásával nyomdász-daloskor is alakult.

1868-ban az árszabálymozgalom irányítása kötötte le az Ön
képző Egylet munkásságát, s csak mikor az úgynevezett tizenhét- 
krajcáros árszabály szeptember 14-ikén életbe lépett: lehetett 
szó a szak- és általános kultúra behatóbb fejlesztéséről. Említést 
érdemel azonban ez esztendőből az a nagyszabású és általános 
nyomtatványkiállítás, amelyet szintén az Önképző Egylet rendezett.

Annál élénkebb szellemi munkálkodás indult meg 1869-ben. 
Ebben az esztendőben, május hó elején látott napvilágot a Typo- 
graphia legelső száma, ma is élő veterán kollégánk, Buschmann 
Ferenc szerkesztésével. Az Önképző Egyesület az év elején m a
gyar, német és francia nyelvi tanfolyamokat rendezett; a hallga
tóság száma kezdetben igen nagy volt, de a melegebb idők be
álltával bizony megcsappant egy kissé. Az Önképző Egyesület 
könyvtárának kötetszáma júniusban 870 volt. A szellemi élet 
hirtelen fölpezsdülésének köszönhető két körnek a szaktársiasság 
jegyében való megalakulása. Az egyik volt az októberben meg
alakult Magyar Nyomdászkor, amelynek tagjai csak olyan nyom
dászok lehettek, akik egyszersmind az Önképző Egyesületnek is 
tagjai voltak. A kör céljai voltak: »a) az Önképző Egyesületnek 
mentői több tagot szerezni, s az előforduló ügyek iránt érdekelt
séget kelteni; b) minden az Önképző Egylet által napi rendre 
tűzött ügyet tárgyalása előtt saját körében megvitatni; c) a ma
gyar szellemnek az egyesület körében mentői szélesebb teret 
nyitni, továbbá fölolvasások, szavalatok és egyéb a kiképzést 
elősegítő műveletek által tagjaira hatni.« A másik egyesülés volt 
a júliusban alakult Vitatkozó Kör; ez főképpen a munkáskérdést 
tárgyalta, s tagjai közé olykor még nem-nyomdászokat is fölvett.
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A szellemi élet 1869-ben való fölpezsdülésének egy további bizo
nyítéka a november 5-iki önképző-egyleti választmányi ülésnek 
ama határozata, hogy azontúl minden vasárnap tartassák fölolvasás. 
Ez évben a nagyszebeni szaktársak alakítottak önképző egyletet.

Inter arma silent musae! Az 1870-iki esztendő nagy sztrájk
mozgalommal kezdődött. Az egész nyomdászvilág érdeklődését a 
hetekig tartó munkabeszüntetés, majd meg az ennek nyomán 
keletkezett zavarok kötötték le. A múlt esztendőben megindított 
magyar, német és francia nyelvi tanfolyamok az év első felében 
csak tengődtek, a daloskor pedig egy időre egészen megszűnt; 
május 12-ike után kezdett csak éledezni, amikor hang jegy tanítási 
tanfolyamot szerveztek. Ugyanez időtájt kimondta az Önképző 
Egylet választmánya, hogy a nyelvi tanfolyamok csak addig tar
tandók fönn, amíg a hallgatóság száma legalább ötöt tesz ki. 
A Pesten ez évben tartott III. nyomdásznap behatóan foglalkozott 
az inasok előképzettségével, de csak a tizennégy-éves életkort és 
az írni-olvasni tudást kötötte ki az alkalmazhatás előföltételéül. 
Egyebekben ez az év a szervezkedés éve volt. Az Önképző Egy
let a munkaközvetítéssel és a bizalmi férfiak rendszerével kísér
letezett, takaréktársulatot létesített a saját kebelében, s a magyar 
nyomdász-egyesületeket egy Általános Magyar Nyomdász-Szövet
ség keretében igyekezett egyesíteni. A kormány az alapszabályo
kat nem vette tudomásul, mindamellett az Önképző Egylet föl
vette és jó ideig viselte is a Középmagyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Egylete címet. A vidék egy nagy városá
ban, Nagyváradon nyomdászok betegsegélyző egyesülete alakult.

Az 1871-ik év azzal kezdődött, hogy az Önképző Egyesület 
pályázatot írt ki két cikknek: egy szakbelinek meg egy szociális 
tartalmúnak a megírására. A Pesti Nyomdász-Dalkör ez évben 
újra életre éledt, az Önképző Egyesület időközben alapított budai 
fiókja, a Budai Könyvnyomdászok Olvasóköre pedig annyira 
megerősödött, hogy harminckét tagja számára külön magyar 
nyelvtanító alkalmazását kérhette a pesti központtól. A budain 
kívül Vácon is alakult ebben az esztendőben fiók-egyesület. 
Pécsett pedig a betegsegélyző egyesületet önképzővel bővítették.

1872 február 18-án a már az előző évben megindított magyar, 
német és francia nyelvi tanfolyamokat illetőleg kimondta az Ön
képző Egyesület választmánya, hogy fölfüggeszti őket, amíg leg
alább öt-öt hallgatójuk nem akad. Április 9-ikén Vizsay Imre 
szaktársunk, a későbbi színigazgató, jól látogatott énektanfolyamot 
kezdett meg az egyesület helyiségében. Az Önképző Egyesület 
kebelében létesült takaréktársulat ez évben föloszlott. A nyom
dász-inasok szakiskolája ügyében ez év október 20-ikán jelent 
meg az első cikk a Typographiában. Győrött egyesület-alapítási
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eszmékkel kezdtek foglalkozni, Debrecenben pedig meg is ala
kult a nyomdász-betegsegélyző, valamint az önképző egyesület is.

1873 január 1-ével az addig havonkint háromszor megjelent 
Typographiából heti lap lett. Az Általános Magyar Nyomdász- 
Szövetség megalakítási munkálatai igen serényen folytak, s a 
Budapesten székelő Középmagyarországi Könyvnyomdászok és 
Betűöntők Egyletéhez ez évben Székesfehérvár, Eger, Komárom 
és Besztercebánya nyomdászai csatlakoztak. Pozsony, Debrecen, 
Kassa, Pécs lettek volna a szövetség kebelébe tartozó többi egye
sületek központjai. A gyönyörű tervezgetésnek s lázas munkának 
véget vetett azonban az a szeptemberben érkezett miniszteri le
irat, amely a szövetség megalakítását egyszerűen eltiltotta. így 
hát nem maradt más hátra, mint a helyi egyesületekben folytatni 
a kölcsönös segítés és fölvilágosítás munkáját. Debrecen nyom
dászai tettek ki e tekintetben legjobban magukért. Önképző osz
tályt szerveztek, sőt kéthetenkint megjelenő Írott nyomdászujságot 
is csináltak. Szegeden ekkor merült föl először az önképző osz
tály eszméje, Pécsett pedig Dalkoszorú címmel nyomdász-dalkör 
alakult. Pozsonyban közel félesztendeig tartó sztrájk akadályozta 
a kulturális tevékenységet. — A pesti Önképző Egyesület ez év 
január 23-án elhatározta, hogy Bertalanffy szombathelyi nyomda
tulajdonosnak »A nyomdászat kézi könyve« című munkáját ki
adja; a dolog azonban később — mivel mindössze csak 148 elő
fizető jelentkezett — hosszas huzavona után végkép megrekedt. 
A könyvnyomtatás Magyarországban való meghonosításának 
négyszáz-esztendős jubileumát nagy fénnyel ünnepelték meg ez 
esztendőben, s Buda városa ennek emlékére 5327 73. sz. alatt 
kétezer-forintos alapítványt tett elaggott betűszedők segítésére.

1874-ről nem sokat mondhatunk. A megszokott magyar, né
met és francia tanfolyamok ez évben is meglehetős eredménnyel 
folytak mindaddig, amíg a tavaszias idők élvezetesebbé nem 
tették a szabadban való tartózkodást. A budai nyelvkurzusok 
azonban csak a nyár kezdetén szűntek meg. A pesti könyvtár 
kötetszáma 1036, a budaié 289, a pécsié 263 volt az év végével. 
Aradon ez év júliusában alakult meg a nyomdászok egyesülete.

1875 januárjának vége felé újra megkezdődtek a magyar, 
német és francia nyelvkurzusok. A német már márciusban meg
szűnt; helyébe még egy francia tanfolyamot állítottak. Budán, 
a Budai Könyvnyomdászok és Betűöntők Olvasó- és Dalkörében 
külön francia és magyar kurzusok járták. — A Pesti Könyv
nyomdász-Dalkör ez évben föloszlott, helyette Gutenberg-Szövetség 
címen alakult daloskor. Pozsonyban is létesült nyomdász-dalkör.

1876-ban a pénzügyi válságot nyögte a nyomdász-világ. Inas- 
mizéria dolgában is hallatlanul rosszul állottunk. Az ebben az

íi



évben fölvett statisztika szerint Budapesten 658 segéd mellett 
445 inas, a vidéken pedig 451 segéd mellett 410 inas volt alkal
mazva. Hogy az inasok előképzettsége még átlagban véve is 
silány volt: szinte magától értetődik. Jórészt a féktelen inas
kizsákmányolásnak tulajdonítható (ebben pedig a Pesti Könyv
nyomda Részvénytársaság kivételével ludas volt úgyszólván min
den magyarországi nyomdavállalat!), hogy a segédek közel tíz 
százaléka állandóan munka nélkül sanyargott. Ilyen körülmények 
közt a szakbeli meg általános művelődés behatóbb fejlesztéséről 
sem igen lehetett szó. Budapesten mindössze a magyar, német 
és francia nyelvkurzusok föntartására szorítkoztak, május köze
péig azonban apródonkint ezek is megszűntek. — Pozsonyban 
magyar és francia nyelvi, meg torna-tanfolyamokat rendeztek.

1877-ben sem javult igen a helyzet. Az előbbi évben meg
indult magyar, német, francia és gyorsírási tanfolyamok közül a 
magyar nyelvtani kurzus már februárban megszűnt, s nemsokára 
a gyorsírási tanfolyam is osztozott a sorsában. Szőllősy Mihály 
szaktársunk vezetésével április végén ez az utóbbi kurzus újra 
föléledt, s ettől fogva szinte állandóvá lett. A gyorsíráson kívül 
magyar, német és francia tanfolyamokat írt ki október elején a 
választmány, de ezek közül a németre viszonylag igen kevesen 
jelentkeztek, úgy hogy jobbnak látták bele sem kezdeni. A könyv
tárat Fáik Zsigmond lovag 118 kötetnyi könyv-adományával gaz - 
dagítá. Az aradi könyvnyomtatók önképző egyesületet alapítottak, 
a debreceniek pediglen gyorsírási tanfolyamot léptettek életbe.

Az 1878-iki esztendő nem igen hozott változást a nyomdá
szok kulturális életébe. Pünkösdkor szakmunka-kiállítást rendeztek 
szaktársaink a Fővárosi Iparosok Köre helyiségeiben, és ezzel 
széles körökben nagy becsületet szereztek a nyomdász névnek. 
A szintén pünkösdkor tartott nyomdásznap határozatából kifolyó
lag pedig emlékiratot intéztek a kormányhoz az inasok kizsákmá
nyolásának ellenében, persze eredménytelenül. — December hó 
első napjaiban egyszerre négy tanfolyam indult meg a budapesti 
nyomdász-egyesületben: magyar, német, francia és gyorsírási.

E tanfolyamokat azonban a következő 1879-iki évben időnek 
előtte meg kellett szüntetni, mert a hallgatóság száma annyira 
csökkent, hogy szinte kár volt a költségekért. Május 22-én egy 
szakcikkre meg egy a szervezettséget tárgyaló dolgozatra írt ki 
pályázatot az önképző osztály, de szakcikk egyáltalában nem 
érkezett be. Debrecenben ugyanez időben mesterszedési, Aradon 
pedig novella-pályázatot írt ki az önképző osztály. A Pesten 
tapasztalható tespedéssel szemben a budai nyomdászok körében 
elég élénk volt a szellemi élet; francia kurzusuk jól sikerült, s a 
könyvtár anyagát is aránylag jóval gyakrabban vették igénybe.
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1880-ban Aradon jó sikerű francia és Budán magyar tan- 
folyamot rendeztek. Ugyanez időtájt a vándor oktatás eszméje is 
fölszínre került, de csakhamar ismét megfeledkeztek róla. Javas
latba került egy az inasok számára való szakoktatási intézmény 
létesítése is, de a szeptember 19-iki rendkívüli közgyűlés az 
anyagi eszközök elégtelen volta miatt nem fogadhatta el az indít
ványt. Fáik Zsigmond lovagot azonban nem csüggesztette el az 
eredménytelenség, s a maga meg hozzá hasonló lelkesültségű 
főnöktársai áldozatkészségéből magyar, ném et és francia nyelvi 
kurzust szervezett a budapesti nyomdász-inasok egy része számára.

Az 1881. év igazán szépen köszöntött be. Január hó 2-án 
kezdődött meg gyönyörű kilátások között 43 nyomdász-inasnak 
nyelvtanítása. A fiúk — bár vasárnap délutánjaik rovására ment 
a dolog — mindvégig jól kitartottak, s a junius 19-én tartott 
záró vizsgálaton jó eredményről tettek tanúbizonyságot. A segé
dek számára rendezett magyar, német és francia nyelvkurzust 
azonban május végén részvétlenség miatt be kellett szüntetni.

Pécsett a budapesti példán föllelkesedve, a választmány 
január 26-án elhatározta, hogy magyar és ném et nyelvi tan
folyamokat rendszeresít, amelyeken a főnökök anyagi hozzá
járulása esetében az inasok is részt vehetnek. Őszre annyira 
fejlődött itt az inasoktatás ügye, hogy október hó 2-án már kész 
inas-iskola nyílhatott meg. A tanítási anyag a következő volt: 
a szedés és nyomtatás elméleti m egbeszélése, kéziratok olvastatása 
és könyvnyomdái anyagtan. A gyakorlati munka természetesen 
a nyomdákban végződött. A nyomdász-inasok szakoktatásban 
részesítésének eszméje különben csakhamar Kolozsvárra is elha
tott. Az ottani kiválóbb tanférfiak meg nyomdatulajdonosok novem
ber 24-ikén már meg is állapodtak a tanítási tervben. E szerint 
heti három órán át a következő tantárgyakat tanulták az inasok: 
magyar és német olvasás és helyesírás; francia, angol, görög és 
latin olvasás; számtan, kéziratolvasás, rajz, nyomdászattörténe
lem. A tanítás ideje vasárnap délelőtt volt. — Az augusztus 20-án 
és 21-én tartott országos nyomdászgyűlés sokat foglalkozott az 
inasok értelmességével, s a jobb érzésű főnököket fölkérte, hogy 
inasaikat mind egészségi, mind pedig szellemi tekintetben jobban 
válogassák meg. Megemlítésre méltó még, hogy ebben az időben 
a munkáskörben Typographia elnevezéssel külön szakosztály 
létesült, s nagyszámú tudományos előadásával ez is nagyban 
hozzájárult a nyomdász-emberek műveléséhez. Ugyancsak ez 
évben, szeptember 11-én alakult meg a Budapesti Könyvnyom
dászok Magyar Köre, amelynek fő célja a magyarosodás terjesz
tése volt a könyvnyomtatók körében, s amelyből a rákövetkező 
esztendőben a Budapesti Könyvnyomdászok Társas Köre alakult ki.
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Főképpen szépirodalmi dolgozatok fölolvasásával és mulat
ságok rendezésével igyekezett az említett Kör céljának megfelelni.

Az 1882 szeptember 10-én alakult Budapesti Könyvnyomdá
szok Társas Körének alapszabályaiban az önművelődés volt fő 
célnak megjelölve. Ezt eleinte főképpen fölolvasásokkal igyekeztek 
lehetővé tenni. A fölolvasások sorozata még ebben az esztendő
ben megindult, még pedig igen bőségesen, amennyiben egy-egy 
fölolvasó-ülésen olykor ketten-hárman is tartottak fölolvasást. 
Az inasok oktatását ez évben szélesebb alapokra akarta fektetni 
az önképző osztály, de a terv a főnökök szűkkeblűsége miatt 
kivihetetlennek bizonyult, sőt még az inasok addigi nyelvokta
tását is be kellett szüntetni. Mindössze Fáik Zsigmond ajánlott 
föl évi 100, és a Khór és Wein cég 60 forintot az inasok szak
oktatásának céljaira. Az önképző osztály 200 forintos szubven
ciójával egyetemben is elenyészően kicsiny volt ez az összeg a 
szakiskola föntartására. Az önképző osztály különben megtett 
minden lehetőt az eszme megvalósítása érdekében: memoran
dumokat dolgozott ki s terjesztett be a tanfelügyelőséghez, óra- 
és lecke-rendet szerkesztett stb. A választmányi s egyéb üléseken 
a legjobban vitatott tárgyak közé tartozott ekkoriban a szak
iskola kérdése. — Pécsett is megfeneklett ez időtájt az inasok 
szakoktatásának ügye. A főnökök több mint a fele egyáltalában 
nem fizetett járulékot, mások meg pontatlanok voltak ebben a 
tekintetben, úgy hogy február 11-én föl kellett oszlatni a nagy 
reményekkel kezdett inas-oktatási intézményt. — Budapesten a 
pesti segédek számára magyar meg német nyelvi tanfolyamok 
indultak meg október hó elején, s kezdetben látogatottak voltak.

Az 1883. év ismét a küzdelmek éve volt. A nyomdász-világ 
a Typographia egészben való megmagyarosítása kérdésében két 
táborra oszlott, s bizony nem sokat törődött a szak- meg általá
nos műveltség terjesztésére szolgáló kurzusok rendszeresítésével. 
De ha a tanfolyamok (kettő volt: magyar és német nyelvi) stag
náltak is, amennyiben a beiratkozott hallgatóknak félesztendő múl
tán csak a negyedrésze maradt meg: annál több volt a Társas 
Körben tartott szakbeli meg egyéb tárgyú fölolvasás. Ebben az 
évben indult meg a Typographia ellenlábasaként a Nyomdászok 
Közlönye. Bár tartalma jórészt nyomdásztársadalmi cikkekből 
tellett ki, szaktechnikai meg történelmi dolgozat is akadt benne 
szép számmal. E tekintetben különben a Typographia sem maradt 
hátra. A szakkulturális föllendülés bizonyítéka különben az is, 
hogy a Magyar Nyomdászok Évkönyve ez évben látta meg 
először a napvilágot. — Az inasok szakiskolájának ügye ebben 
az esztendőben is kátyúba került; 460 inas tanítása2000forintnyi 
évi költséget okozott volna, a nyomdatulajdonosok és az anya
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egyesület által biztosított anyagi segítség pedig alig ütötte meg 
az 500 forintot. A szeptember 2-iki választmányi ülés tehát úgy 
határozott, hogy az ipartörvény kilátásba helyezett megalkotásáig 
függőben hagyja a dolgot. A segédek számára már régebben rend
szeresített magyar, német és francia nyelvtanfolyamok ez év 
november havában újra megnyíltak; volt ezeken kívül elméleti 
énekkurzus is, amely azonban a jövő év kezdetén befejeződött.

1884 elején Kosovitz Rezső egy magyar nyomdászati kézi 
könyvnek a kiadását ajánlotta az önképző osztálynak, amely 
azonban okulva a Bertalanffy-féle könyvvel való kísérletezéskor 
szerzett tapasztalatokon: nem fogadta el a javaslatot. A múlt 
esztendőben megkezdett elméleti énektanfolyam januárban meg
szűnt. A többi meglehetős eredménnyel fejeződött be, s különö
sen a budai szaktársak igen pontosan látogatták a maguk nyelv
kurzusait. Az egyesület országosításának és a még le nem csilla
podott magyarosítási akciónak izgalmai foglalkoztatták különben 
ez időtájt legfőképpen a nyomdászvilágot. Az egyesület könyv
tára ekkor már 2091 kötetet tett ki, s megbecsülhetetlen szolgá
latot tett a nyomdászok művelődése ügyének. Novemberben a 
magyar nyelvi és helyesírási, német nyelvi és helyesírási, valamint 
francia tanfolyamokon kívül kereskedelm i levelezési és számtani 
kurzus indult meg. Az utóbbival együtt gyorsírást is tanítottak.

Az 1885-ik esztendő első fele az országosítás nagy munká
jával telt el, a második felében pedig főképpen az árszabály
mozgalom foglalkoztatta a kedélyeket. A múlt esztendő végén 
megindított tanfolyamok éppen ez oknál fogva nem járhattak oly 
eredménnyel, mint az óhajtandó lett volna. A francia órákat ápri
lis végén be is kellett szüntetni, bár később újraéledt ez a tan
folyam. A gyorsírási kurzus azonban a nyár elejéig föntartható 
volt. November elején a német, francia és gyorsírási kurzusok 
újra megindultak, s rajtuk kívül még könyvviteli tanfolyamot is 
szervezett az önképző osztály választmánya. — A Szeged-Kerületi 
Könyvnyomdászok Önképző Körének április 5-ikén volt a meg
nyitó ünnepe, Győrött pedig augusztus 10-én Győri Könyvnyom
dászok Társas Köre címmel alakult főképpen kulturális célú uj 
nyomdász-egyesület. Az aradiak az iskolai év végével röpívekkel 
figyelmeztették a szülőket, hogy ne adják gyermekeiket a bizony
talan megélhetést adó nyomdászi pályára, s ugyancsak az aradiak 
október havában francia nyelvi és könyvviteli tanfolyamokat 
indítottak. — A Társas Kör november 10-ikén három-aranyas 
pályázatot hirdetett egy a hangjegyszedés mikéntjét tárgyaló 
szakdolgozatra. A szakkultura ápolásában különben a Társas 
Kör tüntette ki magát ez időtájt legjobban. Tömérdek pompás 
fölolvasás és tanulságos vita hangzott el a helyiségében. Az ekkor
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már meglévő Gépmesterek és Nyomók körében annál nagyobb 
volt a szellemiek iránt való közönyösség. S ez a zsibbasztó nem
törődömség évek hosszú során át uralkodott a Gépmester-Kör
ben. Csak nagy ritkán hangzott el egy-egy szakbeli vagy egyéb 
tárgyú fölolvasás avagy szabad előadás helyiségének a falai között.

1886- nak a bérmozgalom lezajlása után szakkulturai tekintetben 
első jelentősebb mozzanata az volt, hogy az önképző osztály 
Ács Mihállyal s Firtinger Károllyal egy az egyesület keletkezését 
és működését ismertető füzetet Íratott, s azt francia nyelvre is 
lefordíttatta. A még múlt év végén megindult német, francia, 
gyorsírási és könyvviteli kurzusok hallgatósága egyenkint átlag 
alig volt több nyolc-tíz embernél, s a november 10-ikén megkez
dett uj francia meg német tanfolyamok is aránylag kevés embert 
látszottak érdekelni. Az önképző osztály ez évben körlevelet 
intézett az összes főnökökhöz, kérve őket, hogy csak 13-ik életévü
ket betöltött és két középiskolai osztályt végzett fiúkat vegyenek 
föl inasokul. Az év végén a gyorsírási tanfolyam is újra meg: 
indult, s Fáik Zsigmond lovag négy, az önképző osztály pediglen 
két aranyat tűzött ki a legjobban tanuló hallgatók díjazására.

A Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Dalköre hang
jegyoktatási tanfolyamot indított meg áprilisban. E dalkör külön
ben még ebben az évben Ébredés nevet vett föl. — Az anya
egyesület zászlaja alatt sok magyar nyomdász vett részt a párizsi 
munkás-iparkiállításon; többen kitüntetésben is részesültek közü
lök. Itt minálunk a Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 
rendezett szép nyomtatványkiállítást ez év áprilisában. Ez év 
őszén jelent meg a Magyar Nyomdászok Évkönyve második 
kötete is. Az egyleti könyvtár ugyanekkor már 2921 kötetből állott.

Érdekes momentum gyanánt említjük föl, hogy ez év második 
felében az Athenaeum és Pallas igazgatósága folyamodott az 
iránt, hogy nagyszámú inasaikat mentsék föl a vasárnapi rajz
oktatáson való részvétel kötelezettsége alól. Az iparhatóság a 
kérést — mint törvényellenest — természetesen nem teljesítette.

1887- ben a tavaly megkezdett tanfolyamok elég szép ered
ménnyel folytak mindaddig, míg a melegebb idők be nem álltak. 
A gyorsírási és francia nyelvi kurzusokat május 27-ikén rekesz
tették be. A nyáron tornatanfolyam  indult meg több mint száz 
tag jelentkezésével, november közepén pedig hang jegy tanítási és 
francia nyelvi kurzusokat indítottak. A Társas Kör szép számú 
fölolvasó-ülés rendezése mellett hírlapkiállítást is rendezett, vala
mint levélfejpályázatot írt ki. Az önképző osztályban is többször 
volt az év folyamán fölolvasás, s a szervezkedés munkája az 
év folyamán abban a törekvésben csúcsosodott ki, hogy az im
már országossá lett egyesület minden kerületi székhelyén létesü
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tessék önképző osztály. Ez intézményeknél azonban a tulajdon
képpeni önképzést mihamar háttérbe szorította a megélhetésért 
való küzdelem, no meg az árszabály megtartására való fölügyelet. 
Megemlítendő még, hogy a központ önképző osztálya megbízta 
Zaka Lajos szerkesztőt az egyesület történetének megírásával.

1888 március 1-én jelent meg Pusztai Ferenc szerkesztésé
ben és kiadásában a Magyar Nyomdászat legelső füzete. Kiállítás 
és tartalom dolgában egyaránt kiváló volt ez a lap; a Társas Kör 
annyira méltányolta a szerkesztő buzgóságát, hogy teljes támo
gatásában részesítette őt, sőt egy ideig összes tagjai számára 
megvásárolta a lapot évi két forintjával. A Társas Körben külön
ben egymást érték a jobbnál jobb szaktechnikai s nyomdászat
történelmi fölolvasások; a Kör ezenkívül fali naptár szedésére is 
hirdetett ez évben pályázatot. — Az országos nyomdász-egyesület 
pedig a Gépmesterek és Nyomók Köre közreműködésével pün
kösdkor nyomtatványkiállítást rendezett, nov. 18-án pedig Pulszky 
Ferenc tartott fölolvasást az önképző osztályban »A gazdag em
berekről címen. — Megemlíthetjük itt még, hogy ugyanez évben 
a kőnyomoknak is megalakult »Lithographia« címmel az egyesü
letük, mely a szaktudás terjesztését és az önképzést is fölvette 
céljai közé. Korábban a könyvnyomdász-egyesületnek állandó 
vitatárgya volt, hogy a kőnyomók fölvehetők-e az egyesületbe; 
ettől fogva ez a kényes kérdés megszűnt mind a két félre nézve.

A tanfolyamok 1889-ben egészen szüneteltek, a fölolvasások 
azonban rendszeresen folytak mind az önképző osztályban, mind 
a Társas Körnél, s olykor a Gépmesterek Körénél is volt egy- 
egy. fölolvasás vagy szabad előadás. A Társas Kör díszoklevélre 
hirdetett eredményes pályázatot, az önképző osztály pedig május 
19-iki ülésén elhatározta, hogy külön évkönyvet ad ki, s egyszer
smind mesterszedési meg szakdolgozati pályázatot írt ki. A könyv 
meg is jelent Zaka Lajos szaktársunk szerkesztésében. Termé
szetesen a Társas Kör kiadványa, a Magyar Nyomdászok Év
könyve sem maradt el. — Kolozsvárt november 3-án Kolozsvár- 
Kerületi Könyvnyomdászok Társas Köre címmel önképző szak
osztály alakult. Természetesen könyvtárat rendeztek be legelőbb.

1890 körül a Társas Kör vezetősége a budapesti nyomdász
világnak nemcsak a nyelvi megmagyarosításáért küzdött, hanem 
Huszkáék hatására keresni kezdett a magyar díszítő stílusnak a 
nyomdászatba való bevezetésére is módot. Láng József indít
ványára a Társas Kör huszonöt-aranyas pályadíjat tűzött ki a 
magyar nyomdászati stílus kézi könyvére. Ez a pályázat az akkori 
viszonyok mellett természetesen meddő maradt. A Kör ez év 
junius 22-én átalakult a Könyvnyomdászok Szakkörévé, s ezóta 
kettőzött erővel igyekezett szolgálni célját: a magyarországi könyv
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nyomtatás szakbeli fejlesztését. Az év végén kitört bérmozgalom
ban a Magyar Nyomdászat szerkesztő-kiadója ellentétes állást 
foglalván el a szaktársak nagy tömegével szemben, szóba került, 
hogy a Szakkör a Magyar Nyomdászat helyett saját megindítandó 
lapjával elégítse ki a tagok szakirodalmi igényeit. A szükséges 
előmunkálatok megtétele után az uj szaklap Grafikai Szemle 
címmel a következő év első napjaiban csakugyan meg is indult. 
A Társas Kör különben ez év junius havában tagsági jegy szedé
sére és nyomtatására hirdetett pályázatot. Az önképző osztály 
működését a maga egészében az év végén kitört árszabálymoz
galom előkészítése kötötte le, s a tagok jó része már tavasztól 
kezdve folytonosan a mozgalom okozta izgatottságban élt. A gaz
dasági kérdések háttérbe szorították az intenzívebb kulturmunkát. 
E tekintetben mindössze arra szorítkozott az önképző osztály, 
hogy kiadta évkönyvének a második kötetét. De még a vidéken 
is: minden nyomdász figyelme a pesti nagy bérmozgalomra 
volt irányítva, s az anyagi erőket már eleve ennek a támogatá
sára kellett irányítani. Temesvárott szeptember havában szóba 
került egy magyar nyelvi tanfolyam megindításának a kérdése, 
de a közbe jött fontos események megakadályozták a dolgot.

Harci szervezeti jellegét az önképző osztály az 1890-iki nagy 
bérmozgalom után is megtartotta, s a nyomdászvilág technikai 
nevelését majdnem egészen a Könyvnyomdászok Szakkörének 
engedte át. A Könyvnyomdászok Szakköre havi ülésein ez évben 
kilenc jelentékenyebb fölolvasás hangzott el. A nyomdászok álta
lános műveltségének fejlesztésére szolgált az önképző osztályban 
az immár tekintélyes kötetszámú könyvtár, s ezenkívül a társa
dalmi kérdéseket feszegető fölolvasások egész sorozata. A tan
folyamok egy időre egészen megszűntek, s 1891-ben még a már 
két esztendőn át megjelent évkönyvének megjelenését is beszün
tette az önképző osztály, megegyezve a Könyvnyomdászok Szak
körével, hogy ettől fogva a hivatalos jellegű tudnivalókat is közölje 
a Szakkör kiadványa, a Magyar Nyomdászok Évkönyve, ennek 
fejében biztosítva számára a szervezet legteljesebb erkölcsi támo
gatását. Szakfejlesztési tekintetben 1891-ben az volt az egyetlen 
közvetlen hatású cselekedete az önképző osztálynak, hogy junius 
19-én öt-aranyas pályázatot hirdetett az anyaegyesület levélfejére. 
Közvetve, a bérviszonyok rendezése útján természetesen annál 
nagyobb szolgálatot tett önképző osztályunk a könyvnyomtatás 
kellő színvonalra emelése céljának. — A Budapesti Typographia- 
Dalkör junius 28-án ünnepelte fönnállásának huszadik évfordulóját.

A kolozsvári nyomdászok szép eszmét pendítettek meg 1892 
március havában. A legnagyobb magyar betűmetsző, Tótfalusi 
Kis Miklós sírjára akartak emlékkövet állítani. Ez a szép szán
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dékuk idővel megvalósult, s ma már szép emlék mutatja »Erdély 
fénixének* nyugvóhelyét. — A Könyvnyomdászok Szakkörének öt 
havi ülése volt ebben az esztendőben, s mind az öt szakfölolva- 
sással volt egybekötve. 1892 október 23-án a havi ülés keretében 
szóba került egy nyomdászati kézi könyvnek a Szakkör által való 
megszerkesztése és kiadása. E 44—45 ívre terjedő kézi könyv 
magában foglalta volna a könyvnyomtatás történetére, a szedésre 
és nyomtatásra vonatkozó legszükségesebb tudnivalókat, s alapos 
tájékozást adott volna a nyomdai könyvvitelben és a papiros, 
nyomdai gépek, valamint a rokon iparágak dolgában. Két esztendei 
vajúdás után azonban a szép eszmét el kellett ejteni, főképpen azért, 
mert nem igen találkoztak kellő idővel rendelkező munkatársak.

Ugyanez évben Láng József tiszteletbeli főtitkár megírta a 
Kör tíz-éves történetét. A jubileumi ünnepet október 23-án tar
tották meg. — 1893-ra díszes fali naptárt adott ki a Grafikai 
Szemle szerkesztősége, s azt a naptárbélyeg és portó megtérítése 
fejében minden arra igényt tartó olvasójának megküldötte.

Bródy Zsigmond nyomdatulajdonos ez évben ötvenezer
forintos alapítványt tett szükségbe jutott alkalmazottai számára.

1893-ban ismét több társadalmi irányú fölolvasást tartottak 
az önképző osztályban. Az előző évben megkezdett gyorsírási 
tanfolyam júniusban fejeződött be, még pedig igen szép ered
ménnyel. Ez annál dicséretesebb dolog volt, mert ez az esztendő 
is — a megelőző és utána következő néhány évvel egyetemben — 
képezte a nyomdász-szervezetnek úgyszólván Sturm- und Drang- 
korszakát. A 90-iki fővárosi árszabály megvédése érdekében foly
tonos lázas munkálkodást kellett kifejtenie az önképző osztály 
és általában az egész szervezet vezetőségének; mind jobban be
bizonyosodott, hogy a vidéki szervezkedés múlhatatlanul szüksé
ges kiegészítő része a fővárosi árszabálymozgalomnak. S ezért, 
bár a fővárosban sem igen szüneteltek az árszabályügyi csatáro
zások: az önképző osztály figyelmét főkép a vidékre fordította. 
Ennek múlhatatlan következménye volt, hogy a vidéki önképző 
osztályok anyagi és szellemi erejét is a gazdasági küzdelem 
emésztette föl. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a nyomdász- 
ságból kihalt volna az általános műveltségre való törekvés és a 
tanfolyamok iránt való érdeklődés; a nyelvtanítási és egyéb ilyen 
tanfolyamokat illetőleg már nagyon bőséges alkalmuk volt az 
arra vágyó szaktársaknak az akkoriban rohamosan szaporodó 
munkásképzőkben tanulni. S ezt az alkalmat sokan kihasználták.

A Könyvnyomdászok Szakköre üléseinek és összejövetelei
nek keretében a fölolvasások szorgalmasan folytak, még pedig 
— mint eddig is — főképpen szaktechnikai és nyomdászattör
téneti kérdésekről. Ezek a Grafikai Szemlében meg is jelentek.
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1893 októberében a Kör pályázatot hirdetett egy a saját 
használatára szolgáló tagsági jegy szedésére és nyomtatására. 
Ez a pályázat először meddő lett, de azután újra kihirdették.

1894 szeptemberében alakult meg a Gutenberg-Kör, amely 
főkép műkedvelői előadásokkal igyekezett szolgálni a nyomdászok 
művelésének a célját. Az önképző osztály november elején ismét 
visszatért egy időre a régi működési köréhez, s gyorsírást, könyv
viteli meg francia és angol nyelvi tanfolyamokat rendezett.

1894 április 22-ikétől 28-ig a Könyvnyomdászok Szakköre szak
lapkiállítást rendezett az Országos Iparegyesület helyiségében. 
Összesen 213 különböző nyelvű nyomdászati publikációt sikerült 
ez alkalomra összeszedni a világ minden részéből. A kiállítást 
igen sokan látogatták, s Firtinger Károly hosszabb tanulmányt 
is írt róla a Grafikai Szemlében. Ezenkívül a Könyvnyomdászok 
Szakköre öt havi ülése keretében hét fölolvasás is volt 1894-ben.

Október havában hangi egy szedési tanfolyamot is nyitott a 
Szakkör. A tanfolyam vezetője Gottesz Gyula volt, az Athenaeum 
korrektora. Az előadások és a gyakorlatok vasárnaponkint dél
előtt 9 és 11 óra közt folytak le a Pesti Könyvnyomda R.-T. 
nyomdájában. A tanfolyamra összesen tizennégyen jelentkeztek.

Az 1895. esztendő igen szépen kezdődött. Az önképző osztály
nak még az elmúlt évben megindított gyorsírási tanfolyama ápri
lisban elég jó eredménnyel fejeződött be. A Szakegyesület is 
ebben az évben alapítódott meg; júniusban volt az első ez irányú 
előértekezlet, s julius 14-ikén már az alakuló közgyűlést is meg
tarthatták. — 1895-ben végleg megalakult a Budapesti Könyv- 
és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete is. Ennek február 3-án tartott 
ülésén Wodianer Fülöp ezer forintot ajánlott föl a nyomdász
szakiskola céljaira. A Szakkör ekkor azzal a kéréssel fordult a 
főnökökhöz és művezetőkhöz, hogy minden gondosabb kiállítású 
nyomtatványukból küldjenek három-négy példányt a Körnek is, 
hogy így idővel állandó nyomtatványkiállításunk lehessen, s a 
magyarországi könyvnyomtatás fejlődöttsége mindenki által szem
lélhető módon legyen bemutatva. Kár, hogy a fölhívás nem sok 
eredménnyel járt. Ugyanez évben fölmerült egy nyomdászlexikon 
kiadásának a javaslata is, erre azonban a Kör választmánya a 
kézi könyvnél nyert tapasztalatok után nem vállalkozhatott. Bizott
ságot küldött ugyan ki a javaslattal való tüzetes foglalkozás cél
jából, de a bizottság maga is belátta a dolog kivihetetlen voltát.

De azért 1895-ben mégis csak nyélbe ütött egy újabb irodalmi 
vállalkozást a Szakkör: kiadva a Firtinger Károly által rajzolt 
és magyarázott »Magyar állam nyomdászattörténelmi térképét«.

1895 júniusában megjelent a Szakkör szakiskolai tervvázlata. 
E tervvázlat szerint a szakiskola két részre oszlanék: a szedő-

20



és nyomóinasok szakiskolájára, egyenkint három-három osztállyal. 
Az általános művelődési tárgyakat a két iparágazatbeli tanulók 
együttesen tanulják. Az együttesen tanulandó tárgyak: magyar 
és német nyelv, valamint mindkét nyelvbeli helyesírás, számtan 
meg rajz. A szedői szakoktatás fő tárgyai volnának: a kézirat
olvasás és a szedés szabályainak elméleti és szemléltető meg
ismertetése; a nyomtatásé: formazárás, egyengetés, illusztrációs 
és színes nyomtatás. A Budapesti Könyv- és Kőnyomda-Főnökök 
Egyesülete is magáévá tette ezt a tervvázlatot, a szakiskola 
ügyében való további eljárást pedig egészen magára vállalta.

Az esztendő vége kritikus volt a nyomdászok kulturális intéz
ményeire nézve. A meghiúsult bérmozgalom demoralizálta a 
szaktársak nagy tömegét. A gazdasági szertezüllésnek, tömérdek 
kondició-változásnak ebben az idejében szó sem lehetett arról, 
hogy bármelyik nyomdász-egyesület is széles-alapú tanfolyamokat 
szervezhessen. Segédet, főnököt egyaránt csak a napi kérdések 
a megélhetés problémái érdekelték a millenniumi kiállítás előtt!

A sztrájk lezajlása után jó időbe került, mire minden intéz
ményünk visszajutott a maga rendes kerékvágásába. A fiatal 
Szakegyesület egészen elvérzett a mozgalomban, s 1897 január 
l-én újra kellett alakulnia. A kulturális munka tehát az önképző 
osztályra és a Könyvnyomdászok Szakkörére maradt az egész 
1896-iki esztendőn keresztül. Az önképző osztály azonban beérte 
azzal, hogy immár tekintélyes könyvtárán kívül néhány társa
dalmi tárgyú fölolvasással szolgálja a nyomdász-világ kulturális 
érdekeit. A Könyvnyomdászok Szakköre is — a Grafikai Szemle 
és a Magyar Nyomdászok Évkönyve kiadásán kívül — főképpen 
csak arra szorítkozhatott ebben a nehéz esztendőben, hogy havi 
ülései keretében szak- s történelmi tárgyú fölolvasásokat rendezzen.

A debreceni nyomdászok pályázatot hirdettek ebben az évben 
levélfej szedésére, a kolozsváriak pedig október 15-én Ruzicska 
Gyula vezetésével megkezdték inasaiknak az ipariskolában való 
szakbeli tanítását. A Budapesti Typographia Dalkör Péter és Pál 
napján ünnepelte fönnállásának huszonöt-éves fordulóját, a Buda
pesti Könyv- és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete pedig december 
hónapban pályázatot hirdetett az egyesületi rendes tagsági jegyek
nek s tiszteletbeli tagjai díszoklevelének tipográfiai előállítására.

1897 január l-én történt meg a Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szakegyesületének ujraalakulása. Az első 
hetekben alig volt száz tagja; az év végéig azonban ez a szám 
568-ra emelkedett. A gyorsan fejlődő egyesület választmányának 
határozata szerint szeptembertől kezdve hetenkint vagy kétheten- 
kint népies tudományos előadások tartandók az egyesületi 
helyiségben, s ezenkívül kedélyes esték is rendezendők a
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kollégialitás fejlesztése céljából. A Szakegyesületen kívül az ön
képző osztály is rendezett ez időben matinékat és fölolvasásokat.

1897 áprilisában a derék gyomai principális, Kner Izidor 
táncvigalmi meghívó szedésére hirdetett pályázatot. A Budapesti 
Könyv- és Kőnyomda-Főnökök Egyesülete pedig ugyanez időben 
kérést adott be a kereskedelmi minisztériumhoz nyomdászinas- 
szakiskolának a fővárosban létesítése iránt. Két-esztendei vára
kozás után Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter kijelentette, 
hogy a grafikai ipar fejlesztése végett nagyobb szabású grafikai 
szakiskolát akar alapítani Budapesten, amelyben aztán az inas
iskola is helyet foglalhatna. Minthogy pedig az inas-iskolák léte
sítésének kötelezettsége az 1884: XVII. t.-c. szerint a községeket 
illeti, a miniszter ez alapon fölhívta erre a székes fővárost, közölve 
véle egyúttal azt is, hogy a nyomdafőnökök egyesülete egy ilyen 
szakiskola érdekében esetleg anyagi áldozatot is hajlandó hozni.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1897-iki közgyűlése elhatá
rozta, hogy a Kör szépirodalmi alapjából különválaszt ötszáz 
koronát, s azt Ács-Mihály-alap címen kezeli tovább; ennek az 
ötszáz koronának kamataiból két-évenkint pályázatot hirdet a 
választmány, fölváltva egyszer szakcikkre és egyszer műszedésre. 
Ezek a kamatok azonban mihamar kevésnek bizonyultak a foly
tonosan szaporodó pályázatok díjazására. Ebben az esztendőben 
egy a folyó szedést tárgyaló szakcikkre írt ki a Kör pályázatot.

1898-ban a Szakegyesület tagjainak létszáma immár 640-re 
emelkedett. Ez év április havában egy dal- és zenekar alapítása 
végett az egyesület fölhívta azokat a nyomdászokat, akik valami 
zenéhez értenek, hogy zenei ismereteik tökéletesítése végett jelent
kezzenek. A jelentkezők száma csakhamar lehetővé tette a zene- 
és énekkarnak április 17-ikén való megalakulását. Ugyanez évben 
egy munkásképzővel való szerződése révén ingyenes tornaoktatást 
biztosított tagjai számára az egyesület. Ugyanebben az évben 
határozta el a Szakegyesület a Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauz 
kiadását, amelynek azóta már tizenegy kötete látott napvilágot. 
Természetesen fölolvasások rendezése dolgában sem maradt hátra 
a Szakegyesület; átlag kéthetenkint tartottak egy-egy fölolvasást 
a helyiségeiben, és ezenkívül összesen négy vasárnapi matinét.

Az önképző osztály 1898-ban is folytatta még a működését. 
Fölolvasásokat, matinékat és vitaestéket rendezett. A vitaestékkel 
különben már a Szakegyesület is megpróbálkozott ebben az esz
tendőben. A kolozsvári nyomdászinas-iskola záró vizsgálatait 
május 2-án tartották meg; a tanítási év elég jó eredménnyel járt.

A Könyvnyomdászok Szakköre két rendbeli pályázatot írt ki 
ebben az esztendőben. Az egyik hirdetés-szedésre, a másik egy 
a táblázatszedés szabályait ismertető szakdolgozatra vonatkozott.

22



1899 május 1-én az önképző osztály megszűnt, s az örökét 
végérvényesen átvette a mind rohamosabban fejlődő Szakegye
sület, amelynek az év végeztével már nem kevesebb mint 1687 
volt a taglétszáma. Ez az egyesület megvette és nagyban meg
bővítette az önképző osztály könyvtárát, úgy hogy ennek kötet
száma több mint hatezerre emelkedett. Matinékat, kedélyes estéket 
és szaktanulmányi kirándulást rendezett; julius 25-én zenei 
tanítást rendszeresített tagjai zeneismereteinek tökéletesbítésére; 
ugyancsak julius havában pályázatokat írt ki a Nyomdász-Évkönyv 
és üti Kalauz számára készülő két szakcikkre, továbbá egy tag
sági jegyre, egy levélfejre meg egy hirdetésre; november végén 
pedig német nyelvi tanfolyamot nyitott. Teljes odaadással s igen 
hatásosan szolgálta tehát a Szakegyesület szakbeli és általános 
művelődésünk ügyét. Népszerűségét jórészt ennek köszönhette 
már kezdetben is. Ez a népszerűség később még fokozódott.

A Könyvnyomdászok Szakköre az év vége felé nagy jelen
tőségű fölolvasó-ciklust kezdett meg az Országos Iparegyesület 
helyiségében. A fölolvasások tárgya a díszítő stílusok ismertetése 
volt, a fölolvasó pedig most Párizsban élő szaktársunk, Káldor 
Lajos. A pályázatok kiírását illetőleg ez évben sem maradt tétlen 
a Szakkör. Három pályázatot hirdetett: kettőt ötven-és negyven
koronás díjakkal az Évkönyv legjobb szakcikkeire és egyet hir
detésre. A pályázatok kiírásának jó példája a vidékre is átterjedt: 
ez évben a kassai nyomdászok hirdettek mesterszedési pályázatot.

A kolozsvári inasok szakoktatása 1899-ben is jó eredmény
nyel járt; a heti óraszám kilenc volt. December elején Sopron
ban is kezdetét vette egy az inasok számára való szaktanfolyam.

1900-ban 2279-re emelkedett a Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szakegyesülete tagjainak száma. Az emel
kedés arányában nőtt az egyesület kulturmunkája is. Kétheten- 
kint tudományos avagy szakbeli kérdéseket tárgyaló fölolvasást 
tartott, s ezenkívül matinékat meg kedélyes estéket rendezett. 
Gutenberg születésének ötszáz-éves fordulója alkalmával fényes 
ünnepet kezdeményezett, s ugyanekkor kétezer példányban közre
bocsátotta a Gutenberg-Albumot. A torna-tanítás május havában 
újra megkezdődött, a zenekar azonban augusztusban föloszlott- 
A tavaly megkezdett német tanfolyam júniusban fejeződött be, 
nagyon megcsappant hallgatói létszámmal. Október végén Kun 
Sámuel, az Athenaeum érdemes korrektora vezetésével francia 
nyelvi és mértani tanfolyamokat indított a Szakegyesület. Az első 
meglehetős látogatottságú volt, az utóbbit azonban mihamar be 
kellett szüntetni a hallgatóság gyönge érdeklődése miatt. Ennek 
különben az volt a fő oka, hogy vasárnap délutánra tették a 
tanítás idejét. — A Könyvnyomdászok Szakkörében is serényen
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folyt ebben az évben a munka. A havi ülések keretében szak- 
fölolvasásokat tartottak, s május hóban tagsági jegyekre, majd 
pedig a Grafikai Szemle évi címlapjára hirdetett pályázatot a Kör 
választmánya. Április 3-án fejeződött be Káldor Lajosnak a 
díszítő stílusokról tartott és tizenhat estére terjedő fölolvasási 
ciklusa; kezdettől fogva szép látogatottságnak örvendett ez a tan- 
folyam-jellegű fölolvasási sorozat, s kivonatosan a Grafikai Szem
lében is napvilágot látott közvetlenül a ciklus befejezte után.

A Szakegyesület 1901-ben is óriási kulturális tevékenységet 
fejtett ki. A vidékkel egyetemben több mint tízezer kötet könyv 
volt a birtokában, s tagjai élve a jó alkalommal: elég buzgón 
olvasgatták azokat. Tudományos fölolvasások ekkor is kétheten- 
kint voltak az egyesületi helyiségben, ezenkívül egymást érték a 
matinék és vitaesték. Júliusban egy szakcikkre meg egy hirdetés
nek a szedésére és nyomtatására hirdetett az egyesület pályá
zatot. Október 15-én Kun Sámuel vezetésével megkezdődött a 
francia nyelvi tanfolyam második évi ciklusa, november 15-én 
pedig Vajda Ernő kezdte meg Bevezetés a művészetek ism ere
tébe című fölolvasó-ciklusát. A Szakegyesület kebelében alakult 
meg a Műkedvelői Kör ebben az esztendőben, azon kívül pedig 
a Typographia Testgyakorlók Köre, továbbá a Soproni Nyomdá
szok Köre, amelyben szintén élénk kulturális munkálkodás folyt.

A Könyvnyomdászok Szakköre ez évben egy olyan intéz
ménynek vetette meg alapját, mely későbbi alakulatában nagy 
jelentőségű volt a könyvnyomtatók szakbeli művelődésére nézve. 
1901 november 18-án ugyanis a Knezich-utcai iskola egyik tan
termében megkezdte az első szó szoros értelmében vett szak- 
tanfolyamát. A tanfolyam adminisztratív ügyeinek a vezetője 
Pavlovszky Alajos mesterszedő volt, ki a tipográfiai vázlatkészí
tésről tartott előadásokat. A Máser-lemezek vésésének tanítása 
Mitterszky József mesterszedő kezeiben összpontosult, Novák 
László pedig a grafikai sokszorosító művészetek ágazatairól, a 
könyvnyomdái lemezkészítő eljárásokról, a betűről és a betűöntői 
ornamentumról tartott előadásokat. Vendég előadó volt Czakó 
Elemér, ki az iparművészet fogalmát magyarázta nagy érdek
lődés mellett. E tanfolyamra 112-en jelentkeztek hallgatóul; számuk 
a berekesztésig 37-re apadt. De még így is szép eredményt ért 
el a Szakkör, mint azt a hallgatóság munkáiból 1902 május 11-én 
rendezett kiállítás bizonyította. E kiállításon a magyar nyomda
ipar legelőkelőbb képviselői is megjelentek, s általában elismerően 
nyilatkoztak a hallgatók haladásáról és gyakorlati munkáiról.

A Szakegyesület által Kun Sámuel vezetésével rendezett 
francia nyelvi tanfolyam 1902-ben is folytatódott. Május havában 
tornatanfolyam, október 10-ikén pedig gyorsírási kurzus társult
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hozzá. A kéthetenkint való tudományos fölolvasások sem szüne
teltek természetesen, s hallgatóságuk száma folytonosan szapo
rodott. A nyáron tagsági jegy szedésére és nyomtatására írt ki 
pályázatot az egyesület, s pályázó is igen szép számmal akadt.

A Könyvnyomdászok Szakköre ez évben a Grafikai Szemle 
egy szakcikkére hirdetett pályázatot. A szakköri havi ülések kere
tében elhangzott szakbeli fölolvasások száma összesen hat volt. 
A szaktanfolyam  ez évben is megnyílt, de most már nem a 
Knezich-utcában, hanem a Horánszky-utcai főreáliskolában. 
A jelentkezők száma mintegy negyven lehetett. Tanfolyamvezető 
előbb Pavlovszky Alajos, majd pedig Novák László volt, akin 
kívül Fuchs Zsigmond gépmester is részt vett a szaktanításban.

1903-ban a Szakegyesület tagjainak létszáma 4768-ra emel
kedett. Az előző évben megkezdett folytatólagos francia tanfolyam 
jó eredménnyel végződött. Október 9-ikén retorikai meg gyors
írászati kurzust nyitott az egyesület, az előbbi azonban a hall
gatóság elmaradozása miatt mihamar megszűnt. A torna-tanítás 
ez évben sem szünetelt, amennyiben az egyesület az arra kedvet 
kapott tagjai helyett egy munkásképzőben maga fizette le a rész
vételi díjakat. A zenekar újra való megalakításával is megpróbál
kozott a Szakegyesület, de nem sok sikerrel. Októbertől kezdve 
a Társadalomtudományi Társaság tagjai jóformán minden héten 
tartottak népszerű tudományos előadást az egyesület helyiségében. 
Pályázat is volt ez évben: a kongresszusi igazolási jegy volt 
ennek a tárgya. Az 1903 augusztusában tartott szakegyesületi 
kongresszuson már a szakoktatásügye is szóba került; a verseci 
nyomdászok indítványozták: a központ tegye meg a lépéseket 
oly miniszteri rendelet kibocsátása iránt, amely szerint a nyom
dász-inasok csak két estén legyenek kötelesek az általános iparos
tanonc-iskolák előadásain résztvenni, a harmadik este a szak
egyesület által kidolgozott alapon elméleti szakoktatásra fordít- 
tassék. A kongresszus a Szakegyesület választmánya elé utasította 
az ügyet, ahol aztán az az előrelátható sikertelenség miatt elrekedt.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1903 őszén rajztanfolyamot 
rendezett. A tanfolyam október 18-án nyílt meg s a rákövetkező 
évben április 10-én fejeződött be. A hallgatók száma beíráskor 
hetvenkettő, a kurzus végeztével harmincöt volt. Tanhelyiségül 
az Iparművészeti Múzeum könyvtárának a tágas terme szolgált.

A Szakkör ez évben a Magyar Nyomdászok Évkönyve belső 
címlapjára hirdetett pályázatot. Elhatározta azt is, hogy kiadvá
nyait — tehát a Grafikai Szemlét meg a Magyar Nyomdászok 
Évkönyvét — huszonöt százalékkal olcsóbban adja az inasoknak.

December hóban a Budapesti Gépmesterek és Nyomók Köre 
is pályázatot írt ki egy a Kör használatára szolgáló tagsági jegy
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szedésére és nyomtatására. Ez időtájt már élénkebb szellemi élet 
nyilvánult meg ebben a Körben is. Szakbizottságot alakítottak, 
amely főképpen fölolvasások tartásával igyekezett a gépmestere
ket szakbelileg nevelni. November hóban azt is elhatározta a Kör, 
hogy havonkint megjelenő Szakbizottsági Értesítőt ad ki, amely 
fölolvasásokat és egyéb nyomtatástechnikai dolgokat fog közölni.

A Betűöntők és Tömöntők Körében is megkezdődtek ez idő
tájt a társadalmi meg szakbeli kérdéseket tárgyaló fölolvasások.

A Szakegyesület tagjainak száma 1904-ben már5302-re nőtt. 
A Társadalomtudományi Társaság ez évben kétszer is rendezett 
az egyesület tagjai számára tanfolyamokat, s föléledt a retorikai 
tanfolyam is, bár csak kéthetenkint lehetett megtartani az elő
adásokat. Volt ezenkívül gyorsírási tanfolyam is, bár nem valami 
nagy hallgatói létszámmal. Az egyesület öt-aranyas pályadíjat 
hirdetett ez évben egy a Nyomdász-Évkönyv és Úti Kalauzban 
megjelenő szakcikkre, s azonkívül egy a saját használatára szol
gáló levélfej szedésére és nyomtatására. November 20-ikán újabb 
kurzus nyílt meg a gyorsírásból, s kezdetben szépen látogatták.

Gyomán ez időtájt szaktanfolyam m al próbálkoztak meg a 
szaktársak, Szegeden pedig a Szakegyesület kebelében daloskor 
alakult, s magyar meg német nyelvi tanfolyamok szervezésébe 
fogtak bele. Temesváron több társadalmi tárgyú és szaktechnikai 
fölolvasást tartottak ebben az évben, Aradon pedig szintén ala
kult daloskor. Az egri nyomdászok julius6-án elhatározták, hogy 
pályázatot fognak hirdetni modern címlapra, a dési nyomdászok 
pedig november 20-iki gyűlésükből kifolyólag arra kérték az ottani 
alsófokú ipariskola igazgatóságát, hogy vasárnaponkint délelőtt 
néhány szakember bevonásával elméleti és — amennyire lehet
séges volna — gyakorlati szakoktatásban részesítse az inasokat.

A Nyomdászifjak Önképző Körében több szakelőadást tar
tottak ez évben, ép úgy a Gépmesterek és Nyomók Körében is.

A Könyvnyomdászok Szakköre 1904-ben szélesebb alapra 
fektette szaktanfolyamait, s néhány magyarországi meg külföldi 
pártfogója segedelmével tekintélyes kisérleti nyomdát rendezett 
be. Szakoktatási intézményének keretében volt rajztanfolyam, 
összesen hatvanra rúgó óraszámmal, vázlatkészítési kurzus és 
sok-sok technikai előadás. A szakelőadások rövidre fogott kivo
nata külön tíz-íves értesítőben jelent meg. A választmány a föl
vehető hallgatók számát 45-ben állapította meg, s e létszám csak
hamar teljes is lön. A sok mulasztásnak, illetőleg kimaradásnak 
olyan módon vélték elejét venni, hogy öt koronányi összeg 
lefizetésére kötelezték a hallgatókat, amely csak abban az eset
ben volt visszafizetendő, ha a hallgató a tanfolyamot végigjárta. 
Ezenkívül a tanfolyam vezetőjét, Novák Lászlót fölhatalmazta a
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választmány a háromszor egymás után igazolatlanul mulasztó 
hallgatók törlésére is. A hallgatók legfiatalabbja 19 éves, a leg
idősebb 45 éves volt. Átlagos életkoruk a 23-ik év. Ez egyrészt 
azt bizonyította, hogy a legtöbb nyomdász csak meglett ember 
korában kezdi érezni szakbeli továbbképzésének a szükségét, 
másrészt pedig — a most említett tényből következtetve — azt, 
hogy tanfolyamunk tényleg régen érzett hiánynak felel meg. Ha 
másként állna a dolog, a jelentékeny részben családos nyomdász
emberek aligha töltötték volna szűkre szabott szabad idejüket 
a tanfolyamon. — 1904 julius havától kezdve a Grafikai Szemle 
jelentékenyen megnagyobbodott. Az addigi tizenhat oldal helyett 
ezentúl huszonnégy oldalon jelent meg, többnyire szépszámú 
mellékletekkel. 1904 augusztusában a Kör ismét pályázatot hir
detett tagsági jegyének szedésére és nyomtatására. Júliusban 
Watzulik Albin Máriának, majd pedig a bécsi grafikai főiskolának 
munkáit állította ki a Szakkör. — 1904 végén a Gépmesterek és 
Nyomók Köre érdekes statisztikát állított össze a budapesti száz
ötven nyomdáról. E szerint volt a nyomdákban összesen 427 
egyszerű, 19 kettős, 13 két színt nyomtató, 49 rotációs, 378 tége- 
lyes és 39 kézi sajtó. — A Nyomdaipar Magyarországon című 
szaklap szerkesztősége is pályázatot hirdetett ebben az esztendő
ben címlaptervezetre. Hollóssy János lett e pályázatban győztes.

A Magyarországi Könyvnyomdászok Szakegyesületének tag
létszáma 1905-ben 6577-re, vagyis huszonkét százalékkal szapo
rodott. Az előbbi esztendőhöz hasonlóan, ebben az évben is egy
mást érték a többnyire társadalmi tárgyú fölolvasások, de a hall
gatóság száma általában csekély volt. Szó volt egy bizonyos 
elméleti-szemléleti szakoktatásnak  a Szakegyesület kebelében való 
létesítéséről is, de oly kevesen jelentkeztek hallgatóul, hogy az 
előmunkálatokat be kellett szüntetni. Az egyesület ez évben a 
nyomtatósajtók fejlődésének a megírására hirdetett pályázatot. 
Sok nyomdász iratkozott be ebben az esztendőben a Szakegye- 
sület által is erősen támogatott munkásképző tanfolyamokra. 
A Szakegyesület különben a gyorsírászatin és retorikáin kívül 
egyéb tanfolyamokat is rendezett az év vége felé; így október 
l-étől magyar nyelvtanit, helyesírásit és irodalomtörténetit szak
munkás tagjai számára, valamint írás-olvasásit meg szám olásit a 
segédmunkásoknak, október 24-től pedig az ókori történelmi 
tanfolyamát indította meg Bresztóczy Ernő vezetésével. Az év 
végén lezajlott árszabálymozgalom csak múló zavart okozott a 
Szakegyesület igazán elismerésre méltó kulturális munkájában.

A vidék nagyobb városaiban is igen élénk volt a szellemi 
élet. Debrecenben április 9-én daloskor alakult, s hébe-korban 
vitaesték is voltak. Nagybecskereken január 22-én elhatározták a
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nyomdászok, hogy havonkint kétszer szakelőadást tartatnak az 
inasok számára. Szegeden április 9-én szakfölolvasással kapcso
latos nyomtatványkiállítást rendeztek, s ugyanitt május 28-ikán 
daloskor is alakult. Szekszárdon szeptember 3-ikán kimondta a 
nyomdászság, h ogy szaktanfolyam ot nyit, Kassán pedig november 
12-ikén gyorsírási tanfolyam vette kezdetét. Nagy becskereken 
november 19-ikén fogadták el a szaktanfolyam  létesítésére vonat
kozó javaslatot, Temesváron pedig elhatározták, hogy havonkint 
kétszer szakelőadással kapcsolatos »grafikai estélyt* rendeznek; 
az elsőt november 19-én mindjárt meg is tartották, szakfölolva
sással és egy mesterszedési pályázat díjainak ünnepies kiosztá
sával kapcsolatosan. A debreceni nyomdászok karácsony idején 
szakfölolvasással egybekötött nyomtatványkiállítást rendeztek.

A Budapesti Gépmesterek és Nyomók Körében, valamint a 
Betűöntők és Tömöntők Körében is volt ebben az évben néhány 
szakelőadás. A Gépmesterkor május 1-től junius 4-ig nagyobb 
szabású nyomtatványkiállítást rendezett az anyaegylet üléstermében.

A Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamai igen széles
körűek lettek ez évben. A közgyűlés elfogadta Novák László tan
folyamvezetőnek a tanfolyamok szervezeti szabályzatát magában 
foglaló javaslatát, s október 2-án már ennek alapján kezdték 
meg az uj tanítási évet. Az egész tanítási időszakot négy ciklusra 
osztották be, s a tanítási programmot is ciklusról-ciklusra álla
pították meg. A négy ciklus tanfolyamainak és előadási sorozatainak 
száma 21 volt, összesen 241 előadási nappal, illetőleg előadással.

A tanfolyamok egyike-másika több ciklusra is átnyúlt, sőt 
némelyik az egész tanítási esztendőn végighúzódott. Mind a négy 
cikluson végighúzódtak például: Löwy Salamon vázlatkészítési, 
Spitz Adolf mesterszedési és Stalla Márton táblázatszedési, Kún 
Kornél lem ezvésési tanfolyama. Háromciklusos volt Bauer Hen
riknek a festékkeverést és színes nyomtatási tárgyaló kurzusa. 
Két ciklusra terjedtek ki: Mitterszky József vázlatkészítési meg 
mértani tanfolyamai, Stalla Márton m esterszedési kurzusa, Augen- 
feld Miksának ugyanilyen tárgyú tanfolyama, Janovszky Jánosnak 
a nyomtatógépek szerkezetéről szóló, Hoffmann Antalnak a stereo- 
típiáról, Morócz Jenőnek a magyar nyelv és helyesírásról szóló, 
Mitterszky József és Novák Alajosnak az ékítményes rajzot és 
festést ismertető, Salamon Józsefnek a papirosról s ifjabb Aigner 
Antalnak meg Novák Lászlónak a betűről szóló tanfolyamai. 
Egyetlen ciklus keretében is elfértek: Augenfeld Miksának a 
könyvszedésről és kalkulációról, Novák Józsefnek a gyakorlati 
mesterszedésről, Szabó Róbertnek a sokszorosító művészetekről 
és Novák Lászlónak az idegen nyelvek szedéséről szóló elő
adási sorozatai. A 21 tanfolyam összesen 40 ciklusra terjedt ki.
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A hallgatók száma összesen 140 volt. Legfiatalabbjuk 17, 
legidősebbikök pedig 47 éves volt. A 21 tanfolyam 40 ciklusából 
tizenhat ciklust járt végig 2 nyomdászsegéd, tizenötöt 1, tizen
négyet 1, tizenhármat 1, tizenkettőt 2, tizenegyet 2, tizet 3, kilen
cet 2, nyolcat 5, hetet 6, hatot 4, ötöt 7, négyet 19, hármat 19, 
kettőt 23 és egyetlen egyet 43. Az eredmény kielégítő volt.

1905-ben a Grafikai Szemle szerkesztősége borítéktervezetre 
hirdetett pályázatot. A pályázatok különben ettől fogva mind 
sűrűbbek lettek; a Szakkör egyik-másik évben négy-öt pályázatot 
is kiírt, de ennek költségeit már a főpénztárból vette; az Ács- 
Mihály-alapból semmiesetre sem futotta volna. A nyomtatvány
kiállítások is mind gyakoribbak lettek; 1905-ben például nem 
kevesebb mint öt különböző nyomtatványkiállítást rendezett a 
Szakkör a fővárosban, s egyet a vidéken, Kolozsvárott. Valamennyi 
szakfölolvasással volt egybekötve. Ugyanez évben, 1905-ben, öreg 
szaktársunk Bendtner József több mint száz kötet szakkönyvet 
ajándékozott a Szakkör könyvtárának, amely ez időben a válo
gatottsága révén jó szakművelődési eszközzé kezdett lenni.

A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Szakegye
sülete 1906-ban már 7939 taggal dicsekedhetett, s természetes, 
hogy minden erejével a kulturális eredmények fokozására töre
kedett. Január 9-ikén Bresztóczy Ernővel megkezdette az írás 
történetéről szóló fölolvasási ciklusát, junius havában pedig pályá
zatot írt ki a Nyomdász-Évkönyv belső címlapjának szedésére és 
nyomtatására. A Társadalomtudományok Szabad Iskolájába nem 
kevesebb mint huszonöt tagját járatta, fizetve értök a fejenként 
való tíz-tíz korona tanítási díjat. Matinékat, fölolvasásokat sere
gestül rendezett a Szakegyesület. Nyelvi s egyéb ilyen tanfolya
mait megszüntette, s aki ily irányú tanításban akart részesülni: 
a Világosság-Népművelőbe küldte, amely félig-meddig nyomdász
intézmény volt, s élet- és egészségtani, angol, francia, román és 
német nyelvi, valamint magyar helyesírási kurzusok látogatását 
tette lehetővé havonkint való csekély ötven fillérnyi tanítási díjért.

Győrött 1906 márciusában daloskört alapítottak a nyomdá
szok, Máramaros-Szigeten pedig február 15-ikén fölolvasás volt 
a fametszésről. Székesfehérváron március 10-ikén gyorsírási tan
folyam kezdődött; Újvidéken március 4-ikén arról tanácskoztak, 
hogy az inasok számára vasárnaponkint szakelőadásokat tarta
nak; Kaposvárt pedig március 27-ikén elhatározták, hogy minden 
vasárnap tartanak társadalmi vagy szakbeli tárgyú fölolvasásokat.

Az ez évben tartott szakegyesületi kongresszuson az aradi 
helyi csoport indítványozta, hogy az egyes helyi csoportok szék
helyein a nyomdászinasok részére állandó szaktanfolyamok ren- 
deztessenek; a heti előadási órák száma hetenkint kettő volna;
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a tanítási anyagokról a helyi csoportoknak, illetőleg a központ
nak a pénztára volna köteles gondoskodni. Ezt az indítványt, 
mint egyelőre kivihetetlent, a kongresszus többsége elvetette.

Ugyanezen a kongresszuson a máramarosszigeti helyi csoport
nak az volt az indítványa, hogy a Szakegyesület évente öt tanult 
nyomdászt küldjön ki bővebb szakbeli tapasztalatszerzés végett 
külföldre. Ezt a javaslatot azonban az indítványozók maguk vissza
vonták. A sátoraljaujhely-sárospataki helyi csoport indítványa 
e kongresszuson az volt, hogy tűzzön ki a Szakegyesület évente 
legalább négyszer pályadíjat szak- és tudományos, valamint a 
szervezeti életet fejlesztő cikkek megírására. Ezt az indítványt is 
visszavonták, hisz a lehetőséghez képest úgyis voltak pályázatok.

A Könyvnyomdászok Szakköre természetesen 1906-ban is 
megindította szaktanfolyamait. A tanfolyamvezető ismét Novák 
László volt, kinek javaslata alapján a tanítási évet négy ciklusra 
osztották, s az oktatást főleg gyakorlatias irányban folytatták. 
A tanfolyamok száma tizenöt volt, s ezek a következő tárgyakra 
terjedtek ki: tipográfiai vázlatkészítés, gyakorlati mesterszedés, 
stereotípia, festékkeverés, illusztrációs és színes nyomtatás, a gra
fika i sokszorosító m űvészetek megismertetése, könyvszedés és 
táblázatos szedés. Egy részük e kurzusoknak párhuzamos volt. 
A hallgatók összes száma 146 volt, a kiadások 2311 koronát tettek.

Ez évben a Szakkör havi üléseinek keretében öt fölolvasás 
hangzott el, s ezenkívül a Kör választmánya minduntalan szak- 
fölolvasásokat és nyomtatványkiállításokat rendezett a vidék na
gyobb városaiban, így Debrecenben, Eperjesen, Kassán, Miskol
con, Szekszárdon. Kolozsvárt ezenkívül jó eredményű szaktan- 
folyamot létesített, melynek tárgyai voltak: a rajz, tipográfiai 
vázlatkészítés, alapnyomati lem ezek vésése és könyvszedés.

1907-ben a Szakegyesület tagjainak száma már a kilencezer 
felé járt. A szellemi élet igen élénk volt ebben az egyesületben. 
A többnyire társadalmi kérdésekről szóló fölolvasások egymást 
érték; ilyen fölolvasásokat tartottak például a Világosság Nép
művelő, Garami Ernő, Pfeifer Sándor stb. A Budapesti Kerületi 
Munkásbiztosító Pénztár orvosi kara egészségügyi kérdésekről 
rendezett szépen látogatott előadásokat. A Világosság Népművelő 
mértani és angol meg francia nyelvi tanfolyamain aránylag elég 
szép számmal voltak együtt a nyomdászok, a Szakegyesületnek 
helyiségében rendezett eszperantó tanfolyamon azonban már keve
sebben vettek részt. Az egyesület ezenkívül főleg elemi tantár
gyakat felölelő tanfolyamokat rendezett a segédmunkásnők szá
mára. Az Ébredés daloskor ez évben beolvadt az egyesületbe.

A vidéken is buzgón folyt a munka. Szegeden január 30-án 
szakelőadások rendszeres tartását határozták e l; Marosvásárhelyt
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junius 2-án szaktanfolyam nak rakták le az alapjait; Nagyváradon 
pedig szeptember 11-én vitaestéknek és az inasok számára való 
szakkurzusoknak  a rendezését mondták ki. Aradon, Debrecenben, 
Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron és Temesváron 
a Könyvnyomdászok Szakköre nagyobbszabású nyomtatványkiál- 
lításokkal kapcsolatos s igen jól látogatott szakelőadásokat tartott.

A Szakkör ez évben érte meg fönnállásának huszonöt-éves 
fordulóját, s kettőzött erővel folytatta nagy munkáját: a szak- 
kultura terjesztését. Nem kevesebb mint hét pályázatot írt ki ez 
évben az Évkönyv díszére, a Grafikai Szemle mellékleteire stb.

A Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyam ai ez évben is 
folytak. Fő tantárgy volt a rajz, amelyet Barta Ernő festőművész 
és Pachl Viktor rajztanár tanítottak. Voltak ezenkívül Augenfeld 
Miksa vezetésével szorosabb értelemben vett szakelőadások is.

A Gépmesterek Köre április havában beszüntette a Szak- 
bizottsági Értesítő megjelenését, s kimondta, hogy huszonöt-éves 
fönnállása emlékére » Géptereim című nyomtatási kézi könyvet ad ki. 
A Typographia Sport-Klub novemberben torna-kurzust indított.

Következnék a kulturális eredményekben annyira gazdag 
1908-iki esztendő. Ebben azonban még benne élünk, s így lehe
tetlen tiszta képet alkotnunk mindenről. Krónikánkat e tekintet
ben tehát későbbi időkre — talán jövőre — kell halasztanunk.

Megemlítendő még, hogy a nyolcvanas évektől kezdve időn- 
kint kiírták a Posner-ösztöndíjat. A Posner Károly Lajos nevére 
alapított ösztöndíjból évenkint tiz darab cs. k. aranyat ad ki az 
Országos Iparegyesület két törekvő és haladó iparossegédnek 
jutalmazására és buzdítására. Erre az ösztöndíjra csakis a kő- 
és könyvnyomdászattal, könyvkötészettel foglalkozó, illetőleg 
vonalzó intézetben alkalmazott szakképzett segédek pályázhatnak.

Ennyiben igyekeztünk egy kis összefoglalást adni nyomdász
egyesületeinknek meg köreinknek az általános és szakbeli műve
lődés érdekében folytatott munkásságáról. Az összefoglalás távol
ról sem teljes; igen sok nemes akciónak nem maradt jegyzőkönyvi 
nyoma, s bizony mi is takarékosan bántunk az itt rendelkezésünkre 
álló terünkkel. — De még ez a hézagos összefoglalás is büszke
séggel töltheti el minden nyomdászember kebelét. Ekkora kulturális 
munka előtt mindenkinek kalapot kell emelnie, legyen bár még 
olyan elfogult ellenfele is a munkásság, és vele együtt a nyom
dászok szabadságra és boldogulásra irányuló törekvéseinek. 
Állam, társadalom vájjon megközelítőleg is tett-e annyit annak a 
több ezernyi nyomdásznak a szellemi fölszabadulásáért, mint 
amennyit tett, cselekedett az az altruizmus elvére alapított egy
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két nyomdász-egyesület? Amióta az iskolából kikerültünk, tehát 
életünk nagyobbik felén által: nem-e ezeknek az egyesületeknek 
és intézményeknek köszönhetjük szellemi fejlődésünk java részét ?

Ezt tudva, lehetetlen egy-két mirtusz-ággal nem adóznunk 
ama sírban nyugovó derék szaktársainknak, akik a maguk idejé
ben szintén kezdeményezői és zászlóhordozói voltak a nyomdász
törekvéseknek és nyomdászművelődésnek. Egyszerű, de világos 
látású emberek voltak ezek, s a nagy emberszeretet meg lelke
sedés sugallta fáradozásaik nyomán nemcsak hogy a nyomdász
szervezet nőtt azóta naggyá és hatalmassá, rendet és bizonyos 
mértékig konszolidált viszonyokat teremtve az egész könyvnyomda
iparban: hanem akárhány törekvő szaktársunk is közvetve nekik 
köszönheti szellemi kifejlődését. Az általuk alapított s bővített 
könyvtárainknak, továbbá az egyesületeinkben tartott előadások
nak meg fölolvasásoknak kulturális haszna mérhetetlen; főkép 
ezek az intézményeink teszik lehetővé, hogy a többnyire gyönge 
előképzettségű nyomdászfiúból meglett ember korára viszonylag 
eléggé művelt férfiú váljék. Hogy ez így van: letagadhatatlan.

Rózsás színben tűnik föl előttünk a jövő. Nemcsak a mind 
bensőbbé váló s a nyomdász-embernek szinte hiszekegyévé 
gyökeresedő összetartás láttára, hanem főképpen azért, mert tud
juk és érezzük, hogy az általános meg szakbeli műveltség meg
szerzésére szomjuhozik ma már a fiatalabb generáció jó nagy 
része. A jó példa is ragadóssá válik: idővel odajutunk, hogy a 
tipográfus röstelleni fogja, ha csak egyetlen napot töltött is el 
ennen-kulturájának öregbítése nélkül. Tanai> József.

32



A SZÍNHARMÓNIA.
ármely figyelő, szakmája fejlődése iránt érdeklődő 

nyomdásznak fel kellett, hogy tűnjön, hogy meny
nyivel több színes munka készül ma, mint csak tíz 
évvel ezelőtt is. Egyik oka ennek munkakörünk 
tágulása. Az utolsó évek hallatlan föllendüléséből 
a kereskedelem is kivette a részét. A régi keres
kedő vagy iparos benn ült a boltban, s várta, míg 
a vevőnek szüksége lesz valamire, a modern keres
kedő azonban belátja, hogy neki legalább is olyan 
nagy szüksége van a vevőre, mint annak őreá, s 
azért igyekszik minden lehető s lehetetlen eszköz

zel a figyelmet magára vagy árújára terelni. Éppen ennek a 
reklámozásra hajló törekvésnek köszönhetjük mi is szakmánk 
újabb időbeli mesés fellendülését.

A nyomdászat jövő fejlődését azonban azok a minden téren 
érvényesülő modern törekvések irányítják, melyek a művészetek 
népszerűsítése mellett a közízlés nemesítését célozzák. E nagy 
cél követésénél a nyomdászatnak valósággal missziószerű szerep 
jutott. A manapság piacra kerülő rengeteg nyomtatványnak leg
inkább a figyelemkeltés lévén a célja, bő alkalom nyílik uj for
mák, uj színek forgalomba-hozatalára.

A fejlődés során a modern nyomtatványnak mind fontosabb 
és fontosabb eleme lesz a szín, és méltán. Hiszen az emberek
ben a színek szeretete már igen régi, s a művészetek első mű
velői, az őskorban, már igen fontos hatást keltő eszközül ismerték 
fel a színt. A színek iránti nagy szeretet magyarázza meg azt is, 
hogy alacsonyabb műveltségi fokon álló népek, vagy a gyerme
kek annyira érzéketlenek a szürkés, törött színek iránt.

A színekkel, mint a természet egyik legszebb jelenségével,
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foglalkozni minden művelt embernek kötelessége volna, bennün
ket nyomdászokat meg egyenesen kényszerít rá az, hogy a közön
ségben is napról-napra nő a színek iránti szeretet és érdeklődés. 
A modern nyomdászatban, különösen a jövőben, mind nagyobb 
lesz a színek szerepe, s ezért a téma megérdemli, hogy rész
letesen foglalkozzunk vele.

A helyes színérzék a természetnek nem valami ritka ado
mánya, mint sokan talán hiszik, sőt ellenkezőleg, a legtöbb ember
rel veleszületik. Statisztika bizonyítja, hogy ezer férfi közül 30, 
míg ezer nő közül csak 3 a színvak, aminek az oka az, hogy 
ős idők óta a nőnek jutott ki a színekkel való foglalkozás a házi 
munka és a toilette körül.

A színérzék tehát mindenkiben megvan, de különböző fok
ban. Hogy úgy mondjam, a kisebb kultúrájú egyénben kisebb, a 
finomabb műveltségűben nagyobb mértékben. Azt a tévhitet, hogy 
az emberek azelőtt kevesebb színt láttak, s egész csomó színt 
csak az utóbbi időben fedeztünk volna fel, a tudósok már rég 
megcáfolták, de az még ma is megdönthetetlen, hogy az árnyala
tok megkülönböztetésében és a színek alkalmazásában ma sokkal 
több ízléssel rendelkezünk, mint a régiek. Ennek az oka egyedül 
csak az, hogy a színekkel ma sokkal többet foglalkozunk, mint' 
azelőtt, s hogy idővel nemcsak az egyénnek, de az összességnek 
az ízlése is a kultúra nyomán javul.

A színekkel való foglalkozás tehát az Ízlést nemesíti, s a 
szemet fogékonyabbá teszi. Azonban az ember rég szükségét 
érezte annak, hogy a színnek mint természeti jelenségnek magya
rázatát keresse, s így a színelmélet ma már valóságos tudománnyá 
fejlődött.

Idővel sikerült is a színekben azt a természetes törvényszerű
séget fölfedezni, melynek ismerete a hiányzó színérzéket pótolja, s 
lehetővé teszi a színek változatos, de a mellett helyes és Ízléses 
alkalmazását, a nélkül, hogy az iparost, vagy művészt gyakori 
ismétlésekre kényszerítené. Mint fentebb szó volt róla, ma a 
színeknek olyan fontos és gyakori szerepe van a nyomdászatban, 
hogy bizonyos ilyen törvények ismerete nélkül lehetetlen volna 
mindig uj és s a mellett, ami a fő, mindig föltétlenül harmoniáló 
színösszetételeket kieszelni.

A színelméleti tudomány már igen régi, de nekünk, a gyakor
lat embereinek a kérdés történetére szükségünk nincs. Csak 
annyit említek fel, hogy a régi bölcsészek, köztük Aristoteles, már 
foglalkoztak a kérdéssel, s az általuk felállított hipotézisek az 
egész középkoron végig tartották magukat. A máig is uralkodó
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huHámteóriát Cartesius ( f  1650.) állította fel először, de Newton 
dolgozta ki teljesen. Newton 1704-ben megjelent »Optika« című 
művében fejtette ki e teóriát először, s azóta igen sok mű jelent 
meg, s igen sok szó hangzott el e teória ellen és mellett Külö
nösen nagy és erős ellenfelekre akadt Newton Goethében és 
Schopenhauerben, de a harcból végre is Newton került ki győz
tesen. Minthogy Newton és Goethe a két ellentétes álláspontot 
képviseli s minthogy még mindig vannak, akik a Goethe-féle állás
pontot vallják, helyén valónak tartom itt mindkét álláspontot ismer
tetni. Newton, mint természettudós, az egész jelenségben a része
ket keresi és boncolja. Ő volt az első, aki a napfényt prizmával 
színekre bontotta. Azt állítja, hogy a fehér fény heterogén fény, 
mely mindenféle fényt tartalmaz s minden tárgyat olyan színűnek 
látunk, amilyen színű sugarakat az a reáeső fehér fényből vissza
ver. Goethe, a művész, aki a részekből építi fel az egészet, s 
akinek művészi szempontból az egész a fontos, azt állítja, hogy 
a fehér fény homogén fény s a színek a fehér szín visszaverődés 
útján keletkezett modulációi. A színeket ő úgy magyarázza meg, 
mint Aristoteles, hogy ugyanis a színek a fehér és a fekete, a 
világos és sötét keverődéséből keletkeznek. Erre az a jelenség 
vezethette, hogy a fehér fölületek vernek legtöbbet a reájuk eső 
fényből vissza, s a színek a sárgától lefelé intenzitásukból min
dig veszítenek, s mind kevesebb és kevesebb a visszavert fény is. 
Mondják, hogy midőn Goethe legelőször olvasta, hogy Newton 
a fehér fényt egy prizmával színekre bontotta fel, abban a hiszem- 
ben, hogy egy a szivárvány minden színét mutató síkot fog látni, 
egy prizmán keresztül egy fehér falra nézett és csak egy felül 
kékkel, alul naranccsal szegélyezett fehér  síkot látott, így kiáltott 
fe l: »A Newton-féle teória hamis.*

A tudomány azonban Newtonnak adott igazat. Az ő teóriája 
ma az általánosan elfogadott, s az ő eredményein épült fel a 
modern színelméleti tudomány.

* *  *

A színelmélet alapját a spektrum képezi.
Ha egy sötét szobába egy szűk nyíláson napfényt bocsájtunk 

be, s azt egy háromélű üveghasábon (prizma) bocsátjuk keresz
tül, úgy a napsugár, melynek irányát a levegőben úszkáló por
szemeken követhetjük, elhajlik, irányát megváltoztatja, tehát a 
prizma a sugarakat megtöri. Ha a prizmán átbocsátott sugarakat 
egy fehér lapon felfogjuk, egy széles sávot pillantunk meg, 
melyen a szivárvány összes színeit láthatjuk. E sávot nevezzük 
spektrumnak. (Lásd I. mellékletet.) E színek közül az eredeti
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iránytól legkevésbbé a piros, leginkább a viola tér el, tehát a 
piros fény a legkevésbbé törhető.

A színelmélet legérdekesebb részét a spektrum vizsgálata 
képezi, de miután e cikk tárgya tulajdonképpen a színharmónia 
volna, a spektrummal csak röviden foglalkozunk, hanem figyel
münket inkább a színkorongnak, mint a gyakorlatban fontosabbnak, 
szenteljük, s a spektrumról éppen csak a legszükségesebbet 
jegyezzük fel.

Ha a spektrum igen szépen sikerül, ami csak laboratórium
ban, megfelelő hely és eszközök mellett lehetséges, abban egyes 
sötét sávok mutatkoznak. E sávokat első megfigyelőjükről Frauen- 
hofer-féle vonalaknak nevezik. Ugyancsak ő volt, aki a fontosab
bakat közülök betűkkel megjelölte. E vonalak I. mellékletünkön 
láthatók. Ha a spektrumot erősen megnagyítjuk, úgy számtalan 
ilyen vonalat láthatunk. E vonalak igen jó szolgálatot tehetnek, 
ha a spektrumban valamely szín helyét kell meghatároznunk. Ha 
mesterséges fény spektrumát vizsgáljuk, akkor e vonalakat nem 
fogjuk látni, ezek csak a nap fényében vannak, s e vonalak segít
ségével találták fel a spektrálanalízist. Ugyanis Kirchhof, a spek
trum egyik vizsgálója, megpróbálta egy ívlámpa fényét égő nát
riumnak a gőzén keresztül bocsájtani, s az így nyert fény spek
trumát megvizsgálni, s azt tapasztalta, hogy az egész spektrum 
eltűnik, hanem helyette azon a helyen, ahol a D vonal van, egy 
sárga vonal marad. így fedezték fel, hogy tulajdonképpen minden 
elemnek megvan a maga vonala a spektrumban. A Frauenhofer- 
féle vonalak magyarázata tehát a következő.

A fényt földünkön a nap szolgáltatja. Azonban tulajdonképpen 
csak a nap tüzes, olvadt magja világít, de körülötte a nap gőzköré
ben a napot alkotó összes elemek megvannak gázállapotban, 
s a fény mihozzánk csak e gőzkörön át juthat. Ez elemek mind
egyike azonban elnyeli a maga sugarát és így tehát mi annak 
helyén csak egy fekete vonalat találunk. Ha tehát egy anyagról 
meg akarjuk állapítani, hogy mely elemekből áll, csak el kell 
égetnünk, s lángjának spektrumát megvizsgálnunk; a látható vona
lakból teljes biztossággal megmondhatjuk, hogy milyen elemekből 
áll. E vonalak csalhatatlanságát az bizonyítja, hogy utánuk több 
elemet fedeztek fel, s hogy ma már teljes biztossággal tudjuk azt, 
hogy a napban van ugyan ezüst, réz, nikkel és cinn, de viszont 
platina és arany nincsen.

De térjünk vissza tulajdonképpeni tárgyunkhoz, a spektrum 
színeihez.

Minden tárgy a reáeső sugarak egy részét elnyeli, de egy 
részét visszaveri és minden tárgy olyan színű, amilyen sugarakat 
ver vissza. Ebből tehát az következik, hogy minden szín a spek
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trum színeiből, az úgynevezett ideál-színekből áll. A spektrum 
színei sorban a következők:

piros, narancs, sárga, zöld, kék, viola.

E színek közül a piros, sárga, kék elsőrendű színek. Ezek keve
rései a másodrendű színek, a narancs, a zöld és a viola. Két 
egymás mellett fekvő első- és másodrendű szín keverése adja a 
harmadrendű színeket, minden más keverés törött színeket ad, 
melyek a spektrumban nem foglaltatnak.

Tiszta ideál-színek a természetben nincsenek, amennyiben 
minden tárgy mindenféle színű sugarakat ver vissza. Ha tehát 
egy tárgy barna, akkor az a reáeső sugarakból egy csomó piros, 
valamivel kevesebb sárga és egy kevéske kék sugarat ver vissza, 
a többit pedig elnyeli.

A fehér tárgyak a reájuk eső sugarakat mind visszaverik, a 
fekete tárgyak ellenben mind elnyelik.

Minthogy a gyakorlatban ezen ideál-színekre sokszor szükség 
volt, de a spektrumot rögzíteni nem lehet, s különben is az egyes 
színeket nehéz rajta meghatározni, megkísérelték a spektrumot 
sematizálni, vagyis valahogy rendszeresíteni. E célra legalkal
masabbnak a köralakban való elrendezés bizonyult, miután itt 
a spektrum két vége össze van kötve, s a piros és viola közt 
átmenetet lehetett a vörösviolával, a régieknek bíborvörösével 
teremteni.

A színek így köralakban való elrendezését színkorongnak 
nevezzük.

Eddigelé kétféle módon összeállított színkorongot ismerünk. 
Az egyiknél a színek olyan terület-arányban vannak elosztva, 
mint a spektrumban (Bezold-féle színkorong), a másiknál a kör 
annyi egyenlő szeletre van osztva, ahány színből a színkorong 
áll, s a színek e szelvényeken vannak elosztva. Ez utóbbi szín
korongok azért bizonyultak a gyakorlatban megfelelőbbeknek, 
mert ezeken a komplementár színek egymással szemben vannak. 
Ilyen színkorongok a Goethe-féle, mely a következő 6 színből áll:

piros, narancs, sárga, zöld, kék, v iola;

a Brücke-féle 12 színnel, amelybe a spektrum 6 színe közé egy- 
egy átmeneti szín van illesztve, az Adams-féle 24 színnel és végül 
a Chevreuil-féle 72 színnel.

Az első kísérletet az ideál-színekkel a nyomdászatban Hoff- 
mann Hermann tette. Gyönyörű szép és pontos színezésű mellék-
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letekben bővelkedő műve 1892-ben jelent meg. Ő nem kör-, hanem 
skála-alakban, sorban mutatta be színeit. Dacára annak, hogy a 
híres lipcsei Berger & Wirth-féle festékgyár raktáron tartotta e 
színeket, a Hoffmann-féle rendszer mégsem tudott elterjedni, 
aminek egyik oka az lehetett, hogy akkor még kevesebb szükség 
volt reá, mint ma, a másik pedig az, hogy a rendszer harminc 
színből áll.

Ilyen sok szín közt nehéz még gyakorlott szemű embernek 
is tájékozódni, de viszont annyiféle színt készletben tartani is 
sokba kerül.

A másik, már nagyobb elterjedtségre szert tett rendszer a 
Máser-féle, mely egy 18 színű színkorongon alapszik. E rendszer 
elterjedtségét az magyarázza meg, hogy Máser a rendszert inkább 
gyakorlati oldalról fogta fel, s inkább a színkeverés egyszerűsíté
sére fektette a fő súlyt. Színei olyan pontosan vannak nüanszi- 
rozva, hogy a komplementár színek bizonyos arányban keverve 
minden esetben szürkét adnak, s egy kis gyakorlattal rendel
kező egyén bármely színt két színből és fehérből vagy feketéből 
megkeverhet. Egy másik nagy előnye még a Máser-féle rend
szernek, hogy összes színeihez olyan festékanyagokat választott, 
melyek egymással minden aggály nélkül keverhetők. E cikk összes 
mellékletei ily festékekkel nyomódtak. Miután nekünk nyomdá
szoknak a gyakorlatban a 18 színű színkorong felelt meg leg
jobban, én is ezt választottam fejtegetéseim alapjául, de azzal a 
változtatással, hogy kívül minden szín mellé, könnyebb áttekin
tés végett, komplementár színét is odaállítottam. Tehát a külső 
kör a belsőhöz száznyolcvan fokkal van elfordítva. (Lásd I. mel
léklet.) A külső körnek a színei azonban feketével gyengén 
törve vannak.

Kísérleteztek már a gyakorlatban a Brücke-féle tizenkét- 
színű színkoronggal is, és Tafferner Béla 1885-ben megjelent 
könyvében is van egy igen szép ilyen színkorong, mely egyik 
jóhírű pesti nyomdában készült. Mai fokozottabb igényeinknek 
azonban már nem igen felel meg a tizenkét-színű színkorong, 
mert igen kevés változatosságot nyújt, a Hoffmann-féle rendszer 
pedig éppen az ellenkező végletbe esik. Ezért állapodtam meg a 
tizennyolc-színű színkorongban, mely már jóval nagyobb válto
zatosságot nyújt, mint a Brücke-féle, de nem ró reánk oly nagy 
anyagi terheket, mint a harminc-színű színkorongot használó 
Hoffmann-féle rendszer.

A tizennyolc színű színkorong tulajdonképpen hat fő szín
csoportból áll.

E csoportok fő tagjait a Goethe-féle színkorong 6 színe képezi, 
de minden szín mellé annak két, a szomszédos főszín felé hajló
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árnyalata van beillesztve. A 18 színű színkorong színei tehát a 
következők:

PIROS CSOPORT:
18. Kékespiros

1. Piros
2 . Sárgáspiros

ZÖLD CSOPORT :
9. Sárgászöld

10. Zöld
11. Kékeszöld

NARANCS CSOPORT:
3. Vörösesnarancs
4. Narancs
5. Sárgásnarancs

KÉK CSOPORT:
12. Zöldeskék
13. Kék
14. Violáskék

SÁRGA CSOPORT:
6. Vörösessárga
7. Sárga
8. Zöldessárga

VIOLA CSOPORT:
15. Kékesvioia
16. Viola
17. Vörösesviola.

Ha I. mellékletünkön összehasonlítjuk a spektrumot a 
színkoronggal, első pillanatra fel lehet találni a kettő között a 
közösséget. Egyik igen szép példája ez annak, hogy a teljesen 
elméleti tudomány mily óriási gyakorlati értékű gyümölcsö
ket hozhat.

A fentebb elmondottak képviselik azokat az elméleti alap
elveket, melyek ismerete nélkül a színharmónia szabályainak sok 
tétele homályosnak tűnnék fel, s amelyeket éppen ezért tartottam 
szükségesnek ilyen részletesen ismertetni.

Az alábbiakban már teljesen gyakorlati értékű fejtegetések 
következnek, de egyes kontrasztjelenségek ismertetésénél ott sem 
fogok az elmélet elől elzárkózhatni.

sjí *  *

A színek harmóniájának első és legáltalánosabb szabálya, 
létföltétele az, hogy az együtt alkalmazott színek között bizonyos 
ellentétnek, nemzetközi kifejezéssel élve kontrasztnak kell lenni.

Ez látszólag pleonazmus, de mindjárt megmagyarázom.
A szemnek, mint mindnyájan tudjuk, legkedvesebb világítás, 

vagy helyesebben fény a fehér, tehát az a fény, melyben a külön
böző fénysugarak teljes egyensúlyban vannak. Tehát minden 
színösszetételünknél arra kell ügyelnünk, hogy a három szín 
körülbelül egyenlő arányban legyen képviselve. Már pedig ez eset
ben az ellentét elkerülhetetlen. Ha ugyanis a piros színhez egy 
kiegészítő színt keresünk, abban a színben a másik két főszínnek, 
a kéknek és sárgának, egyenlő arányban kell képviselve lenni, 
s ilyenformán az illető szín a zöld, a pirosnak legteljesebb ellen
téte. Amint látjuk tehát, egyik színnek kell azokat a színeket 
pótolni, melyek a másikból esetleg hiányoznak. Ezért nevezzük 
e színeket kiegészítő színeknek.

Harmoniáló színösszetételeket tehát a színkorong nélkül csak 
komplikált számításokkal, kísérleti utón, vagy természetes szín-
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érzékünkre támaszkodva lehetne találni. A színkorong segítségé
vel azonban könnyen, úgyszólván gépiesen lehet helyes szín- 
összetételeket összeállítani.

Az alábbi táblázatban fel van tüntetve, hogy a színkorong 
színei elméletben milyen arányban tartalmazzák a fő színeket.

Elméletileg tartalmaz pirosat sárgát kéket összesen

az 1. p iro s  ................................................................. 6 részt _ részt — részt 6 részt
a 2. sárgáspiros .................................................. 5 « 1 « — « 6 «
a 3. vörösesnarancs ............................................. 4 « 2 « — « 6 «
a 4. n a ra n c s ............................................................ 3 « 3 « — € 6 «
az 5. sárgásnarancs ............................................. 2 « 4 « -  « 6 «
a 6. vörösessárga ................................................ 1 5 « — « 6 «
a 7. sárga  ................................................................ — « 6 « — « 6 «
a 8. zöldessárga ................................................... — « 5 « 1 « 6 «
a 9. sárgászöld ..................................................... — « 4 « 2 « 6 «
a 10. zöld .................................................................. — « 3 « 3 « 6 «
a 11. kékeszöld ....................................................... _  « 2 « 4 « 6
a 12. zöldeskék ...................................................... — « 1 « 5 « 6 «
a 13. k é k ..................................................................... — « — « 6 « 6 «
a 14. violáskék ....................................................... 1 — « 5 « 6 «
a 15. k é k e sv io la ...................................................... 2 — « 4 6
a 16. viola ................................................................. 3 « — « 3 « 6 «
a 17. v ö rö sesv io la .................................................. 4 « — « 2 « 6 «
a 18. k é k esp iro s ...................................................... 5 « — * 1 *

6 «

Ezen táblázat adatait azonban még igen sok körülmény be
folyásolja.

Ugyanis, amint az olvasó bizonyára tudja, a színek között, 
kedélyünkre való hatásuk szerint, kétféle színt különböztetünk 
meg, és pedig hideg és meleg színeket. A hideg színek körül
belül a 9. számú sárgászöldtől kezdődnek és a 18. számú kékes
pirosig tartanak, s az összes kék és viola színeket magukban 
foglalják. A leghidegebb szín köztük a 12. számú zöldeskék. 
A meleg színek a kékespirostól a narancson és sárgán keresztül 
a sárgászöldig haladnak, s köztük a vörösesnarancs (3), a régiek 
miniumvöröse, a legmelegebb. A hideg színek és a meleg színek 
legjellemzőbb megkülönböztetője az a tulajdonságuk, hogy a 
meleg színek szemünkhöz közelednek, a hidegek pedig eltávolod
nak. Ennek igen eklatáns példái II. mellékletünk 1—4. ábrái. 
Ha ezen ábrákat merően nézzük, úgy fog látszani, mintha a felső 
meleg színek 1—2 milliméterrel közelebb volnának a szemünkhöz, 
mint az alsó hideg színek.

A »hideg« és »meleg« megkülönböztetés azonban nagyon 
relatív dolog, amennyiben egy hideg szín is lehet a másik hideg
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színhez képest meleg és viszont. Több szakmunkában olvastam 
már olyan megkülönböztetést is, hogy a meleg színek barátságos, 
a hideg színek pedig komor hatást gyakorolnak a szemlélőre; 
ezt azonban semmiképpen sem fogadhatjuk el, mert ez az embe
rek egy részére nézve megállhat ugyan, de tulajdonképpen ízlés 
és vérmérséklet dolga. Akárhány embert ismertem már, akire a 
piros, narancs, de különösen a sárga szín gyakorolt ellenszenves 
hatást. Általában a színek ilyetén hatására semmi szabályt sem 
lehet fölállítani, mert mint előbb említettem már: ez ízlésnek és 
vérmérsékletnek a dolga is, de meg a szemben is vannak szervi 
különbségek, amelyek a különböző színek hatását egyénenkint 
befolyásolják.

Ilyen főképpen a színvakság, a daltonizmus, melyet fölfede
zőjéről, Dalton angol tudósról neveznek így, ki önmagán figyelte 
meg ez állapotot először. A színvak ember azonban csak bizo
nyos színekkel szemben az, s e színeket szürkének látja. A leg
több ember éppen a vörös színekkel szemben érzéketlen, és mi
vel férfi-nemen levő embertársainknak három százaléka színvak, 
legtöbbször a nélkül, hogy ezt őmaga tudná, nem szabad csudál- 
koznunk rajta, ha ugyanazon színösszetételről néha merőben 
különböző véleményeket hallunk.

Már ezek a körülmények is nagyban befolyásolják ugyan 
fenti táblázatunk adatait, de még jobban befolyásolhatja azokat 
a színek intenzitása. A színkorongon ugyanis a színek legnagyobb 
intenzitásukban vannak bemutatva. Például az 1. számú piros 
lehetne világosabb is, sötétebb is, de »pirosabb« már nem. 
A színeknek ezt az intenzitási fokát telítettségnek* nevezzük. 
Azonban egyformán telített állapotban is a színek nem egyformán 
intenzívek. Például a narancs-szín a reáeső fény sokkal nagyobb 
százalékát veri vissza, mint a vörös vagy a kék. A színkorong 
összes színei között a legintenzívebb, legtöbb fényt visszaverő 
szín a sárga, s a legkevésbbé intenzív a viola.

Ezen azonban igen egyszerűen segíthetünk olyképpen, hogy 
az intenzív színeket a gyakorlatban kisebb, a kevésbbé intenzív 
színeket nagyobb területen alkalmazzuk. Mielőtt tehát valamely 
színes munka kiviteléhez fogunk, nagyon meg kell fontolnunk, 
hogy a munkához kiválasztott színeket milyen területi arányban 
alkalmazzuk.

A gyakorlatban leggyakrabban kettős színösszetételekre van 
szükség. Ilyen színösszetételek összeállítása igen könnyű, amennyi
ben, mint láttuk, a színkorong bármely szemben fekvő színpárja 
egymással feltétlenül harmóniái. Erre nézve a fentebbi táblázat 
számai is elegendő biztosítékot nyújtanak, de meggyőződhetünk 
ennek igazságáról akkor is, ha bármely komplementár színpár
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színeit egymással keverjük. Bizonyos arányban keverve ugyanis 
e színek egy neutrális szürkét adnak, s a gyakorlatban való alkal
mazásuknál csakis úgy sikerül őket egyensúlyban tartani, ha ezen 
arányt ott is megtartjuk. II. mellékletünk 1—9. ábráin ez arány 
szemléltetőleg be van mutatva.

Hármas színösszetételek összeállítása többféle módon történ
hetik. Az első módszer alapeszméje teljesen ugyanaz, mint a 
komplementár színeké. Ugyanis három olyan színt kell keresnünk, 
melyek egymást ép úgy egészítik ki, mint a komplementár színek. 
Ez a legegyszerűbben úgy történik, hogy három olyan színt 
választunk, melyek a színkorongon egymástól egyenlő távolságra 
feküsznek. Ez esetben a három elsőrendű (primár) szín mindig 
egyformán lesz képviselve, de a színek intenzitása által előírt 
területi arányt itt is be kell tartanunk. A három primár színnek 
helyes területi vagy keverési arányát II. mellékletünk 10. ábrája 
mutatja. — Az ilyenféle színösszetételeket hármas színakkor
doknak, vagy triádoknak nevezzük. Helyességüket az bizonyítja, 
hogy helyes arányban keverve ezek is szürkét adnak, de van rá 
egy másik igen érdekes bizonyítékunk is, és pedig 40. oldali táb
lázatunk számai alapján. II. mellékletünk 10—15. ábráin láthatjuk 
a 18 színű színkorong 6 triádját. Számítsuk ki például ezek közül 
a 12. számút, mely három harmadrendű színt tartalmaz.

Vörösesnarancs (3. sz.) =  — 4 rész piros — 2 rész sárga — 0 rész kék
Sárgászöld (9. sz.) — — 0 « « — 4 « « — 2 «  «
Kékesviola (15. sz.) — — 2 «  « — 0 « « — 4 * «

Összesen =  — 6 « piros — 6 « sárga — 6 « kék.

A hármas színösszetételek még egy igen használatos módja 
az is, hogy valamely két komplementár szín közé fehéret, feketét 
vagy szürkét veszünk be harmadiknak. E színeket ugyanis neut
rális színeknek nevezzük, miután közülök a fekete semmiféle színt 
nem tartalmaz, a fehér és szürke pedig a három főszínt teljesen 
egyenlő arányban tartalmazza.

E neutrális színekkel igen könnyen sokféle színösszetételt 
lehet elérni, olyan módon, mint azt II. mellékletünk 18—19—20. 
ábrái mutatják.

Van azonkívül a hármas színösszetételeknek egy harmadik 
módja is, és pedig az, hogy kiválasztunk a színkorongból két 
rokon színt (II. melléklet 17. ábra), vagy pedig egy színnek két 
árnyalatát (II. melléklet 16. ábra), s keresünk hozzá egy közös 
komplementár színt. Ily színösszeállítások legkönnyebb módja az, 
ha fekete papírból egy-egy oly kört vágunk ki, mint a túloldali 
két ábra, s azokat a színkorongra rátéve addig forgatjuk, míg a
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nyílásoknál valamely a célnak megfelelő színakkord meg nem 
jelenik. Van azonban a színek összetételének még több módja, de 
ezeket majd alább, a színkeverésnél tárgyaljuk.

Ezek azok a módok, amelyeken a színkorong színeiből nyers 
színösszetételeket állíthatunk össze.

E színösszetételek azonban, bár határozottan harmonikusak, 
igen kemény, rideg, nyomdászkifejezéssel élve rikító hatásúak, 
s ezért fejlettebb Ízlésű ember Ízlését ki nem elégítik. A II. mel
lékleten látható színösszetételek tulajdonképpen csak nyers szín
akkordok, melyek még kidolgozásra várnak, s amelyek ezerféle
képpen modulálhatok, fejleszthetők. Tulajdonképpen e melléklet 
csak arra szolgál, hogy az ember a nyers színakkordok hatását 
tanulmányozhassa, s közülök válogathasson.

Az alábbiakban áttérünk a színkorong egyes színeire, a belő
lük keverhető számtalan árnyalatra, s megjelöljük a módozatokat, 
hogy a fentebb tárgyalt nyers színösszetételek hogyan és hány
féleképpen alkalmazhatók.

*  Hí *

Mint már fentebb említettük, a színkorongon a színek telítve, 
intenzitásuk legmagasabb fokán vannak bemutatva.

Ezzel azonban a színek skálája legkevésbbé sincs kimerítve, 
mert a színkorong színei tulajdonképpen csak egy-egy szín
családot képviselnek.

E színek mindegyike ugyanis számtalan árnyalattal rendel
kezik; tulajdonképpen minden szín skálája a fehértől a feketéig 
terjed, s e két véglet között roppant sokféle árnyalat fekszik. 
Miután nincs módunkban a színkorong minden színét ily sok 
árnyalatban bemutatni, meg kell elégednünk azzal, hogy a színe
ket itt tárgyaljuk le, esetről-esetre való hivatkozással a III—IV—V. 
mellékleteink ábráira. Tájékozásul itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy a III—IV. mellékletek ábráinak számozása a II. melléklet 
számaival egyezik, s tulajdonképpen ez utóbbi melléklet nyers 
színösszetételeinek gyakorlati alkalmazását mutatja.
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Az alábbiakban megpróbáljuk a színkorong egyes színeit 
csoportonként tárgyalni, s a belőlük keverhető színeket is ismer
tetni. Ez tulajdonképpen cikkünknek legfontosabb része. A színek 
különböző árnyalatainak ismerete nélkül a II. melléklet nyers 
színösszetételeinek semmi hasznát sem vehetjük, mert azok 
gyakorlati alkalmazásra csak ez árnyalatok ismerete által lesznek 
alkalmassá tehetők.

A különböző színárnyalatok ismerete által egy és ugyan
azon színakkordot oly sokféleképpen bírunk értékesíteni és a 
színeknek olyan gazdag sorozata nyílik meg előttünk, amilyen 
gazdagságról ez árnyalatok ismerete nélkül úgyszólván fogalmunk 
sem lehetett.

A színkorong első színcsoportja a piros csoport. Fő színe a 
piros (1.), a spektrum színképi vörösének felel meg, s a forga
lomban lévő festékanyagok között leginkább a karminhoz hason
lít. A színkorong legszebb, legrokonszenvesebb színe. A sárgánál 
hidegebb, a kéknél jóval melegebb, de mindkét színnél sokkal 
komolyabb és méltóságosabb. Roppant sokféle árnyalattal bír, 
ami nagy intenzitásának a következménye. Más színekkel való 
keverés közben igen soká megőrzi piros jellegét. A sárga felé 
hajló árnyalata (2.) a cinóbernek felel meg. Roppant tüzes, élénk 
szín, a régieknek egyik igen kedves színe. Árnyalatainak skálája 
már nem olyan gazdag, mint a pirosé. A piros csoport harmadik 
testvérszíne, a kékespiros, a bíbornak felel meg. A pirosnál jóval 
hidegebb már, de komolyabb és fönségesebb is. Skálája szintén 
nem oly gazdag, mint a pirosé. A piros színek feketével keverve 
szép mély barna színeket adnak, melyeknek skálája nagyon gaz
dag szép árnyalatokban. A sárgáspiros barnája egy sötét gesz
tenyebarnának felel meg, a pirosé a III. melléklet 1. és 10. ábrá
jának szép mély vörösbarna színe, a kékespiros pedig feketével 
egy szép, kedvelt fényképbarna színt ad. Fehérrel keverve a 
piros színek rózsaszínt adnak, még pedig ezek közül a sárgás 
pirosé a legfrissebb, legüdébb (IV. mellékletünk 11. ábrája); a 
kékespirosé és a pirosé kékes árnyalatot vesz fel és kissé édeskés 
lesz. A kékespiros egy kevés pirossal az úgynevezett ujvörös 
(Neuroth) színt adja. Egy kevés feketével törve és fehérrel kissé 
világosítva a kékespiros karmazsinvörös, a piros bordeauxvörös, 
a sárgáspiros pedig valamivel több fehérrel az úgynevezett 
»Lachs« színt adja. A komplementár színekkel való keveréssel 
pedig igen szép barnás és főkép szürkésvörös színeket nyerünk. 
A piros színek alkalmazási tere igen nagy, dacára annak, hogy 
nagy felületen nem szabad őket alkalmaznunk. Kis területen, 
élénken alkalmazva, igen becses színhatásokat érhetünk el velők 
(III. melléklet 1. ábra, V. melléklet 5. ábra), de mihelyst nagyobb

44



területen kell alkalmaznunk őket, ha nem akarunk piaci színhatá
sokat elérni, egy kissé vagy feketével, vagy a komplementár szín
nel tompítani kell őket. (III. melléklet 2. és 19. ábra, IV. mellék
let 18. ábra.)

A következő színcsoport a narancs, a színkorong legmelegebb 
színeit foglalja magában. Ezeket tisztán igen ritkán szabad alkal
maznunk, s akkor is főképpen csak reklámnyomtatványoknál, 
mivel igen rideg, kemény színhatásokat adnak, amit az magyaráz 
meg, hogy mint a színkorong legmelegebb színeinek, a leghide
gebb színek a komplementárjeik. Roppant tüzük és élénkségük 
miatt az éjszaki népek közt nem igen alkalmazzák őket, de a 
keleten és a franciáknál még »legmagasabb* árnyalataikban is 
szívesen látják, különösen a 3. számú vörösesnarancsot, a régiek 
miniumát. Igen becses színeket nyerünk azonban e színekből 
feketével vagy komplementár színekkel való keverés útján. E színek 
adják ugyanis a legszebb barna színek egész sorozatát. (IV. mel
léklet 4. és 12. ábra, V. melléklet 2. és 4. ábra.) Fehérrel keverve 
ritkán alkalmazzák, bár ekkor sárga tartalmuk nagyot csökken, s 
jóval szelidebbek lesznek (III. mellékletünk 13—14. ábrái). Kis 
területen, bizonyos raffineriával lehet azonban e színekből tisztán 
is jó színhatásokat kicsalni, mint az V. melléklet 1. ábráján, hol 
a narancs-szín a rozettákban csak a sok kék ellensúlyozásául 
van alkalmazva.

A következő színcsoport tartalmazza a színkorong leginten
zívebb színét, a sárgát, itatása roppant erős, amit főképpen az 
magyaráz meg, hogy az összes színek között a fehér után a leg
intenzívebb. Mint a II. melléklet 7. ábrája mutatja, intenzitását 
soká megtartja, s egy csöpp belőle elég ahhoz, hogy egy egész 
csomó viola festékből szürkét'csináljon. E nagy intenzitása dacára 
egy kis cseppnyi kék, piros, viola vagy bármely más szín elég 
ahhoz, hogy ideális tisztaságát és fényét elveszítse. Piros felé 
hajló árnyalata alig valamivel kevésbbé intenzív, de a zöld felé 
gyorsan veszít intenzitásából. E színek skálája igen nagy. A sárga 
és vörösessárga violával törve a drap- vagy sárgásbarna színek 
különböző árnyalatokban bővelkedő sorozatát adja, a zöldessárga 
pedig ugyané színnel törve az olivzöld és mohazöldtől (IV. mel
léklet 11. ábra) egész a zöldes drap-színig számtalan árnyalattal 
rendelkezik. A vörösessárga fehérrel chamois (IV. melléklet 16. 
és 6. ábra, V. melléklet 2. ábra), sok fehérrel és egy cseppnyi 
kékes pirossal testszínt ad. A sárga színcsoport mindhárom színe 
pedig feketével olivzöld és olivbarna színeket ad. (III. mellék
let 15. ábra.) Csak tompítva, törve alkalmazzuk őket, miután igen 
sok ember az élénk sárgának (IV. melléklet 7. ábra) ellensége, 
dacára annak, hogy határozottan a szebb színek közé tartozik;
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kis területen azonban, ép úgy mint a piros, igen jól hat tiszta 
állapotban is (III. melléklet 10. ábra).

A negyedik csoport a zöld  színeket, a színkorong legtöbbet 
használt színeit tartalmazza. A zöld kellemesen egyesíti magában 
a kék nyugodtságát és a sárga élénk pompáját. A szemre az 
összes színek között legüdítőbb hatást gyakorolja, s ezért piros
sal szemben nagy felületen is alkalmazható. Túlságos sokat hasz
nálják, s ezért könnyen unalmassá válik. Intenzitása nem olyan 
nagy már, mint az előbbi színeké, feketével keverve csak fokon
ként sötétedik (lásd V. melléklet 5. ábráján a sötétzöld színt); uj 
olivszerű árnyalatokat már csak a sárgászöld ad; a komplemen
tár színekkel lehet csak szürkés vagy barnászöld árnyalatokat 
kihozni (IV. melléklet 9. ábra), lefelé fehérrel keverve azonban 
már sokkal több árnyalatot ad (III. melléklet 1., 8., 2. ábrái, 
IV. melléklet 18. ábrája, V. melléklet 5. ábrája). Igen sokféle
képpen alkalmazható, mint alapszín nagy felületeken, telítve 
kisebb felületeken és feketével keverve, erős, nagy színfoltokban; 
mindig előszeretettel pihen meg a szem rajta.

A színkorong ötödik csoportja a leghidegebb, legnyugodtabb 
színeket, a kék  színeket tartalmazza. A kék szín, mint fentebb 
említettük, a színkorong leghidegebb színe lévén, a szemtől távo
lodik, ezért úgyszólván ő a távlat színe a festészetben, s ilyen 
értelemben mi nyomdászok is jól használhatjuk. Skálája még 
kisebb, mint a zöldé. Csupán csak árnyalati különbségeket mutat
hat fel (V. melléklet 1. ábra), s még a legradikálisabb színtörési 
eszközzel, a komplementár színnel való töréssel is csak néhány 
szürkéskék árnyalatot lehet kihozni belőle (III. melléklet 10. ábra, 
IV. melléklet 4. ábra). Hatása azonban mindig nyugodt és elő
kelőén hideg, s csakis úgy lehet belőle erősebb kontraszt-hatá
sokat kihozni, hogyha komplementár színével törés nélkül állít
juk szembe, ilyenkor azonban szép, erős, derült és tiszta szín
hatásokat nyújt (V. melléklet 1. ábra és ugyanazon melléklet 
4. ábrája, hol azonban a narancs van alapként alkalmazva). Feke
tével igen szép nyugodt, tehát kontúrnak vagy szövegnek kivá- 
lólag alkalmas színeket ad, mivel e színek alig vernek valamivel 
több sugarat vissza a feketénél. A zöldeskékből fehérrel az összes 
színek legtisztább és leghidegebb színét, az égszínkéket nyerjük 
(V. melléklet l.ábra); a színképi kék szín, mely az ultramarinnak 
felel meg, fehérrel már valamivel lágyabb színt ad; a violáskék 
szín, a csoport harmadik színe pedig már egy a violával erősen 
rokon, gyönyörű, lágy, tiszta tónust ad, mely komplementár színé
vel szürkítve igen sokszor és jól használható (V. melléklet 3. ábra), 
mert a violánál és a zöldnél hidegebb ugyan, de az égszínkéknél 
jóval melegebb.
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Az utolsó színcsoport a színkorong legsajátszerűbb színét, 
a violát tartalmazza. Telített állapotban valami olyan különös, 
bánatos, borongós hatású, hogy régebben a magyarok meg néhány 
más nép is a gyász színéül választotta. E hatását feketével 
mélyítve elveszti, s valami olyan komoly jelleget nyer, mint a 
karminbarna; ilyen állapotban a sötétkéknél alig-alig valamivel 
melegebb, s ezért kontúrnak, szövegnek ép olyan alkalmas, mint 
ez. (III. melléklet 8., 14., 13:, IV. melléklet 7., 16. ábrák.) Némi 
élénkséget sötét vagy telített állapotban csakis kontraszthatás 
útján adhatunk neki, ha vagy komplementár színe mellett, vagy 
pedig még nálánál is hidegebb színnel alkalmazzuk (V. mellék
let 3. ábra). A viola színek fehérrel az úgynevezett lila színeket 
adják, melyek, ép úgy mint a világoskék, egész a szürkéig lefokoz
hatok. Mint hideg színek a szemtől távolodnak, s ezért egyes 
helyeken alapul vagy háttérnek előnyösen alkalmazhatók.

A színképi színekkel ezzel végeztünk, s most már csak a 
neutrális színek  vannak hátra. Ezek, mint már fentebb említettük, 
a fehér, a szürke és a fekete. A fehér az összes színek között a 
legmelegebb. Hatása derűs, kellemes és barátságos, de ha túlerős 
fénynek tesszük ki, a szemre megerőltető. Bármely színnel har
móniái, miután az összes színeket tartalmazza, minden színnek 
kiegészítő színe. A szürkéről nagyjából ugyanezt mondhatnánk, 
mivel ez is az összes színeket tartalmazza, de kisebb mennyiség
ben, s ezért a fehérnél hidegebb. A szürke tulajdonképpen a 
fehértől a feketéhez való átmenetet képviseli, s mivel a fekete 
semmiféle sugarakat nem ver vissza, s így semmiféle színt nem 
tartalmazván, egészen hideg: a szürke szín is a szerint hidegebb 
vagy melegebb, ahogy a fehérhez vagy pedig a feketéhez van 
közelebb.

Kontraszthatásukra nézve a következőket jegyezhetjük meg. 
A fehér szín a sötétebb színek hatását emeli, a világosabbakét 
csökkenti. Kontraszthatása a telített színekkel szemben a leg
erősebb, s a telített színek hatása fehér alapon valamely elvá
lasztó vagy közvetítő szín nélkül egyenesen vakító. A fekete, 
amely minden színnél hidegebb, minden szín hatását kellemesen 
fokozza, kivéve a telített színekét, melyeknél hatása ép olyan, 
mint a fehéré. A szürke szín, mint a kettő közti átmeneti szín, 
közvetítő színül igen alkalmas. II. mellékletünk a szürke szín nél
kül egyenesen visszataszító hatású lenne, míg a szürke háttér, 
a mellett, hogy a színek tüzét fokozza, kellemesen közvetíti köz
tük az átmenetet. A gyakorlatban elég annyit tudnunk, hogy a 
szürke a meleg színek hatását emeli, a hidegeket pedig, hacsak 
nem telítettek, csökkenti. Erre igen szép példa IV. mellékletünk 
4. és 7. ábrája a körülötte fekvő szürke háttérrel.
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Vannak azonban e színeken kívül még más színek is, melyekre 
azonban nem terjeszkedem ki bővebben, miután a nyomdászat
ban csak ritkán használatosak. Ezek az arany, ezüst és különböző 
bronzok. Elegendőnek tartok annyit megjegyezni, hogy legjobb 
őket sötét alapon alkalmazni, miután így a kontraszt folytán 
fényük emelkedik. Az ezüst, ép úgy mint a szürke, bármely 
színhez jó, ha az elég sötét ahhoz, hogy a fényét emelje; hideg 
színekkel az ezüst komoly, sőt majdnem gyászos, meleg színek
kel már sokkal derültebb színösszetételeket ad. Az arany a pompa 
színe, élénk és tüzes színekkel kell alkalmaznunk; minden szín
hez jó, csak a narancs, sárga, sárgáspiros és sárgászöld színeket 
nem tűri, miután maga is sárgás színű. Pirossal vagy zölddel 
pompás színakkordokat ad. A különböző színű bronzok saját 
komplementár színeikkel alkalmazandók.

A fentiekben ismertettük a nyers színakkordok összeállítási 
módját és magukat a színeket, melyek ezeket a színösszetételeket 
alkotják. Miután megismerkedtünk az e színekből keverhető árnya
latokkal is, most már végre áttérhetünk mindezen előismeretek 
gyakorlati alkalmazására.

Annyit már az eddigiekből is láthattunk, hogy a harmónia 
alapját a kontraszt képezi.

A természet a színekben is, mint mindenütt, az ellentétek 
kiegyenlítését keresi. Ezért, mint már fentebb is kifejtettük, minden 
színösszetételben a három fő színnek képviselve kell lenni. 
A tapasztalat aztán megtanított bennünket arra, hogy ez a ter
mészeti törvény áll magukra az egyes színekre nézve is. A szín
korong és a spektrum színei a maguk ideális tisztaságában fen
ségesek ugyan, de nem emberi szemek számára valók. Halandó 
embernek nem szabad büntetlenül a napba nézni. E tiszta ideál
színek hatása oly erős, szemléletük a szemre oly fárasztó, hogy 
néha egyenesen fájdalmas hatást tesznek a szemlélőre. A mi 
szemünknek sokkal kellemesebb, egészségesebb a szürkés színek 
szemlélete, s ezért a modern művész tudatosan kerüli a brüszk 
színhatásokat. Lassan-lassan a harmónia fenti törvényét alkal
mazzák az egyes színekre is, s hogy ezzel csak a természet útján 
járnak, azt a modern színelméleti tudomány is bizonyítja. A ter
mészetben soha az ideálszínekkel nem találkozunk, s a természet
ben olyan szín, mely csak egynemű sugarakat ver vissza, nincs. 
Minden szín a saját sugarain kívül mindenféle más sugarakat is 
visszaver, s ez a tiszta színek létezését kizárja.
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A modern művésznek és iparosnak ezzel tisztában kell lennie, 
s ezért nem szabad a gyakorlatban az ideálszíneket alkalmaznia.

A modern komplementár-színkeverési rendszer megmutatja 
a leghelyesebb utat arra, hogy hogyan kell az ideálszíneket a 
mindennapi használatra alkalmassá tenni. Az eszköz igen egy
szerű. Az ideálszínek mindegyikéhez használat előtt hozzá keve
rünk egy kicsit saját kiegészítő színéből.

Egyszer nyomdásztársaságban szó volt róla, hogy mi annak 
az oka, hogy egyes színakkordok papiron lehetetlenek, ellenben 
kinn a szabad természetben ugyané színek békésen megférnek, 
sőt kellemes hatást tesznek. Igen egyszerű a felelet. Kinn a 
szabadban köztünk és a szemlélt táj között egy hatalmas fluidum, 
a levegő tölti ki az űrt, amely a fényhullámokat közvetíti. Ez a 
hatalmas közvetítő a távolból érkező fényhullámokat a nap fehér 
fényével keveri, ekképpen enyhíti, sőt elsimítja az ellentéteket, 
minden szín egy-egy közös nüanszot kap, s ez a közös vonás 
adja meg a harmóniát. Ki nem vette még ezt észre, verőfényes 
őszi délutánokon, mikor egy aranyos sárga reflex ül a tájon, 
amely oly harmóniába hozza a legkiáltóbb színeket, amilyenbe 
azokat soha a legnagyobb művész sem hozhatná.

Az ideálszínek tulajdonképpen csakis így törve válnak a 
gyakorlatban használhatóvá. Erről meggyőzhet bennünket az, ha 
a II. melléklet ábráit a III. és IV. melléklet hason számú ábrái
val összehasonlítjuk. Bár mindenki kénytelen elismerni, hogy a 
II. melléklet 10. ábrájának három színe összhangban van, be 
kell ismerni mindenkinek azt is, hogy a III. melléklet 10. ábráján 
a harmónia sokkal tökéletesebb, s a szemlélőre sokkal kellemesebb 
benyomást tesz.

Eddig a kontrasztnak csak az egyik faját, a színbeli kontrasz
tot ismertettük, mint amelyre harmoniáló színakkordok össze
állításakor föltétlenül szükség van, most hogy a színek gyakor
lati alkalmazását tárgyaljuk, fel kell említenünk a kontraszt egy 
másik faját is, amely a gyakorlatban a színbeli kontrasztnál még 
fontosabb, és ez az árnyalati kontraszt.

Minden ornamentum, a nyomdászatban is, szerkezeti alapokon 
épül fel; egy vezéreszméből, valamilyen a díszítmény alapjául 
választott formából indul ki. A színek feladata legtöbbnyire a 
díszítmény összefoglalása, a szöveg kiemelése, néha a díszítmény 
szerkezeti részeinek vagy vezéreszméjének hangsúlyozása, máskor 
meg a díszítendő felület sík tónusok útján való taglalása. Néha 
azonban a színeknek hangulatkeltő célja vagy szimbolikus jelen
tősége is lehet.

Mindezen követelményeknek a szín csakis az árnyalati kon
traszt által tud megfelelni. Ha valamely színakkord színeit mind
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egyenlő intenzitási fokban akarnánk alkalmazni, tehát például 
két vagy három színt mind feketével mélyítve vagy fehérrel 
keverve, mind a két vagy három szín hatását veszítené.

fia tehát valamely színezendő munkához a megfelelő szín- 
összetételekben megállapodtunk, úgy ki kell azok közül válasz
tanunk a kompozíció vezérszínét. E szín kiemelése, s a többi 
szín tudatos alárendelése az árnyalati kontraszt segítségével tör
ténik, még pedig kétféle módon. Tudniillik vagy úgy, hogy a 
vezérszínt feketével mélyítjük, s egész sötéten alkalmazzuk, s a 
többi színeket fehérrel való keverés útján világosabbá tesszük, 
vagy pedig úgy, hogy a vezérszínt intenzíven, majdnem telítve 
alkalmazzuk, s hozzá a többieket a komplementár színnel szür
kéjük. Ez a kétféle eljárás az árnyalati kontraszt alkalmazásának 
a főbb módja. Az elsőt főképpen ott alkalmazzák, ahol kontúros 
dolgokról van szó, a másodikkal folthatásos dolgoknál lehet igen 
szép hatásokat elérni, tehát ott, ahol a színek mozaikszerűen, 
kontúr nélkül vannak összeállítva, de alkalmazható mindkét eljárás 
a másik esetben is. Az előbbinek igen érdekes példája a III. mel
léklet 10. ábrája, melyben a karminbarna a vezérszín, a második
nak pedig a IV. melléklet 18. ábrája, melyből az intenzív piros 
a neutralizált zöld és a neutrális fekete közül szinte kézzelfog
hatóan emelkedik ki.

Az árnyalati kontraszt a harmóniának majdnem fontosabb 
eszköze, mint a színbeli kontraszt. Az árnyalati kontraszt segít
ségével ugyanis minden színbeli kontraszt nélkül is remek szín
hatásokat lehet elérni oly módon, hogy egy és ugyanazon szín 
több, sötétebb és világosabb árnyalatát alkalmazzuk egymás mel
lett. E színösszetételek diszkrét, ízléses hatásuk miatt közkedvelt
ségnek örvendenek és oly nagy fontossággal bírnak, hogy e cikk 
mellékletei között egy egész lapot szenteltem nekik. (Úgynevezett 
»Delfter Manier«.)

V. műmellékletünk 1. ábráján a színkorong 12. számú zöldes
kék színe van két árnyalatban bemutatva. Az alapszín egyszerűen, 
miután egy nagyon kissé komplementár színével megtöretett, 
fehérrel lett a megfelelő fokig megvilágosítva, a díszítés színe 
pedig ugyané kék szín, feketével mélyítve; hogy a két szín túl
ságos hidegsége enyhüljön, a rozettákban a komplementár szín 
van kis területen, világosítva alkalmazva. Az 5. ábrán egy hasonló 
színösszetétel van bemutatva, azonban itt, a hatás szelidebbé 
tétele végett, az alapszín erősen meg van a komplementár szín
nel tompítva. A 2., 3. ábrák az ilyenszerű összetételek egy másik 
kedvelt módját mutatják be, melyet szakkifejezéssel kis intervall- 
nak neveznek. Itt, hogy az árnyalati kontraszt hatása emelkedjék, 
nem ugyanaz a szín, hanem két rokon, a színkorongon egymás
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tói két-három foknyira lévő szín lett két árnyalatban alkalmazva. 
Mint látjuk, ez eszközzel igen szép, ízléses színhatásokat lehet 
elérni. Hogy az árnyalati kontraszt hatása,milyen nagy, arra az 
alábbi példát említem fel.

Ha színakkordjaink összeállításánál a fent kifejtett elveket 
követjük, lehetetlen, hogy diszharmoniáló színek kerüljenek egy- 
egy nyomtatványon össze. Ezért eddig a diszharmoniáló színek
ről említést sem tettem, de e példa kapcsán megragadom az 
alkalmat erre. Diszharmoniáló színeknek az olyan színeket nevez
zük, melyek rokonok egymással, de a rokonság még oly távoli, 
hogy azt egyszerűen árnyalati különbségnek nem vehetjük, llyes 
színpárok például a kékeszöld és a zöldessárga, a zöld és a 
kékesviola, a sárgásnarancs és a vörösesviola. E színek egymás 
mellett nyersen, telítve a szemre igen kellemetlen, ellenszenves 
hatást gyakorolnak. Ha azonban a színek között, az egyiket 
feketével mélyítve, a másikat fehérrel világosítva, árnyalati kon
trasztot idézünk elő, úgy a kellemetlen színhatás rögtön eltűnik, 
s néha egész tűrhető színhatásokat lehet elérni. Azonban ily 
esetben inkább a hideg szín legyen a világos, s a meleg szín a 
sötétebb.

Egy másik példa arra, hogy milyen hatalmas eszköz a színek
kel dolgozó ember kezében az árnyalati kontraszt, az V. mellék
let 1. és 4. ábrája. Mindkét ábrán ugyanaz a komplementár szín
pár van alkalmazza, csakhogy egyiken a kéket, a másikon a 
narancsot választottam vezérszínül. Milyen különböző hatás ugyan
azon két színnel! A 4. ábra különben egyik igen szép példája a 
magyaros színízlésnek.

* ♦

Most, midőn fejtegetéseim végére érkeztem, kénytelen vagyok 
magamnak megvallani, hogy enhibámon kívül bár, de cikkemből 
valami hiányzik.

Megvan a bevezető részben röviden minden, amit a színek meg
értéséhez a gyakorlat emberének tudni kell, megvan benne az 
utasítás adva két-, három-, négy- és többszínű színakkordok össze
állítására, ismertetve vannak benne a színek, s azoknak minden 
említésre méltó árnyalata, minden jellemvonása és a szemlélőre 
való hatása. Ismertetve vannak benne a harmónia feltételei, a 
kellemes és kellemetlen színhatások, az egyiknek elérésére, a 
másiknak elhárítására szolgáló eszközök.

Mi hiányzik hát?
Minden mesterszedő tudja azt, hogy milyen fontos egy-egy 

munkánál a színek megválasztása. A legszebb tervezet nem

4! 51



érvényesül kedvezőtlen színezésben, s viszont gyengébb munka 
hatásán a színekkel nagyot lehet lendíteni.

Ez hiányzik tehát, a színek megválasztásának titka. Ez az, 
amit nem lehet megmagyarázni, amit nem lehet megtanulni, mert 
ezt az ízlés diktálja.

E cikkel és a mellékletekkel a legjobbat adtam, ami tőlem 
tellett, s csak azt ajánlhatom, vegyék elő szaktársaim minél gyak
rabban e cikk mellékleteit, s nézegessék a színkorongot meg a 
többi mellékletek színösszetételeit. Gyakorolják szemüket a színek 
felismerésében, az árnyalatok megkülönböztetésében, boncolgas
sák, hasonlítgassák össze a kezükbe kerülő nyomtatványok’ színeit, 
neveljék ilyenformán ízlésüket, s lassan-lassanjiölébred bennük 
a színek szeretete s teljes megértése is. Kner Imre.
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A JÁTÉKKÁRTYÁK KÉSZÍTÉSI MÓDJA.
olytonosan fülünkben cseng a panasz, hogy a könyv

nyomtatók egyik-másika a sokszorosító-ipari ter
mékek közül a »harminckét-leveles bibliát« becsüli 
a legtöbbre, ha nem is szak-, de valami más szem
pontból. Mi most figyelmessé akarjuk őket tenni 
e közkedveltségű nyomtatvány eddig nem igen mél
tatott históriájára, no meg az előállítási módjára is.

A játékkártya kínai találmány, s ottani copfos 
felebarátaink már kétezer évvel ezelőtt is vígan 
ütötték véle a blattot. Európában a középkorban 
gyökeresedett meg a kártyázás szokása, a Zainer 

Günther által nyomtatott »Das guldin spiel« című könyv tanú
sága szerint 1300-ban. A dátumot azonban ennél jóval korábbra 
kell tennünk, mert hiszen biztos adatunk van arról, hogy Német
országban már 1254-ben megvesszőzés, pellengérre állítás stb. 
terhe mellett tilalmazták a kártyajátékot, persze nem sok ered
ménnyel, mert ez a tilos szenvedély legfőképpen a kolostorok 
csöndes magányában burjánzott föl, odáig pedig a világi hatal
masságok karja csak ritka esetben érhetett el. így aztán a kártya- 
készítés mihamar virágzó iparággá lett, úgy hogy 1400 körül céhük 
is volt már Nürnbergben a kártyafestőknek. Franciaországban 
csak jóval később történt az e mesterségbeliek céhbe-tömörülése.

A kártyakészítésben már Gutenberg föllépte előtt is szerepelt 
a nyomtatás, természetesen csak a fatáblákról, prés használata 
nélkül való. A dörzsöléssel előállított kontúros levonatot kemé
nyebb papirosra ragasztották, s megszáradása után sablonok 
segedelmével kiszínezték. A könyvnyomtatás föltalálása után csak 
annyiban változott meg a kártyakészítők eljárása, hogy a kontú
ros nyomatot nem dörzsölő munkával, hanem közönséges könyv
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sajtón állították elő. Az olcsóbbfajta kártyák készítése nagyjából 
ma is így történik. A kontúrt fametszetek után készült galvanók- 
ról nyomtatják, s aztán a lap hátulsó oldalára fekete tónust 
nyomtatnak, hogy a kártya ne legyen majdan átlátszó. A színe
zés vagy sablonok segedelmével, vagy pedig könyvnyomtatói 
avagy litográfiái sajtón történhetik. A színesen nyomtató rotációs 
gépek némelyike is — így a Payne-féle — alkalmas erre a munkára.

A kártyák hátsó oldalán levő cifraságokat, amiknek különben 
praktikus jelentőségük nincsen: többnyire a vászonnyomtatásban 
használt gépekhez hasonlító hengersajtókkal szokás nyomtatni. 
A nyomtatott lapoknak kartonná, vagyis kártyalapokká ragasztása 
aztán nagyon pontos munkával történik, ami természetes is, mert 
hiszen a kártyalapoknak még nedves levegőn sem szabad köny- 
nyen foszladozókká válniok. Ragasztékul tehát a kártyagyárak 
főképpen tragantgummit, kazeint s más efféléket használnak.

Volt olyan idő, amikor a jobban megfizetett kártyákat réz
metszetekről nyomtatták. Ennek helyébe a művészibb kártyáknál 
a színes litográfia lépett, sőt némely esetben már háromszínű 
autotípiát is használtak a játékkártyák készítésére. A célszerűség 
szempontjából természetesen a litográfia volna erre a legalkal
masabb, mert síknyomtatásos eljárás lévén, a legfinomabb érzékű 
ember sem tudná puszta tapintással fölismerni a kártya színeit.

Ennyit a kártyakészítésről. Amikor azonban nyúlfarknyi cik
künket befejezzük, reformjavaslattal állunk elő: hagyják el a 
kártyagyárosok kártyáikról a stüssi vadászt meg egyéb értelmet
len figurákat, s tegyék helyükbe olyan férfiaknak a képmásait, 
akik feledhetetlen érdemeket szereztek az emberiség szellemi föl
szabadítása dolgában. így Newtonét, Galileiét, Gutenbergét stb. 
Be szép is volna, ha a könyvnyomtatás sokat szenvedett föl- 
találója olyan közismertséghez jutna, mint a kuoni pásztor! . . .
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TIPOGRÁFIAI DOMBORÚ NYOMTATÁS.
evés olyan kedvelt munkaágazata van a könyvnyom- 

tatónak, mint aminő az egy idő óta annyira föl
kapott domború nyomtatás. Akcidens-szedőink és 
gépmestereink legfő büszkeségüket abban találják, 
hogy a maguk gyakran nagyon is szegényes eszkö
zeivel domború nyomatokat állítanak elő. S bár 
nyilvánvaló, hogy az ilyenformán létre jött produk
tum a domború nyomtatást speciálisan űző gyárak 
termékei mellett nem állhatja meg a versenyt: bizo
nyos művészi önérzet és büszkeség dagasztja a 
szedőnek is, meg a gépmesternek is kebelét, mert 

hiszen a mű úgyszólván a maga egészében — legtöbbnyire ter
vestül, formástul, mindenestül — az övék. S bár akárhány derék 
könyvnyomtatónk tisztában van azzal, hogy a domború nyoma
toknak írás fölvételére szánt nyomtatványokon meg a könyvek 
bensejében való alkalmazása iparművészeti szempontból képte
lenség : ha csak szerét ejtheti, nem mulasztja el technikai készült
ségének domború nyomtatású levélfejekkel stb. való fitogtatását.

A domború nyomtatást — mint említettük — a könyvnyom- 
tató is fölvette már a maga munkakörébe, még pedig légióként 
annál az oknál fogva, hogy az újabb s erősebb szerkezetű tége- 
lyes sajtók a domború nyomtatványok készítésére is csak úgy 
alkalmasak, mint bárminő egyéb nyomtatványokéra. És ezért igen 
helyes a könyvnyomtatói munkakörnek ilyetén kiterjesztése, csak 
arra kell ügyelnünk, hogy a domború nyomatnak nem a maga 
helyén való alkalmazásával ne kövessünk el lépten-nyomon stí- 
lustalanságoí. Mert szép lehet a domború nyomat valami plaká- 
tocskán, könyvfedélen, sőt még céget hirdető kártyán is, de már 
a levélpapiroson, számlafejen, memorandumon s általában min
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denféle kereskedelmi nyomtatványon a célszerűség elvébe ütközik 
a domborítás — hiszen nyilvánvaló dolog, hogy megnehezíti a 
lap hátulsó felére való írást —, s így a célszerűséget ideálként 
szem előtt tartó iparművészet szempontjából a dombornyomásos 
kereskedelmi nyomtatvány nem lehet stílszerű és szép munka.

Ha már a dolognak erről az oldaláról beszélünk, ejtsünk egy
két szót arról is, vájjon a közönségesebb tégelyes sajtón nyom
tatott, tehát a speciális gépek produktumaival párhuzamba sem 
állítható akcidens-szedői meg gépmesteri próbálkozásoknak van-e 
valamelyes létjogosultságuk. Nézetünk szerint, bár tagadhatatlanul 
van ezeknek némi művészi értékük, talán annyi, mint a gyermek
rajzoknak általában: a legtöbb esetben aligha tekinthetők egyéb
nek szórakoztató, de naiv és különösebb haszon nélkül való 
játéknál. A domború nyomtatás művészeti oldaláról most nem 
beszélve többet, megállapíthatjuk, hogy a nyomtatásnak e módja 
ma már magosabb rendű technikai föladat, amelyhez a kor leg
megfelelőbb eszközeit kell megválasztanunk. Amint hogy a tri- 
krómiai nyomtatást senkinek sem ajánlhatjuk, hogy pici boszton- 
sajtón végezze: azon módon a domború nyomtatáshoz is mindig 
olyan nyomtató sajtót kell választanunk, amely technikai tekin
tetben már előre is biztosíthatja a sikert. Ha ez nem áll rendel
kezésünkre : legokosabb, ha hozzá sem fogunk a próbálgatáshoz.

De mert már a magyarországi nyomdákban is meglehetősen 
el vannak terjedve a domború nyomtatásra alkalmas sajtók, s így 
a siker egyik alapföltételét sok helyt megtalálhatjuk : időszerűnek 
véljük a domború nyomtatás történetével meg technikájával való 
bővebb foglalkozást, kiterjeszkedve a formák készítése módjára is.

A domború nyomtatásnál — mint tudjuk — az első és legfő 
kellék a formát adó bélyegzőnek az elkészítése. Ha e munkának 
vagy helyesebben szólva művészetnek a históriáját nézzük: azt 
tapasztaljuk, hogy az teljesen azonos a könyvnyomtatás prehisz- 
torikumával, amint hogy valójában véve a betű sem egyéb, mint 
bélyegző. így tehát amikor a mai domború nyomtatásra szolgáló 
formáknak — patricáknak meg matricáknak — az őseit keressük, 
ugyanott találjuk meg, ahol a betűkéit: a babiloniaknál, egyip
tomiaknál és rómaiaknál. Mind a három ókori népnél el volt már 
terjedve a téglák megjelölésére való föliratos bélyegzők haszná
lata, s e bélyegzők közül tényleg találtak is néhány fából valót 
Babilonnak meg az egyiptomi Tébének romjai közt. A föliratok 
bemélyedésesek, úgy hogy a téglára nyomva, domború képet adtak. 
A rómaiaknál általánossá vált később az a szokás, hogy az edé
nyeket, vázákat stb. — természetesen csak a művésziesebbeket — 
csinálójuk a maga nevével lássa el. Ezeket a tesserae signatoriae- 
nek nevezett gyári jel-féléket már részben a mai szedés módjára
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különálló betűkből rakták össze, amint azt némely olyan »sajtó- 
hiba« is bizonyítja, amely az azonos fölírású és azonos betű
típusú többi darabon nincs meg. így például egy oFF E L ic is  (offi
cina Felicis) jelzésű vázaféle egyik darabján o j j EICIS fölírást 
látunk, vagyis két betű fordítva van rajta, egy pediglen egészen 
hiányzik: egy másiknál pedig (tocMFEC) oldalt dűlt az egyik betű.

A pecsétnyomók használatában is egyik ősét találjuk meg a 
domború nyomtatásnak. Bergellanus korrektor, aki a könyvnyom
tatás föltalálása után vagy száz esztendővel dicsőítő költeményt 
írt Gutenbergre, azt mondja, hogy a nagy föltaláló pecsétgyűrű
jének szemlélése közben jött rá a könyvnyomtatás eszméjére. 
A pecsétgyűrűk divatja már az ókorban is megvolt, például a 
babiloniaknál, feniciaiaknál és görögöknél. A rómaiaktól pedig 
éppenséggel sok pecsétgyűrű maradt ránk, aranyba, ezüstbe meg 
nemtelen fémekbe, valamint mindenféle fajtájú drágakőbe vésve,

A domború nyomtatással rokon a pénz- meg éremverés is. 
Ennek a története is a legrégibb időkbe vezethető vissza. A biblia 
ószövetségi részében már többször esik szó vert pénzről; Jákob 
például olyan száz pénzdarabot adott Hémor gyermekeinek, ame
lyeknek mindegyikébe egy bárány képe volt beléverve. A kínaiak 
már kétezer esztendővel Krisztus születése előtt széliében hasz
nálták a vert pénzt, s a görögök is kultúrájuknak meglehetősen 
a kezdeti szakában, Solon idejében. A rómaiak a görögöktől 
tanulták meg a pénzverést Servius Tullius korában. Az eddig 
talált legrégibb aranypénzüket a Krisztus születése előtti 206-ik 
esztendőben verték. A régi pénzek jó része csak az egyik olda
lán van domborítva, a másik oldalán homorú képet mutat, csak 
úgy, mint a mi papirosra készült domború nyomataink. Egy régi 
antiochiai pénzverő-szerszámot szemlélve, csak úgy megtaláljuk 
rajta a patricát meg a matricát, mint a mi domború nyomtatásra 
előkészített sajtóinkon. A matrica üllőformájú vastömb fölsejébe 
van belevésve; az üllőt vaskos ollóformájú vasrúdas karok kötik 
össze egy fölötte levő másik vastömbbel, amelynek viszont az 
alsó részébe van a patrica belevésve. Ha ezt az utóbbi tömböt 
leeresztik: a patrica domborulatai pontosan korrespondeálnak a 
matrica mélyedéseivel. A patrica meg a matrica közé vékonyka 
arany- vagy ezüstlemezt téve, s a leeresztett fölső vastömbre 
kalapáccsal ráverve: készítették az ókor pénzverői az érméket.

A domború nyomtatás föltalálásáról ezek után már alig lehet 
beszélni. Minden megvolt hozzá, s azzal a régi antiochiai pénzverő
szerszámmal csak úgy lehetett volna papirosból, kartonból vagy 
másból való domború nyomatokat készíteni, akár a legmodernebb 
Phoenix- vagy Victoria-géppel, avagy bárminemű könyvkötészeti 
aranyozó sajtóval. Hogy az ókorban nem csináltak eféle vak
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nyomatokat, annak a magyarázata csak az lehet, hogy nem érez
ték a szükségét az ilyesminek, meg hogy a papirusz nem volt 
hozzá alkalmas anyag, amennyiben nem tették a mai könyvek 
módjára táblák közé, hanem összegöngyölítették s hüvelybe tették.

A könyvtáblák sajtókon való préselése Európában bebizo- 
nyíthatólag csak a tizenhatodik század elején kezdődött meg, de 
a keleti népeknél valószínűleg már korábban is gyakorolgatták 
ezt a mesterséget. Akkora aranydíszeket, mint amelyeket némely 
régi keleti könyvtáblán látunk, aligha lehetett volna kézi aranyo
zás útján előállítani. A dolog éppenséggel nem látszhatik tehát 
valószínűtlennek, annál kevésbé, mert a sajtó maga már ős idők
től fogva ismeretes a földkerekség minden műveltebb népénél.

A tizenhatodik században Európában használt könyvkötő
sajtók annyiban különböztek a könyvnyomtató kézi sajtójától, 
hogy egyrészt nem volt ide-oda hajtható taliga rajtuk, másrészt 
pedig a fölső fagerendázat helyett vasból hajlított erős ív tar
totta a csavart. A préselést előidéző forgattyú effölött magaslott ki.

Hogy ebből az egyszerű sajtóból miként fejlődött ki apró- 
donkint a mai könyvkötői prés: erre nézve nem találunk följegy
zést sehol sem. Pedig érdekes volna tudnunk, mert a domború 
nyomtatás gyakorlása egész a legújabb időkig könyvkötői munka 
volt, s a könyvkötő-sajtó fejlődésével állott kényszerű kapcsolatban.

Ma már — mint tudjuk — a tégeíyes sajtók tökéletesítése 
révén a domború nyomtatás nem monopóliuma többé a könyv
kötőnek; a könyvnyomtató is bátran vállalkozhatik rája, föltéve, 
hogy megvannak a hozzá szükséges eszközei. Sőt még tovább is 
mehet ez eszközök segedelmével: bevonhatja munkakörébe eset
leg a színes dobozok gyártását is. Ehhez azonban, valamint már 
a domború nyomtatáshoz is : komoly szaktudás és jól megfontolt 
üzleti terv szükséges; a dilettáns munka itt nem fizetődik ki.

•í* 'I*

No most beszéljünk valamit a domború nyomatok matricái
hoz szükséges síkrajzos tervezeteknek a készítési szabályairól is.

A domború nyomtatásra szánt rajzok tervezése általában 
nem könnyű dolog. A kezdő ember rendszerint ugyan kiváló 
gondossággal végzi a munkáját, de amikor a vésnök elkészült 
a lemezzel, s az első domború nyomat a szeme elé kerül: csodál
kozással szokta a tervező tapasztalni, hogy — bár a vésnök 
abszolúte pontosan dolgozott — egészen más hatású lett a nyomat, 
mint aminő volt a tervezet. A külömbség oka a következőkben 
rejlik: A sík rajzon a plasztikus hatást árnyékoló vonalakkal 
állítja elő a rajzoló; a domborított képnél azonban a fényhatás 
is közbe játszik; az árnyékolás változik a szerint, amint a lapot
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forgatjuk, s ezenfelül a domborulatok olyan árnyékokat is vetnek, 
aminők az eredeti rajzon nincsenek meg. A kezdő rajzoló tehát 
főképpen azzal szokta elvéteni a dolgot, hogy túlságosan sok 
finom részletet visz bele a rajzába; a figurális részleteknél igen 
alaposan megrajzolja például a hajat, leveleknél az erezetet stb.

A díszítményes részletek egymás fölébe alkalmazása tekin
tetében is nagyokat tévedhet. Az egymás alatt és fölött keresz- 
tül-kasul menő ornamensvonalak sokasága a lemezen túlságos 
mélységeket idézhet elő, úgy hogy a papiros azokat nem bírja 
meg, s kiszakadozik. Ennek elkerülése különben a vésnöktől is 
függ, akinek éppenséggel nem minden esetben szükséges szigorúan 
a rajz technikája okozta különösségekhez tartania magát; sokkal 
biztosabban jár el, ha a rajzot a saját technikájába mintegy 
szabadon átülteti, s munkája közben főképpen csak a kontúros 
vonalakhoz alkalmazkodik szigorúbban. Az ügyesebb s valamelyes 
művészi érzékkel rendelkező vésnök csakhamar belátja ezt, s 
nem riad vissza a fölösleges avagy a későbbem domború nyomat 
hatását rontó vonalak elhagyogatásától; az ilyen vésnök a magas
ság és laposság dolgában való modulációra szorítkozik, s ennek 
következtében az úgynevezett vaknyomatokkal — tehát amelyek 
festék nélkül készülnek — éri el a legszebb eredményeket.

A domború nyomtatásnak az igazán művészi könyvelőállítás
ban nem sok szerepe van; a kereskedő- és ipari világ azonban 
némely fajta dobozt el sem tud képzelni színes domború nyomat 
nélkül. A színezés pedig igen sok esetben megrontja a munka 
hatását, mert a színek kiemelkedő meg bemélyedő voltával ritkán 
törődnek annyit, amennyit kellene. A tervezőnek erre már eleve 
is a legnagyobb gondot kell fordítania, azonfelül pedig nem szabad 
megfeledkeznie egy sereg technikai fontosságú dologról sem, 
például a különböző színű bronzoknak a festékkel szemben való 
viselkedéséről, a színek egymásra-nyomtatásának legkedvezőbb 
lehetőségeiről stb. Gyakran lakkozzák is az ilyen préselt dobozo
kat, hogy ez által valamely színnek a tüze emelődjék. A lakko
zásnak azonban néha nem sok értelme vagyon, mert préseléskor 
a lakkréteg könnyen széttöredezik. A terv megcsinálásakor tehát 
már erre is kell gondolni. — Általában bántó hatást tesznek a 
jóízlésű emberre azok a domborított képek, amelyek eredetileg 
csak egyszerű színes nyomatok voltak, s valakinek ideája követ
keztében utólagosan préseléssel akarták rajtuk az egyes színek 
hatását emelni. Ha a színes nyomaton már eredetileg is megvolt 
a kellő árnyékolás: sikert ez eljárással csak a legritkább esetben 
lehet elérni, mert a nyomatnak egy bizonyos helyzetben tartásá
tól függ mindenkoron az árnyékolás természetességének a lát
szata; ha ugyanis azt nem úgy tartjuk a kezünkben, hogy a raj
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zolt árnyékok a domborulat saját árnyékaival pontosan össze
essenek: egyszeriben vége a kép egész természetességének.

Amit most a színes dombornyomatokról nagy általánosság
ban mondottunk: természetesen a domborított könyvtáblákra is 
teljes mértékben vonatkozik. Mi magunk nem vagyunk barátjai 
a könyvtáblák domborításának, tekintet nélkül arra, hogy vászon
ból, bőrből avagy bárminemű más anyagból valók. Célszerűtlen
nek és gyorsan rongálódóknak tartjuk őket. Színes állapotuk 
pedig csak hatványozza ezeket a hátrányos tulajdonságaikat.

A színesen domborított könyvtáblák tervezésekor a dombo
rulatok saját árnyékán kívül az anyag saját fényéről szokott meg
feledkezni a rajzoló. Pedig — különösen vászonnál — ez is igen 
súlyosan képes zavarni a kész munka harmóniáját. A préselés 
által a vászonnak struktúrája is módosulhat, legalább látszólag, 
ami ismét kellemetlen hatású lehet a végeredményre nézvést.

Rapszodikusan mondottunk el egyet-mást a domború nyom
tatásról, óvatosan kerülve mindazokat a részleteket, amelyek 
ujabbkori szakirodalmunkban már ismertetve vannak, s amelyek 
közlése ennélfogva félig-meddig ismétlés-számba menne. Hogy 
aztán itt-ott olyan tárgyra is kitértünk, amely nem látszik közve- 
tetlenül a könyvnyomtató munkakörébe tartozónak: annak is 
megvan a maga oka. A könyv- és általában nyomtatványelőállítás 
összes szálai ma a nyomdász kezében futnak össze: ismernie 
kell tehát a rokon szakokat s művészi eljárásokat is fő vonásaikban.
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IPARUNK FEJLŐDÉSE S A TISZTASÁG.
alán furcsának találja némely szaktársunk e címet, 

pedig nem az. Sőt nagyon is komoly dologról írok, 
mint az az alábbiakból majd okvetlenül kiviláglik.

A nyomdász-ember minduntalan eldicsekszik az
zal, hogy a nyomdászatot kivéve, nincs iparág, mely 
szorosabb kapcsolatban volna a tudományokkal. 
Szeretjük hangoztatni, hogy mi vagyunk a tudo
mányok bábái, mert nélkülünk ezek — akárcsak a 
gyermek születése előtt az anyaméhnek — egyetlen 
ember agyának a tulajdonai maradnának. A mi 
segítségünkkel lesz csak a tudomány ezer és ezer 

embernek, vagyis az egész társadalomnak a közkincsévé. És 
mégis mi vagyunk azok — bizony ez elég sajnos — kik e közkincsek 
gyümölcsét valamennyi foglalkozási ágazat között aránylag leg
kevésbé élvezhetjük. Ez a mondás bár egy kissé nagynak lát
szik, de aki e dolgozatot figyelmesen végigolvassa: okvetetlenül 
igaznak, a valóságnak megfelelőnek fogja találni ez állításunkat.

A tudományok közt az orvostudomány egyike a legnagyobb 
gyakorlati értékűeknek. Az embernek alig van érzéke, mely vala
mikor ne szorulna orvosi kezelésre. És mégis! E tudomány mű
velői nem népszerűek. Mintha csak ők volnának kiszemelve ama 
példabeszéd igazságának bizonyítására, hogy az ember azt, kire 
legjobban rá van utalva, nem becsüli, sőt olykor még gyűlöli is.

Nem célom itt az orvosokról, kik hivatva vannak az ember 
legdrágább kincse: egészsége fölött őrködni, dicsérő himnuszokat 
zengeni. De rá akarok arra az anomáliára mutatni, hogy mi 
nyomdászok mennyire önfejűek  vagyunk: senki tanácsát, még az 
orvosokét sem fogadjuk meg. Holott ha ezt tennők, anyagi meg 
erkölcsi hasznunk volna belőle. — Nem fogok e helyütt arról be
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szélni, hogy az anyaegyesület betegpénztára deficittel küzd, sem 
arról, hogy van-e vagy nincs »betegséget tettető szaktárs*, mert 
hiszen e dolgok taglalása nem ide tartozik, de beszélek egyebek 
közt arról, hogy a nyomdabeli tisztaság elsőrendű szakmai érdek.

Az egészségügy rendezését napjainkig a humanizmus kérdé
sének tekintették, holott ez első sorban a közgazdaság és csak 
másodsorban a humanizmus kérdése. Mivel ez így van, érdekelve 
vannak e kérdésben nemcsak a beteg ember és ennek betegsége 
által közös szenvedésbe vont szűkebb családtagok, meg az az 
egy-két ember, kinek »szíve meghasad, ha szenvedő embert lát«, 
hanem érdekelve van az egész társadalom. így tehát azok is 
kiknek ^kőkemény szívük van*. A mi szűk társadalmunk egyes 
csoportjainál — értsd nyomdákat — is így van ez. Egy-két em
ber betegsége ha nem is tartós, de egy-két órai üzemzavart idéz 
elő. Ezért mondom: az egészségügy rendezése első sorban köz- 
gazdasági érdek, s így nem szabad e kérdést úgy tekinteni, 
mintha ehhez az észnek semmi, és csak a szívnek volna köze.

A betegséget nem annyira gyógyítani, mint inkább az azt 
előidéző okokat kutatni kell, s ha ezeket megtaláltuk: ha már meg
semmisíteni talán nem is tudjuk, úgy legalább csökkentsük őket.

Az orvostudomány bebizonyította, hogy a legtöbb betegség
nek a tisztátalanság az okozója, s hogy az egészség fő föltétele: 
a jó levegő, egészséges, világos, száraz, túl nem zsúfolt munka- 
helyiség és lakás, jó táplálkozás, az időjárás viszontagságai ellen 
védelmet adó ruházkodás, a gyermek védelme túlerőltetés ellen stb.

Hogy állunk e téren mi, magyarországi nyomdászok, a tudo
mánnyal nexusban álló »kulturemberek« ? Egyszerűen úgy, hogy 
»nem akarok rosszat mondani, de az igazat szégyellem bevallani!«

Hányszor bosszankodunk poros szekrényeken, de a kitisztí
tásukról nem gondoskodunk, vagy mert a nyomdában nincsen 
házi szolga, vagy pedig azért, mert mi magunk nem érünk rá, 
illetőleg túlságosan kényelemszeretők vagyunk. Igaz, hogy ez az
után megboszulja magát; a por nem száll el a levegőn, hanem 
szedéskor lélekzetvétel közben a mellünkre száll, az ujjainkon 
levő ráncokba és köröm alá fekszik, s okoz sok-sok betegséget.

Nem szólok a tisztátalan falakról, pallókról, ablakokról meg 
rossz világításról. Nem szólok ezekről egyrészt azért, mert mindez 
még csak hagyján ahhoz képest, hogy a főváros kellő közepén, 
a city-negyedben van egy nagyobb nyomda, mely közel száz főnyi 
munkását olyan pincehelyiségben foglalkoztatja, mely míg egy
részt nem kap fölülről jövő természetes világosságot, addig más
részt az iparhatóság előtt, ha ez vizsgálni jön, mint papirraktár 
szerepel. Azonban nem lehet semmiképpen sem mentegetni azt, 
hogy a kinyomtatott formákat nem mossák le kellőképpen; az

62



idegen nyelvű munkákhoz szükséges betűk rakásra öntve, vad 
összevisszaságban hevernek a különböző szekrények oldal- meg 
kvadrát-rekeszeiben, mert a munkálkodás közben való hajsza oly 
nagy, hogy a fölrámolóknak — ha ugyan ilyenek egyáltalában 
vannak, mert tudok egy pár olyan nyomdát, ahol nincsen föl
rámoló, köztük egy nagyobbat is — nincs idejük a rendes osz
táshoz. ]obban mondva a kondició-féltés arra kényszeríti ezeket, 
hogy mentői nagyobb mennyiségű munkát szállítsanak, gyakran 
éppenséggel semmit sem törődve e munkának a minőségével.

Mind olyan anomáliák ezek, amelyek nemcsak hogy az egész
ségi viszonyainkra vannak káros hatással, de végső eredményük
ben az illető nyomdaüzem rentabilitására, sőt mi több: az egész 
könyvnyomtatói ipar fejlődésére is jelentékeny hatással vannak.

A nyomdaipar talán az egyedüli, amely a vele foglalkozóktól 
nemcsak fizikai erőt, hanem — még pedig emennél sokkal jelen
tékenyebb mértékben — szellemi üdeséget is kíván. Ennek fen- 
tartása azonban a nyomdák mai berendezettségénél és ama gaz
dasági viszonyoknál fogva, melyekben élünk, teljesen lehetetlen. 
A kettő együttesen hat degenerálólag a munkásra, lehetetlenné 
teszi szellemi frissességének állandóan épségben maradását, és 
közvetve a magyar nyomdaiparnak esztétikai s művészi irányban 
való rohamosabb, a kor követelményeinek megfelelő fejlődését.

Lássuk, hogy mennyiben. A fővárosban dühöng a lakás- és 
élelmiszer-uzsora. Az általános gazdasági helyzet sem a legked
vezőbb. A főnökök ily módon kénytelenek — az ő szempontúk
ból — üzemmegtakarításokat eszközölni ott, ahol lehet. Ennek 
következménye aztán, hogy a főnökök nem tisztogatják kellőkép 
a nyomdahelyiséget, attól pedig éppenséggel húzódoznak, hogy 
azt a higiénikus szempontoknak jobban megfelelő helyiséggel cse
réljék föl. A piszkos, poros, túlzsúfolt műhelyhez járul ugyanily 
lakás, mert a megélhetési viszonyok ma olyanok, hogy a feleség
nek is dolgoznia kell; így aztán teljesen elhanyagolódik a ház
tartás is. Ennek az állapotnak következménye, hogy a nyomdá
szok jó része beteg, ha mindjárt különböző okoknál fogva nem 
is igyekszik helyet foglalni a különben jókora betegállományban.

Már pedig a beteg embernek művészet, ipari fejlődés és min
den egyéb ilyen ideális dolog hekuba; őreá nézve csak egyetlen 
dolognak van értelme, s ez egészségének a helyreállítása. E nél
kül az élet valamennyi ideálja egy hajítófát sem ér. Ideálok csak 
egészséges lelkületű embert tudnak hevíteni. Beteg embernek a 
lelke is beteg. Hiszen az ókorban is el volt már ismerve, hogy 
egészséges lélek csak egészséges testben lakozhatik. Micsoda ret
tenetes konzekvenciákat vonhatunk tehát le abból a körülmény
ből, hogy a nyomdász-segédeknek talán több mint a fele beteg!
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Ezeknek anyagi gondoktól telt lelkületére nincsen hatással semmi 
magosán szárnyaló szakfejlesztési meg iparművészet-teremtési 
idea; lidércnyomásképpen fekszik leikükön az érzés, fészkelődik 
agyukba a tudat, hogy bármikép is iparkodnak, bármily szorgal
masan is tanulnak: ha élni akarnak, napjaikat a nyomdahelyi
ségben kell lemorzsolniok; jövő csak egy van előttük: a tüdő
betegek szomorú statisztikájának a szaporítása. Ilyen körülmé
nyek között ki csodálkozik azon, hogyha a fiatal generáció az 
életkedvét elveszítve, nem törődik szakmája fejlődésével, nem 
törődik egyébbel, mint az élvhajhászattal, mert az életet élvezni 
akarja. És ezt végeredményében a munkaadók sínylik meg, mert 
nincsen kellőképpen képzett munkásuk, nem tudnak versenyezni.

A piszkos, bűzös és sötét helyiség deprimálóan hat az ember 
kedélyére, eltompítja a szép iránt való érzékét, s húsból és vérből 
való géppé alacsonyítja a szép s jó alkotására hivatott embert.

Lássunk tehát hozzá — mind a saját egészségünk, mind 
pedig iparunk érdekében — ahhoz, hogy a nyomdahelyiségek 
olyanok legyenek, amelyekben kedélyünk fölvidul, s hol napjain
kat szívesen töltjük. Szervezettségünk erejével össze kell állani, 
s a gazdasági helyzet javítása mellett a helyiségek tisztántartását 
követelnünk, hogy a betegségek ne grasszálhassanak a sorainké 
bán úgy, mint az az utóbbi egy-két esztendő óta történik. Ez utó
végre a főnököknek is érdekük. A gyakorlati élet — ez a minden 
szofista okoskodást halomra döntő vaskövetkezetességű valami — 
őket is belátásra fogja bírni, s ők lesznek azok, kik keresve ke
resik majd az alkalmat, hogy az ipari fejlődésnek ne csak egyik 
kerékkötőjét, a szennykonkurrenciát, hanem a másikat is : a nyom
dai helyiségek tisztátalanságában, sötétségében és szellőzetlensé- 
gében rejlő veszedelmeket is leküzdjük. Gvünhut Jakab.
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A KÖNYVNYOMTATÁS TERRÉNUMA.
máz uj művészeti áramlat és törekvés, mely utóbbi 

időben minden téren felfrissítőleg, megtisztítólag 
hatotta át az egyes műiparokat: a könyvnyomta
tásban is meghozta a rég várt tisztító, nemesítő 
újítást. Ez uj irány azt tanítja, hogy minden anyag 
természetének, sajátságainak megfelelően legyen 
megmunkálva, s formáit is céljának figyelembe
vételével nyerje. Ezért is vert oly mélyen gyökeret, 
mert a célszerűséget a művésziességgel párosítja. 
Behatolva ennek az iparművészeteli uj iránynak 
igazságaiba, megtalálhatjuk a könyvnyomtatásra 

vonatkozó irányelveket is. A könyvnyomtatónak egy felület, a 
papiros síkjának dekorálását kell céljának megfelelően, egyúttal 
azonban a művészi szempontokat is kielégítően megoldania.

A könyvnyomtatás emez alapelve szerint csak az őstipografus 
dolgozott, s éppen ez teszi termékeit még ma is, annyi idő múl
tán, mintaszerűvé. Munkáikon a lap mindenike tökéletes egészet 
képez. Betű, iniciálé, könyvdísz s illusztráció harmonikus egésszé 
olvad össze. — Első sorban is szép, nagy mértékben dekoratív 
hatású betűket használtak, amelyek megalkotásánál esztétikai 
szabályok szerint jártak el. A könyvdíszt és illusztrációt a betű 
képéhez alkalmazkodó vonalas rajzú fadúc szolgáltatta, amelyen 
mestere művészi érzéseit örökítette meg. A papiros egyesítette 
mindama tulajdonságokat, amelyek a nyomtatásra különösen alkal
massá és az idők vasfogának ellentállóvá tették. A nyomtatást 
nagy gonddal végezték, ami sajtóik tökéletlen voltát tekintve, 
annak idején művészet számba ment. Szóval: szolidság jellemezte 
a könyvnyomtatás eme termékeit; nem volt azokon semmi hazug 
ámítás, minden tényező a maga tisztes értékével szerepelt a munkán.
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És leginkább ezt a szolidságot állítják fel követendő példának 
mindama reformátorok, kik a könyvnyomtatással vonatkozásban 
uj szabályokat, uj tételeket állítottak fel. Többek között azt mond
ják : a betű akkor tökéletes, ha úgy a művészi, mint technikai, 
valamint a higiéniai követelményeknek is megfelel. Legyen dekora
tív hatású, a könyvnyomtatás mennél szélesebb mezején alkal
mazható, — egyszerű vonalú, erőteljes képű. A nyomtatvány 
díszítése soha se legyen cél, csak eszköz. A papiros ne öltsön 
magára kréta-páncélt, hogy vele fogyatékosságát, hiányait takarja. 
Anyaga tegye tartóssá, és puha, szívós felülettel bírjon. A nyom
tatás legyen gondos, egyenletes.

Az újkori művészi befolyás tehát legfőképpen a betű terve
zésénél nyilatkozik meg. Figyelemmel vannak a betű megalkotá
sánál irányító alapelvekre: összeegyeztetik az olvashatóságot a 
művészies formákkal. Gonduk kiterjed arra is, hogy a betű által 
lefoglalt tér: a fekete kép arányos legyen a nyomtatás nélkül 
maradt papiros fehérségével.

Az ily módon megreformált betűtípusok igen dekoratív hatá
súak. Minden dísz nélkül, pusztán a betűvel tudunk művészi 
hatást elérni, s e mellett jól olvashatók. Betűről ennél jobbat 
elmondani nem lehet.

Összegezve a betű iránt fölállítható kívánalmainkat, úgy talál
juk, hogy a betű akkor szép, ha könnyen olvasható és a mellett 
dekorál is.

Menjünk tovább. Harmónia a betű és a díszítésre szolgáló 
anyag között: a legfőbb nyomdászati elvek egyike. Erre szintén 
szép példákkal szolgálnak az ősnyomtatványok; — ezért is fordul 
a modern könyvnyomtató elődének sajtótermékeihez tanulni, a 
tanulságok ama soha ki nem apadó kútjából meríteni, mert a régi 
tipográfusok az egyöntetűség, a harmónia legszigorúbb betartásá
val munkálkodtak.

Hogyan is fogjuk tehát a már említett tisztultabb fölfogáso
kat munkánk közben érvényesíteni ? Lássuk csak.

A könyvnyomtatásban legszámottevőbb szerepe kétségtelenül 
a könyv előállításának jut.

Mikor szép a könyv ? Esztétikusok szavaival azt felelhetjük 
rá : ha stílszerű. Nem valamely történeti stílust fogunk ez alatt 
érteni, hanem a könyv stílusát. Ha a könyv előállításánál számí
tásba kerülő tényezők: betű, dísz, illusztráció, papiros, festék 
egymással harmonikus, s belőle minden, az összhangot zavaró 
elem száműzve van.

A könyvnél első sorban a betű és díszítés, illetve illusztráció 
jön tekintetbe. A könyvhöz használt papiros struktúráját, színe
zését is figyelembe kell vennünk. Rostos, érdes felületű avagy
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színes papiros tömörebb képű betűt bír el, — ellenben fénye
zett, síma, fehér papiroson csak vékony metszésű betűket hasz
nálhatunk.

Más szempontok vezetnek bennünket egy tudományos könyv, 
és mások egy szépirodalmi vagy díszmunka előállításánál. A tudo
mányos munkánál — célját tekintve, hogy ne kerüljön túlsókba, 
s így minél szélesebb körnek hozzáférhető legyen — bizonyos 
takarékossági elveket fogunk követni. A betűt a komoly antiqua 
fajok közül fogjuk választani. Díszítést, mint zavaró, fölösleges 
dolgot teljesen mellőzünk.

Verses és szépirodalmi műhöz a gömbölyded, tetszetősebb 
mediaevalis betűket használhatjuk, és ilyen esetben — különösen 
verses munkánál — a beosztással sem kell takarékoskodnunk. 
Hogy pedig a rideg sor és az oldalak egyhangúságát mérsékel
jük, s a könyvet az olvasó előtt tetszetősebbé tegyük: diszkrét 
módon díszíthetjük is.

A díszmunkánál roppant gazdag terünk van azt minél elő
kelőbb hatásúvá tenni. Az is igaz, hogy a díszmunka előállítása 
a könyvnyomtató legnehezebb, egyúttal azonban legszebb föl
adatai közé tartozik, mert kitűnő ízlést és bizonyos mértékben 
művészi fölfogást igényel. Láthattunk már díszmunkákat, melyek
ből mintegy száműzve volt a dekoráció, és pusztán a szép met
szetű betűvel, pazar beosztású szedéssel, pontos nyomtatással 
és kitűnő minőségű papiroson széles margó hagyásával érték el 
a rendkívül elegáns hatást. Szóval: éppen a legegyszerűbb eszkö
zökkel. A díszmunkáknál és általában alkalmi műveknél eltér
hetünk a megszokott fekete festék használatától, s helyette más, 
élénkebb színben is nyomtathatjuk. Ha a nyomda fölszerelése 
megengedi, széles formátumokhoz terpeszkedő, keskenyebb alak
hoz karcsúbb betűket válasszunk.

A könyv címlapja tájékoztató a könyv belső tartalmáról, s 
így fontos szerepe jutott.

Tudományos műveknél a címlapot a lehető legegyszerűbb 
módon szedjük. Itt különösen követni fogjuk a modern szedés
technika alapelvét, mely a szöveg értékelésében nyilvánul, tehát 
a szöveg, a betű uralja a nyomtatványt. A címlap szövege legyen 
könnyen áttekinthető, mentes minden fölösleges, a figyelmet 
lekötő díszítéstől. Legföljebb a kiadó emblémája nyerjen rajta 
elhelyezést.

A szépirodalmi munkák és díszművek címlapjait már dekorál
hatjuk is. Bántani fogja azonban szépérzékünket, ha olyan vig
nettát vagy díszítő-darabokat használunk, melyek nincsenek össz
hangban a betűvel, de egyenesen mellőzzünk olyanokat, melyek 
a szöveg szellemének is ellentmondók lesznek.
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A szépirodalmi és díszműben a szöveg gyakori kísérője a 
kép, az illusztráció. Tudjuk, hogy az autotípia hadi lábon áll a 
betűvel, annak karakterével, és alapelveibe ütközik a síkdíszítés 
törvényeinek. A vonalas képű betűhöz vonalas rajzú dekoráció 
kell. így simul az illusztráció a szöveghez, így egészíti ki egy
mást, s így lesz összhangzatosan egy művészi egésszé.

A legalkalmasabb könyvdekoráció kétségtelenül a fametszet. 
Sajnos azonban, hogy szerepeltetési köréből mind jobban kiszo
rítja a gyárias, gyors fotomehanikai sokszorosító eljárás. A fába- 
metszés művészete is, amint elérte az ő fejlődési tökéletességét, 
utolérte végzete: hanyatlik. Csak éppen ott, ahol szinte pótol
hatatlan : árjegyzékek illusztrálásánál juttatnak a fametszetnek 
szerepet. E helyütt aknázhatják ki tudvalévőleg ama nagy elő
nyét, mely abban nyilvánul, hogy a fadúcon a lényeges részt hang
súlyozni, kiemelni lehet, a lényegtelenebbet ennek ellenében vissza
lépőén ábrázolhatjuk.

De ha már le kell mondanunk arról, hogy a könyv illusz
trációit fametszetek útján nyerjük, hassunk oda, hogy az vonalas 
rajzú legyen. A cinkográfiai klisé, bár csekélyebb művészi értékű, 
de legalább a síkdíszítésnek megfelelő.

Szóljunk röviden a mesterszedésekről is.
Mielőtt pedig azok technikai tárgyalására rátérnénk, arra 

akarnók buzdítani szaktársainkat: munkálkodjanak azon, hogy a 
nyomtató-műhelyből minél tökéletesebb, minél pontosabb kivitelű 
munkák kerüljenek ki. Ha mi a megrendelőt fölvilágosítjuk, hogy 
a díszesebben, a gondosabban kiállított nyomtatvány összehason
líthatatlanul nagyobb hatást ér el a sablonosnál, az egyszerűnél, 
s hogy ez tulajdonképpen az ő érdekében történik: akkor a leg
több esetben megnyerjük arra, hogy többet áldozzon nyomtatvány- 
szükségletére.

De szomorúan tapasztaljuk, hogy maguk a nyomdatulajdo
nosok közül sokan a saját nyomtatványaik elkészíttetésénél jár
nak el fösvény módon. Pedig el kell ismernünk, hogy a szépen 
kiállított, pontos kivitelű nyomtatvány a legjobb ajánló eszköz s 
egyúttal bizonyítéka annak, hogy a megrendelő kényesebb igé
nyeinek is meg tudunk felelni.

Kerüljük a sablónszerűséget, a lélek nélküli munkát. Minden 
elkészítés végett kezünkbe adott munka egy-egy probléma, egy 
megoldási téma legyen számunkra, amelyet a legjobb igyekezet
tel, mindig más-más módon fogunk megoldani. A legjobb tudá
sunkat fogjuk munkánkba belevinni, hogy a megrendelő igényeit 
kielégítse, nekünk, készítőinek pedig lelki gyönyörűséget szerezzen.

A modern irány a könyvnyomtatásban, amint erről már szó 
is esett, szembeszökően abban domborodik ki, hogy egyszerű
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módon, lehetőleg kevés díszítő-anyag igénybevételével, a fő súlyt 
mindig a betűre, a szövegre helyezve, készüljön el munkánk.

Az egymásra halmozott díszítő-anyaggal történő dekorálás 
olcsó dicsőség és korlátolt értelemre vall. Tetszetős elrendezése 
a szövegnek; a kevés, de helyesen megválogatott díszítő-anyag
nak Ötletes alkalmazása; harmonikus színezés; jó minőségű 
papiros: ezek ama kellékek, melyek a kívánt sikert biztosítják.

S mily kiapadhatatlan a csak némileg is művészi látással s 
fegyelmezett ízléssel rendelkező nyomdász-ember az ily munkák 
tervezésében. Hiszen a szöveg kevés vagy sok volta, az esetleg 
felhasználandó ábra, a betűöntödei dísz, a papiros alakja mindig 
más-más megoldásra inspirálnak.

A betű és díszítő-anyag együttes használatánál, mint már 
előbb is mondottuk, meg kell teremtenünk az összhangot. Toll- 
vonásos kerethez nem lehet olyan betűt használni, mely a díszítő
anyaggal ellentétben például ecsetvonalú, — de egyenesen mel
lőznünk kell a sallangokkal ékes vagy árnyékolt képű betűket; 
viszont ecsetvonalú betűket csak folthatású, markáns díszítés 
mellett alkalmazhatunk.

A modern grafikai díszítésben újból kiváló szerepe jutott a 
vonallal, továbbá az apró kocka, háromszög- és körbe rajzolt 
motívumokkal történő dekorálásnak. A vonal volt úgyszólván a 
legelső dekoráló motívum a művészetben. Az első ornamentikák 
is belőle keletkeztek, köztük a görög vonaldíszek. A régi könyv
nyomtatók hamarosan fölismerték a vonal nagy dekoráló erejét. 
Mi csak újból divatba hozzuk e kipróbált díszítő motívumot.

A vonallal történő díszítés változatosságaiban szinte kimerít
hetetlen. Hogy pedig a vonal merevségét csökkentsük: a vonal 
képéhez arányosítva díszítő ornamenseket is használhatunk.

A vonal, valamint az egyéb divatos motívum művészi, egyúttal 
azonban technikai szempontból is igen értékes és hálás díszítő 
eszköz. Legnagyobb előnye, hogy velük még a legszerényebben 
berendezett nyomdában is tetszetős, szép munkát készíthetünk.

Sokan hangoztatják a szakemberek közül, kik nem valami 
lelkes hívei e technikának, hogy a nyomtatványon csak a betű
nek, a szövegnek szabad a komolyság szerepét vinni, s ennek 
természetszerű ellensúlyozására a díszítésnek életet, frissességet 
kell a nyomtatványra varázsolni. Eddig némileg igazuk is van. 
De ha a vonallal ornamentikát, vignettát vagy más díszítő-anya
got hozunk kapcsolatba: nagyban csökkentettük a vonal
merevségét.

Rá kell mutatnunk azonban sok ferdeségre, mit a vonal- és 
a többi divatos motívumok alkalmazásánál elkövetünk. Láthattunk 
vonalakból vagy kockákból ornamenseket összeállítva, s apró
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vonalakból összeszedve parányi részleteket, melyeknek az össz
hatásra vajmi kevés befolyásuk van, és mégis órákig elbibelőd- 
tünk vele. Ez bizony célt tévesztett munka. Hiszen éppen az a 
fő célja e modern díszítő-anyaggal történő munkálkodásnak, hogy 
kevés eszközzel gyorsan, hatásosan díszíthessük a nyomtatványt.

Ne felejtsük el soha munkánk közben, hogy a díszítő-anyag 
használatánál óvatosnak kell lennünk. Csak mérsékelten s ott 
alkalmazzuk, hol hiánya szembeötlő.

Az akcidens nyomtatványok bármelyikénél is tanácsos előbb 
vázlatot készíteni. Hogy mily fontos a vázlatkészítés a mester
szedőre nézve, azt manapság bővebben magyarázni szükségtelen. 
Egész serege a szakcikkeknek bizonyítja a praktikus hasznát. 
A legtöbb vázlat elkészítése, ha már gyakorlattal bírunk, nem 
tart tovább néhány percnél; ehhez arányítva amaz előnyt, melyet 
általa a munka megszedése idején elérünk, a vázlatkészítés emi
nens haszna elvitathatatlan.

Ha pusztán gyakorlat céljából készítünk vázlatokat, akkor 
kész könyvnyomtatói ornamensek igénybevételével kezdjük meg 
szárnypróbálgatásainkat. Mert ez a tulajdonképpeni szedéstech
nika, s a mesterszedő fő erőssége abban nyilvánul, ha otthonos 
a nyomdában rendelkezésére álló anyag fölhasználásában. Idővel 
azután becsvágyunk úgyis arra sarkal, hogy részben magunk 
alkotta díszítést használjunk vázlatainkon.

Munkáink dekorálásában nagy szerepe van a könyvnyomtatói 
lemezeknek, melyek szinte nélkülözhetetlen segítő eszközei a 
könyvnyomtatónak. Fő erősségük abban nyilvánul, hogy nem kell 
szedésünket tűlhalmozott díszítéssel érvényre juttatni, mert akár 
alapnyomatokkal, akár pedig a munka szellemének megfelelően 
egyéni módon készült dekorálással jobban és célravezetőbben 
díszíthetjük munkáinkat. Könnyű kezelésük és használhatóságuk 
azonban sokszor arra csábít bennünket, hogy túllépjük ama határt, 
amelyen belül helyén való alkalmaztatásuk. Célszerűek akkor, ha 
velük könnyű módon, rövid idő alatt tudjuk munkánkat díszíteni; 
célját tévesztett azonban, ha maratással, a cinkográfia segítségével 
jutányosabban jutunk a dekorációhoz.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a betűöntödei díszítő-anyag sok 
esetben nem alkalmas arra, hogy vele hűen kifejezésre juttassuk 
az elkészítendő munka szellemét. Különösen a reklám-nyomtat
ványról tudjuk, hogy a legkomplikáltabb szedéssel megközelítőleg 
sem érhetjük el ama effektust, mit a lemez segítségével könnyű 
módon elérhetünk.

Praktikus voltát leginkább a szűkebb berendezésű nyomdában 
alkalmazott könyvnyomtató aknázhatja ki, kinek sokszor nem áll 
rendelkezésére a stílszerű díszítő-anyag.
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Ha magunk tervezte, eredeti ornamentika kivésésére használ
juk a lemezt, ez már bizonyos fokú rajzolóképességet igényel 
tőlünk.

S itt elértünk a mostanában sokat vitatott kérdéshez: a könyv
nyomtató rajztudásához.

Tapasztalatainkból leszűrt véleményünk e kérdésben az, hogy 
rajztudás nélkül nem boldogulhat a mesterszedő. A rajzolni tudó 
könyvnyomtató, ha soha nem is nyúl abból a célból az irónhoz, 
hogy önálló díszítő-anyagot tervezzen: mégis, a rajzképesség 
nyújtotta szélesebb körű látásával, fejlettebb szépérzékével és 
nemesített ízlésével változatosabb, eredetibb módon s talán egy 
és más esetben magasabb igényeket is kielégítően fog az öntödei 
betű- és díszítő-anyaggal bánni tudni.

És mily nagy különbséget fogunk találni, ha egy a rajzolás
ban járatlan s egy másik, a rajztudása által fejlesztett szépérzék
kel rendelkező szedő munkáját összehasonlítjuk. Amazon a nagy 
erőlködés, a nagy buzgóság minden jelével találkozunk, amely 
munka végeredményében mégis egy tévesen fölépített s részle
teiben is hibásan megszerkesztett mű benyomását teszi. Emez 
pedig, finom és diszkrét díszítésével, a szövegnek tetszetős elren
dezésével, harmonikus térelosztással fog kitűnni. És mindig fog 
találni alkalmat, hogy ebbeli képességét munkáin hasznosítsa. 
Őt nem hozhatja zavarba a szöveg kevés vagy sok volta, avagy 
másféle technikai dolog. Néhány vonallal és esetleg egy-két 
nyomdadísszel rövid idő alatt is nagy effektusú munkákat fog 
produkálni.

Minden előbbre látó szakembernek meggyőződése, hogy 
rajztudás nélkül a modern mesterszedő el nem lehet. S éppen 
ezért ne mulasszunk el egy alkalmat sem, hogy e tekintetben 
magunkat műveljük, illetőleg továbbképezzük.

Gondunk legyen magunkat abban gyakorolni, hogy valamelyes 
adott tért helyesen tudjunk kitölteni. Iskolázott szemmel, jó föl
fogással és gyakorolt kézzel azután nagyobb képességet igénylő 
föladatokra is vállalkozhatunk.

A rajzolásban való tökéletességünkkel csak gyorsítjuk ama, 
meggyőződésem szerint okvetlen bekövetkezendő időt, midőn a 
betűöntödei anyag legnagyobb része lomtárba kerül és maga az 
iparművész magaslatára emelkedett könyvnyomtató fogja a nyom
tatványt, annak szellemének megfelelően dekorálni.

Ezért sohase legyünk magunkkal megelégedve. A meg
elégedettség egyúttal megállapodást is jelent. Pedig a hivatását 
szerető nyomdász, akárcsak a jó pap, holtáig tanul. Folyton töké
letesebbet alkotni, folyton uj utakat keresni: legyen legfőbb és 
mindenek fölött való törekvésünk. Az újból művészi magaslatra
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meginduló könyvnyomtatás sok kötelességet, az eddiginél nagyobb 
ügybuzgalmat kiván művelőitől. Tetőtől talpig, technikai és elméleti 
téren helyüket egyaránt megálló könyvnyomtatókat. Ezt úgy érhet
jük el, ha a már általános szokássá vált munkamegosztás okozta 
félszegség ellensúlyozásaképpen legalább szabad óráinkban tanu
lunk és igyekezünk a mulasztottakat pótolni. És különösen akkor 
fog a könyvnyomtató — szedő és gépmester egyaránt — hiva
tása magaslatán állani, ha a könyvnyomtatás technikájával, összes 
tudnivalóival párosulva: tisztult, nemesbült művészi érzék is 
egyik nagy erőssége lesz, s képes majd mindennemű munkáit 
magasabb, művészi szempontból is kifogástalanul megalkotni.

így fogjuk a könyvnyomtatás mesterségét fejlődése utján a 
művészethez mindinkább közelebb vinni. Új. Aigner Antal.
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A KÖNYVBORÍTÉK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL
gészen természetes dolognak kell mondanunk, hogy 
a könyvborítékokat immár jó idő óta a legjelentéke
nyebb nyomtatványfélék közé szokás számítani, 
mert hiszen az előállításuk — már a borítékok sok
féleségénél fogva is — jókora tapasztalatot s tisz
tult Ízlést kíván meg a mesterszedőtől. E két fontos 
szedői tulajdonság nélkül akár hozzá se kezdjünk 
a borítékszedéshez, mert csak rendkívüli véletlen
nek volna tulajdonítható, ha mindenkinek tetsző 
avagy csak a műveltebb s jóizlésű emberek által 
nagy általánosságban szépnek nevezhető munkát 

tudnánk előállítani. Elismert jó szakírók a mesterszedő próba
kövének mondják a borítékok szedését, s talán nem is ok nélkül.

A borítéknak igen sok könyvnél, prospektusnál, katalógusnál 
meg árjegyzéknél rendkívül hatáskeltőnek kell lennie, és éppen 
ezért roppant nehéz dolog volna szigorú szabályt alkotni az elő
állításuk módjára nézve. A szabály-alkotásnak a könyvborítékok
nál volna a legkevesebb értelme, különösen a mai világban, ami
kor világszerte diadalmaskodó-félben van az a művészeti elv, 
amely az egyéniséget fölébe helyezi a merev szabályoknak.

A könyvborítékok előállítási módját illetőleg tehát csak annyit 
mondhatunk ki, hogy annál mindig csak a rendelkezésre álló 
anyag mineműsége s az alkalmazott nyomtatási technika irányadó.

Anyagnak számít a papiroson s a többin kívül például a 
klisé is. A megrendelő gyakran megkívánja, hogy a könyvborí
tékán valamely rajz is legyen, vagy a dekoratív díszesítésnek 
kifejezettebb voltáért, vagy pedig szimbolizálás avagy illusztrálás 
okáért. A megrendelőnek ilyen kívánságait természetesen teljesí
tenünk kell, mert hisz ezt az üzleti elv is parancsolóan diktálja.
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De széles körben tapasztalható jelenség, hogy szép számmal 
akadnak mesterszedőink, kik a megrendelőnek különösebb uta
sítása nélkül, a legegyszerűbb borítékhoz is rajzokat készítenek, 
mintha a rajzolás volna a tulajdonképpeni hivatásuk, s betűöntői 
anyaggal nem is tudnának elfogadható dolgokat produkálni.

Ezt már semmiesetre sem szabad helyesnek találnunk, legyen 
bár még oly mélyen meggyökeresedett balvéleménye is a szak
társak jelentékeny részének, hogy a rajzolással messzebbre jut
hatnak, mint a szedéssel. Többen is nekigyűrkőztek immár annak, 
hogy ezt a mesterszedésünkre nézve súlyos következményekkel 
járható balvéleményt megdöntsék, de mindeddig egyikök sem ért 
el e tekintetben számba vehető eredményt. A magát mesterszedő
nek valló nyomdász, ha csak szerét ejtheti, »saját« dekoratív, 
sőt olykor figurális kompozícióit csempészi rá a nyomtatványaira.

Százával tudnék elrettentő példát mutatni arra nézvést, hogy 
minő szánalmas dolgok kerekednek ki belőle, ha a mesterszedő 
idegen territóriumokra téved. S a legnagyobb baj mindebben az, 
hogy az ily munkák elkövetői vakok a maguk ^alkotásaival8 
szemben. Az őszinte kritikust halálos ellenségüknek nézik, és 
mindent föltételeznek róla, csak azt nem, hogy igazat mondott. 
A mesterszedők egy jó részének a saját munkáival szemben 
való ezt az elvakultságát ismeri ám sok ember, s éppen ezért 
adott esetben világért sem merne lesújtó kritikát gyakorolni, úgy 
okoskodván, hogy minek szerezzen magának ellenséget, ha nem 
muszáj. S ez a kritika dolgában való bátortalanság tetőzi a bajt.

Pedig a józan gondolkodás is azt diktálja, hogy a nyomdász
ember a maga művészet dolgában való tanulatlanságával, járat
lanságával ne igyekezzék versenyre kelni az évtizedes rajzokta
tásban, festészeti kiművelésben részesült művész-emberekkel. 
Nem hogy egyenlő értékűt produkálhatna így velük szemben, de 
a legtöbb esetben még csak a távoli nyomukba sem léphet.

Ismerek jeles mesterszedőket, akik valóban zsenialitást fejte
nek ki tipográfiai munkásságuk közben, s a nyomdászatot magát 
igen alaposan tanulták meg, de elkapatva a tipográfiai vázlatozás 
terén olykor elért sikereiktől: hamisan értelmezett művésziességre 
akarnak emelkedni, úgy hogy elvakultságukban képességeikkel 
arányban nem álló művészi föladatok megoldására vállalkoznak, 
s így szinte magát a rajzoló-művészt is fölöslegessé vélik tehetni. 
Igaz elismerést persze sehol sem aratnak, amit előbb-utóbb meg- 
sejdítve, idegesekké, fáradtakká, sorsukkal meghasonlottakká lesz
nek. Ismétlem, legjava mesterszedőink közt több is akad ilyen.

A mesterszedőnek kétségbevonhatatlanul az a föladata, hogy 
esetleg meglévő rajzolói talentumát is mindig a tipográfia terü
letére irányítsa, még pedig főképpen a szedéstechnikának szere
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tettel ápolásával kapcsolatosan. Hiszen egyesegyedül ő képes 
arra, hogy a betűöntők csinálta s a nyomdában nagy mennyiség
ben meglévő anyagból nagy számú és mindenesetre kellő válto- 
zatosságú szedéskombinációkat hozzon létre. Művész-ember erre 
csak néhány évig tartó alapos tanulmányozás után volna képes.

Munkája közben törekedjék a mesterszedő arra, hogy már a 
sorok dekoratív csoportosításával is életet vigyen bele a nyom
tatványba. Ha például a borítékot a megrendelő kívánságára oly 
egyszerűnek kell szednie, hogy azon valamely közönséges vonal
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kereten kívül más dísz ne legyen: a sorok kellő csoportosításá
val és elhelyezésével még mindig hatásossá teheti a nyomtat
ványt, mint azt a fönnebb közölt 1. ábra is, egy ajándék-album 
borítékának kicsinyített mása, talán elég meggyőzően mutatja.

Ezen a kicsiny példán azt tapasztalhatjuk, hogy az egész 
címet alkotó mondatok az áttekinthető térelosztás következtében 
igen jól előlépnek, s így a boríték a maga nagy egyszerűsége 
mellett is teljesen mintaszerű, komoly hatású szedői munkát ád.

Az ilyenforma megoldás különösen az olyan borítékoknál 
ajánlatos, amelyeken aránylag nagyon sok a különben könnyen 
széjjeltagolható szöveg. Az áttekinthetővé tételnek ilyen esetben
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alig is volna más módja. S ez a tagolhatás a modern mester
szedői irányzatnak igazán megbecsülhetetlen nagy vívmánya. 
A régi lipcsei címszedési módszer segedelmével teljességgel lehe
tetlen lett volna olyan áttekinthetőséget elérni, mint aminőt az 
1. ábrán tapasztalhatunk. A régi módra való címszedésnél ugyanis 
a különböző hosszúságú sorok sokasága nyugtalanná, sőt sok
szor az olvashatatlanságig nyugtalanná teszi a nyomtatványt. 
Míg így az áttekinthetőség révén az olvashatóság is jelentékenyen

fokozódik, ami utóvégre min
den nyomtatványnál első
rendű fontosságú dolog.

A 2. ábra egy kicsiny 
borítéknak a mása. A szö
veg az évszámmal egyetem
ben pusztán négy szóból áll 
rajta, s ezért szükséges volt 
valamelyes díszítő anyagot 
is alkalmazni körötte. A ki
csiny szöveg ékesítésére a 
formátum aprósága miatt 
gyöngéded vonalkonstrukció 
mutatkozott legalkalmasabb
nak, még pedig némely kis
ded ornamentumdarabkával 
szerves kapcsolatba hozva.

E boríték szövegének 
szemlélésekor okvetlen föl
tűnik, hogy a cím három 
szava — az összetett szót 
is kettőnek számítjuk — kü
lönböző hosszúságú. Egyet
len sorba azonban a formá
tum keskenysége miatt nem 
vehetjük a szöveget, de sőt 
még kettőbe sem, mert a 

papiros formátumával harmonikus színfoltot még így sem adna 
ki, s azonkívül pedig az ornamentálás is mindenesetre nehezebb 
föladatot róna a szedőre, mint akkor, hogyha három sorba cso
portosítva a kis címet, keskenyebb színfolttal dolgozhatik. Holmi 
aprólékos körülményre is figyelemmel kell azonban ilyen esetben 
lennünk. így például a 2. ábra oldalra tolt három sorát nem sza
bad a rendelkezésünkre álló térnek pontosan a közepére állíta
nunk, mert így az alsó két keskenyebbik sornak a jobb oldalán 
túlságosan nagy volna a hézag. A 2. ábra »]egyzékes« soránál
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például jól láthatjuk, hogy a sorcsoport nincsen a kaszettának 
pontosan a közepén, hanem egy kevéssé jobb felé van eltolva.

A szedésnek gerince a borítékok előállításakor mindig csak 
a szöveg, illetőleg ennek a fő-fő címsorai. Az ornamentálással 
mindig a szöveg után kell igazodnunk, nem pedig megfordítva. 
Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk, hogy a nyomtat
ványoknak tulajdonképpen a gondolatoknak a közlése, az élő 
beszédnek a helyettesítése a céljuk, s így okvetetlenül a szöveg 
rajtuk a fő dolog. A tapasz
talt mesterszedő ezért min
dig a szöveg betűivel és a 
sorok elhelyezésének lehe
tőségeivel igyekszik tisztába 
jönni, nem mulasztva el ter
mészetesen e lehetőségek 
mérlegelésekor az ornamen- 
tálás lehetőségeire is hirte- 
lenében rágondolni. Az az 
eljárás, amikor a mester
szedő — a nélkül, hogy a 
szöveggel előzetesen vala
mit is törődnék, illetőleg an
nak helyes elosztási módját 
próba alapján megállapítaná 
— mindjárt a keretszedéssel 
kezdi: nem helyes, és az ily 
módon készült munkáknak 
csak igen kicsiny százaléka 
szokott sikerülni. Akárhány
szor megesik, hogy az ilye
ténképpen előre készült ke
retbe nem fér bele a szöveg, 
legalább nem úgy, ahogy 
kéne; ha bele is erőszakolja 
valahogyan a szedő: annak 
sohasem lehet olyan külseje, mint az olyan nyomtatványnál, 
amelyet logikus sorrendben, vagyis előbb a szöveget és aztán a 
hozzája alkalmas ornamentumot szedve meg: állított elő a szedő.

Hogy különben az egyes borítékok szedése igen sok válto
zatosságot enged meg, még a szöveg viszonylagos kicsinysége 
esetében is, talán fölösleges mondanunk. A változatosságnak 
egyetlen példáját a 3. ábrában mutatjuk be. Némi vonaldísz, igen 
kevés, csak éppen a legszükségesebb ornamensdarabokkal kap
csolatosan, máris lehetővé teszi, hogy egész más képet adjunk a

3. ábra.
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borítéknak. Ha a vázlatozást gyakorolgatjuk: könnyű szerrel egész 
seregét kombinálhatjuk össze a praktikus életben kitünően hasz
nálható borítéktervezeteknek. A nyomda anyagának kellő isme
rete mellett egykettőre beleélheti magát a vázlatozásba minden 
értelmesebb szedő, ennek a gyakorlati haszna pedig igen nagy.

Eddig az egyszerűbb borítékokról volt szó, most térjünk át 
a díszesebb kiállításúakra. A 4. ábra egy két színben nyomtatott
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mintakönyv-borítékot mutat be erős cinkográfiai kicsinyítésben. 
Ennek már a vázlatánál meg kellett állapítani a szövegnek a 
pontos helyét, s a szedésbeli kivitelt szintén a szövegrész meg- 
szedésével kellett kezdeni. Az ilyenformán keletkezett szedéskép
hez aztán egész biztossággal lehetett az ornamenssel alkalmazkodni.

Mint már említettük, a szöveg sokasága éppen nem akadálya 
a jó elrendezésnek, csak arra kell ügyelnünk, hogy túlságosan 
nagy ornamentumdarabokat meg igen nehéz keretrészleteket ne 
vegyünk, mert könnyen agyon találnák nyomni az egész szöveget.
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Az ennél az ábránál alkalmazott vonalkompozició csinos díszét 
képezi a borítéknak, s az itt-ott beleszőtt vastagabb vonalfölületek 
hatásosan emelkednek ki a többi közül. A szöveg terjedelmessé- 
génél fogva hat részbe van csoportosítva; kettőt közülök a fölső 
lénia-szerkezet külső felén látunk szimmetrikusan elhelyezve, a 
további négy rész pedig a vonalas kereten belül foglal helyet.

A cikkem keretében közölt ábrákon kívül két külön mellék
leten is bemutatok egy-egy szedésmunkát; ezeken egyszersmind 
a nyomtatásnak színes papirosokon való hatását is tanulmá
nyozhatjuk, ami a mai színkedvelő irányzat idején eléggé fontos.

* * *

Mielőtt befejezném dolgozatomat: foglaljuk össze azokat az 
elveket, amelyekről a biDrítékok szedésekor semmiesetre sem sza
bad megfeledkeznünk. Általános mesterszedési elvek ezek, s ép 
ezért nemcsak a borítékszedésnél, hanem minden más esetben is 
értékesíthetők. Amint hogy teljesen speciális, pusztán csak erre 
a nyomtatványfajtára vonatkozó szedési elvekről nem lehet szó.

Hogy betűk dolgában a könyvborítékok szedésekor is lehető 
egyöntetűségre kell törekednünk: a mai korban talán már fölös
leges is sokat hangsúlyoznunk. Hogy a betű komolyabb avagy 
könnyedebb legyen: a nyomtatvány benső tartalmától függ. Egy 
kicsinyke példával megvilágosíthatjuk e tételt: a sírkőgyáros 
árjegyzékének borítólapján aligha használhatunk valami graciózus, 
könnyed betűfajtát, az illatszerész árjegyzékének borítékán pedig 
sehogy sem festene jól a gyászosan fekete »blokk« betűfajta.

Ügyelnünk kell továbbá arra, hogy az egyes sorcsoportok és 
betűik vastagsága között bizonyos olyan arány legyen, amely 
köztük nagyság- és színezetbeli kontrasztot létesít. Könnyebb 
megérthetés okáért vegyünk föl itt egy példát. Tegyük föl, hogy 
a borítékon három sorcsoport van; ha ezek kettejét tercia és a 
harmadikat mediális betűnagyságból szedjük, s mind a három 
sorcsoportot ugyanegy színnel nyomtatjuk: abszolúte jó hatást 
még a nyomtatás stb. kifogástalansága mellett sem érhetünk el, 
még pedig azért nem, mert betűnagyság dolgában nincs meg a 
kellő kontraszt. Az egyhangúság érzetét kelti az ilyesmi az em
berben. Talán az aranymetszés 3 : 5-ös aránya, meg az e mellett 
szintén közkedvelt 1 : 3-as arány adja meg azt az alapot, amely
nek segedelmével a legtöbb valószínűséggel alakíthatjuk sorainkat 
jó hatásúakká. Magától értetődik, hogy ezt a szabályfélét nem
csak a betűk nagyságára, hanem a sorok szélességére nézve is 
jó, ha tekintetbe vesszük. Ha a hármas sorcsoport egyikének 
például huszonnégy, a másiknak huszonkettő, a harmadiknak meg 
nyolc ciceró a szélessége: a sorcsoportok szélessége sehogy sem
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viszonylik jól egymáshoz, s természetesen a nyomtatvány össz
hatása sem lehet abszolúte kifogástalan. A szakértő nyomdász
embernek éles szeme már az első pillantásra észreveszi a hibát.

A borítékszedésnél különösen gyakran konstatálhatunk egy 
másfajta hibát is. Némely szedő, bár egységes stílussal, egyetlen 
betűfajtából szedi össze a szöveget, s jól is csoportosítja azt: 
mégsem ér el véle kellő hatást, még pedig azért nem, mert kel
leténél több nagysági fokozatot alkalmazott. A sokféle betűfokozat 
alkalmazása nemcsak hogy nyugtalan hatásúvá teszi a borítékot, 
hanem még az eredeti célunkat: a szövegrészek különböző mér
tékben való kiemelését sem érjük el véle. A sok különböző nagy
ságú sor nem a nagyságával arányos különböző mértékben tűnik 
a szemünkbe, hanem úgyszólván sehogyan sem, amennyiben az 
egyik betűnagyságról a másikra való átmenetei közben szemünk 
elveszíti a sorok kisebb és nagyobb voltát megkülönböztető érzé
két. Erősen előtérbe csak a szöveg legfontosabb szavainak sza
bad lépniök, a többi résznek egyaránt háttérbe kell vonulnia. 
Aprólékos, de igen jó mesterfogás ez. Egyrészt praktikusabb is 
így a dolog, másrészt meg a dekoratív hatás is emelődik általa.

Amikor dolgozatomat lezárom, nem mulaszthatom el, hogy 
még egyszer vissza ne térjek az elül kifejtett alaptendenciámra: 
a mesterszedő csak akkor képes igazán érdemes szakbeli pro
duktumot alkotni, ha nem tévelyedik át a grafikus művész-ember 
terrénumára, hanem megmaradva mestersége korlátái közt: a 
betűöntők csinálta anyagból szedi meg a szedését. Szépet, mo
dernet, művészieset így is lehet alkotni. Spitz Adolf.
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A VONAL A KÖNYVNYOMTATÁSBAN.
ékünk, könyvnyomtatóknak a betűn kívül a lénia

típusok a leghasználtabb munka-anyagaink. Újabb 
időkben ezeknek mind a fajtái, mind pedig haszná
latuk módjai annyira megszaporodtak, hogy mai nap 
már a lénia-anyag olyan bőséges díszítő elemét 
teszi ki a könyvnyomtatásnak, hogy még a legkisebb 
tipográfus-műhely sem zárkózhatik el a megszer
zése elől, s a nagy nyomdáknak igen sok esetben 
éppen a lénia-anyag bőséges és hibátlan tömegé
ben van a legfő erősségük. Lénia-anyagunknak eme 
rendkívüli fontosságánál fogva talán nem árt, ha 

a Magyar Nyomdászok Évkönyve hasábjain egy kissé bővebben 
foglalkozunk véle. Ha csupa merő uj dolgot nem is mondha
tunk e tárgyról, minden esetre akad mondanivalóink közt bőven 
olyasmi, ami fiatalabb szaktársaink teljes figyelmére érdemes.

Hogy mikoriban kezdték meg a nyomdai lénia-típusoknak a 
készítését: erre nézve nincs semmiféle biztos adatunk. De annyi 
kétségtelen, hogy a tizenhatodik század egynémely könyvnyom
tatójának már volt betűfémből való, betűnyi magosságú léniája. 
Peivucci Ottaviano, a széjjelszedhető hangjegyekkel való nyom
tatás föltalálója például már 1500 körül is dolgozgatott vonal
típusokkal. A hangjegyeket ugyanis kötszerre nyomtatta: először 
az ötvonalas hangjegyrendszert, aztán a hangjegy-típusok formáját. 
Hangjegyei betűfémből voltak; valószínű tehát, hogy a kóta- 
rendszer alapját tevő vonalakat ugyancsak betűfémből önthette.

A tizennyolcadik században már széliében el volt terjedve 
a betűfémből való vonalak használata. A táblás szedés ekkor 
már a könyvnyomtató munkakörébe kezdett tartozni, amennyiben 
itt-ott már nagyobb példányszámú lajstromokra, sőt olykor statisz
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tikai kimutatásokra is volt a kormányoknak, helytartóságoknak 
szükségük, s az ilyesminek régi módra, kézzel való megvonalo- 
zásáról már nem igen lehetett szó. Ekkoriban tehát minden jelen
tékenyebb nyomdában megvoltak már az úgynevezett ólomléniák. 
Többnyire apróbb — öt-hat cicerós — darabokat öntöttek; a mai 
értelemben vett hosszú lécek öntése meglehetős nehézségekbe 
ütközött. Nagy baj volt másrészt a betűfémből való léniák töré
kenysége is : a léniakép egykettőre kipattogzott. Egyszerű módon 
segítettek ugyan ezen az utóbbi bajon: az antimonmennyiség 
csökkentésével puhábbra vették a léniák öntésére szánt ötvö
zetet, de ez bizony a léniák tartósságának a rovására történt.

Valami találékony francia embernek támadt a tizenkilencedik 
század első felében az az ideája, hogy cinkből készíti a könyv
nyomtató lénia-anyagát. Az eszme kezdetben kitünően beváltnak 
látszott. A cink hasonlíthatatlanul keményebb, mint a mi rendes 
ólomlénia-, sőt betűfém-ötvözetünk is, s így a cinkből készített 
léniák mihamar igen kapósakká lettek. Széliében el voltak már 
terjedve, amikor egy előre nem látott körülmény véget veteft a 
közkedveltségüknek, valamint az ugyanabban az időben fölmerült 
cinkből való tágítókénak is ; egyszerre csak szinte epidémia-sze- 
rűen kezdett föllépni a nyomdabéli betűanyag közepette az addig 
alig ismert betűrozsda, vagy népszerű szóval élve: oxidáció. 
Hosszabb ideig állva hagyott táblás-vonalas szedéseknek roppant 
tömege ment akkoriban tönkre; barnás-fekete kiverődés mutat
kozott az álló szedések alján, s ennek következményeképpen a 
betűk eleintén szinte összenőttek egymással. A szétesési folyamat 
további előrehaladása kapcsán pedig az ilyen szedés helyenkint 
elveszítette a szisztematikus magasságát, s végül — igaz, hogy 
csak nagysokára — salakformájú alaktalan tömeggé esett széjjel. 
A nagy konsternáció nyomán beható kutatások következtek a baj 
okozójának kiderítése irányában, s a francia kémikusok mihamar 
egész biztossággal konstatálták, hogy a cinkléniák meg cinkből 
való tágítok az okai a járványszerűen föllépett betű-oxidációnak. 
A fölfedezést természetesen nyomon követte a cink-anyagnak a 
nyomdákból való kiküszöbölése. A mai könyvnyomtató már hír
ből sem igen ismeri a cinkből való léniákat és tágító-darabokat.

Más anyag után kellett tehát nézniük a könyvnyomtatóknak 
és betűöntőknek. Megpróbálkoztak az acéllal, de az ebből való 
léniákat egyrészt nagyon drágává tették a gyártás körülményes
ségei, másrészt pedig az acélléniákat az elkerülhetetlen nedvesítés 
következtében egykettőre tönkre marta, használhatatlanná tette a 
rozsda. Nem maradt más hátra, mint hogy vagy a vörösréz meg 
cinn ötvözetéből álló bronzot, vagy pedig a vörösrézből és cink
ből összeötvözött sárgarezet használják föl a lénia-gyártás céljára.
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A bronznak szintén meglehetősen árt a rozsda, s ezért, meg más 
technikai okoknál fogva is az alkalmasabb sárgarezet választották.

Ez az anyag kitűnőnek bizonyult a lénia-készítéshez, de sok 
időbe került, mire a technikusoknak a szisztematikus vágást meg 
gyalulást lehetségessé tevő preciziós gépeket sikerült megalkot- 
niok. Mert a rézlénia-készítésnél természetesen ez a legfő dolog.

Mint már említettük, a sárgaréz a vörösréznek meg a cink
nek ötvözetéből áll. E két alkotó elemnek az aránya azonban 
igen különböző lehet: ahány gyár, annyiféle. Nagy átlagban 
50—80 százalékra lehet tenni a sárgarézben foglalt vörösréznek 
a mennyiségét; ha ennél több az ötvözetben a vörösréz: már 
tombak vagy talmi arany a neve. A cinken meg vörösrézen kívül 
csekély mennyiségű egyéb fémek is előfordulnak a sárgarézben, 
s a lénia-gyártás szempontjából ezek meglehetősen káros hatá
súak, kivéve az ólmot meg a cinnt, amelyek legfölebb egy-két 
százaléknyi mennyiségben jótékony hatásúak lehetnek: nyújtha
tóbbá teszik a sárgarezet. A vésnök is rendszerint olyan sárga
rezet használ, amelybe valamicske cinnt ötvöztek, mert az ily fém 
tisztán és élesen emelődik ki a véső nyomán, s az ekkor leváló 
forgács hosszan meg könnyedén kunkorodik előre, ami a munkát 
gyorsabbá és biztosabbá teszi. Egy-két százaléknyi ólom- avagy 
cinntartalom a rézléniák anyagának sem árt, egyéb fém hozzá- 
keveredésétől azonban őrizkedni kell, mert az utóbbiaknak több
nyire az a tulajdonságuk, hogy igen merevvé teszik a sárgarezet.

A sárgaréznek a vörösrézzel egyetemben megvan az a tulaj
donsága, hogy hideg állapotában nagy mértékben nyújtható és 
kovácsolható; a legvékonyabb bádoggá hengerelhetik, a legfino
mabb dróttá húzhatják ki így hidegen, s trébeléssel a legkülön
félébb formákat adhatják meg néki. A sárgaréz e tulajdonságait 
a Vörösréztől kölcsönzi, nem pedig a cinktől, s így természetes, 
hogy mentői nagyobb a vörösréz-tartalma: annál nagyobb a 
nyujthatósága is egyszersmind. A cink azonban szintén meglehe
tősen értékes tulajdonságokat kölcsönöz a sárgaréznek : az utóbbit 
keményebbé, a kopás meg az atmoszférái hatások iránt ellent- 
állóbbá teszi, a szemnek jobban tetsző színt ád néki, s a csiszol- 
hatóságát nagyban fokozza. Mindezek révén a sárgaréz még mai 
napig is a legalkalmasabb nyomdai lénia-anyagnak nevezhető.

A rézléniákhoz használt sárgarezet hidegen hengerük, s az
után lécekre vágják széjjel; természetesen e lécek valamivel 
vastagabbak és magasabbak, mint a nyomdabeli rézvonalak. 
Újabb hengerlés adja meg aztán a lécek kellő simaságát s pontos 
vastagságát. Rendkívül pontos gyaluló-munka következik ezután, 
amely alkalommal egyszersmind a képét is megadják a léniá
nak ; a gyaluk ugyanis úgy vannak formálva, hogy a léniakészítő
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munkás a kicserélésük révén tetszése szerint finomra, tompa- 
finomra, félkövérre, kettősfinomra, fekete-finomra stb. gyalulhatja 
a léc szabatosításával egyidejűleg a lénia képét. A pontozott és 
a hullámos vonalakat mindenek előtt finommá, illetőleg tompa- 
finommá dolgozzák ki, s aztán a pontozottá tételt a lénia képére 
merőlegesen ható, a hullámossá tételt pedig oldalról működő 
fogas kerekecskékkel érik el. A kikészítés további folyamán az
után körfűrésszel a megrendelő kívánta apróbb darabokra vag
dossák a lécet. Mindez a mai precíziós gépekkel és különféle 
speciális készülékekkel az elképzelhető legpontosabban történik.

Az úgynevezett akcidens- vagy kombinációs léniák készíté
sekor mindenek előtt egészen feketére gyalulják a lénia-léc képét, 
s aztán vájoló- avagy guilloche-gépekkel vésik bele a mintázatot. 
A köröket és oválisokat vagy fekete léniából hajlítják össze és 
azután összeforrasztják, vagy pedig az úgynevezett Mannesmann- 
féle csövekből vagdossák k i; az ilyenforma körökön meg ováli
sokon látható mintázatokat speciális készülékekkel állítják elő.

Ami a rézvonalak vásárlását s általában a kereskedelmi for
galomba jutását illeti, erről régi derék szakírónk Pusztai Ferenc  
írt vagy tizennégy esztendővel ezelőtt Évkönyvünkben cikkecskét. 
Egyrészt, mert e tárgyról azóta sem esett szakirodalmunkban szó, 
s így Pusztai kezdeményező munkássága iránt való tiszteletünk
nek így is kifejezést akarunk adni, másrészt pedig mert a réz
léniákat illetőleg a kereskedelmi usanceokban máig sem állt be 
változás, leközlünk az említett cikkből egy fontosabb passzust:

»A rézvonalakat, úgy mint a betűket, súly szerint vásárolja 
a nyomdász. A nyolcad- és negyedpetites léniáknak, esetleg a 
vastagabbaknak is az árai abban az arányban váltakoznak, mint 
a kisebb-nagyobb betűk vagy éppen a címbetűk árai, míg a 
darabokra vágást, mely kívül esik a súly mértékén, százankint 
kell külön fizetni, ami nem csekély költséggel jár, ha meggon
doljuk, hogy egy kilogramm negyedpetit vonal darabokra vága- 
tása, annak kilónkénti árához mérten, majdnem másfélszeresébe 
kerül. Nagyobb mennyiség megrendelésekor azonban a vágatás 
már mindössze csak egy harmada az összes lénia-súly árának. 
Sok gondot ad a nyomdásznak a rézvonalak megrendelésekor, 
hogy valamely meghatározott súly vásárlása esetén mily arány
ban osztassák be, különböző nagyságok szerint, a darabok vága- 
tása; megtörténhetik, hogy vonalait éppen akkor nem használ
hatja, mikor legjobban szükség volna reá. A szállító ugyanis az 
előírás szerint végezvén a vágásokat, a harminc-negyven cicerós 
léceket oly nagy mennyiségben kénytelen szállítani, hogy azok 
nagy része még szép fényesen ékeskedik a szekrényben, mikor 
a rövidebb darabok már erősen viseltek a több évi használattól,
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s részben már el is kallódtak, vagy teljesen hasznavehetetlen, 
agyonnyomott anyagképpen az ócska léniák közé vándoroltak. 
Van ez ellen is segítség, még pedig olyképpen, hogy hamarosan 
rászánjuk magunkat a költségtöbblet viselésére, s a hosszú lécek 
nagy részét visszaküldjük a gyárnak szétvágatásra, mert mindig 
könnyű a rövidebb darabokat hosszabbra toldani, de a hosszút 
ez esetben nem áll módunkban a gyáros nélkül megkurtítani. 
Hogy e hibát elkerülhessük, célszerű a vágások alábbi fokozatai
val megismerkedni; ezek nyomán mindenkor meglehetős pontos
sággal kiszámíthatjuk, hogy rézlénia-szükségletünk megrendelése 
esetén mily arányban osszuk be a darabok számát. Számítás 
alapjául vesszük a negyedpetites finom rézvonalakat — mint 
amelyek leggyakrabban fordulnak elő — tíz kilót vevén alapul, 
s azt a tíz legkisebb fokú betűtörzsre osztva be. E szerint tehát:
1 kilóból futja nonpareille lénia .........  3024 1 kilóból futja tercia lénia .................  1133
1 « « petit «   2266 1 « « textus «   904
1 « « garmond « .........  1808 1 « « 2-cic. « ................ 756
1 « « ciceró «   1512 1 « « 3-cic. «    504
1 « « mediális «   1290 1 « « 4-cic. «   378

vagyis 10 kilogramm rézléniára nonpareilletől négycicerósig esik 
13575 vágás, föltéve, hogy a fokozatokból egy-egy kilót vágatunk.*

Az Első Magyar Betűöntöde Részvénytársaság árjegyzékét 
véve alapul, az egyszeri gyalulással készült léniákat szembetünő- 
leg olcsóbbaknak találjuk a többszörös gyalulással készülteknél. 
A nyolcadpetites finom, kettős finom, félkövér és kövér léniák
nak például 14.40 korona az ára, de már a nyolcadpetit ponto- 
zottaké meg hullámosaké 15.60 korona, a rovátkoltaké pediglen 
16 korona. A negyedpetites finom, kettős finom, félkövér, kövér 
és bekerítő léniák ára 8.40 korona, a negyedpetitnyi hullámosaké 
és pontozottaké 9.60 korona, a kombinációsaké 18 korona, s így 
tovább. Már ebből is látható, hogy a kikészítésnél jelentkező 
munkatöbblet mennyire befolyásolja a különféle rézléniák árát.

Mint a betűöntést illetőleg ma legjelentékenyebb szakíró, 
Smalian Hermann mondja: a rézléniák megrendelésekor történik 
a legtöbb félreértés. A szisztematikus rézvonalakra már csak 
azért is nagy gondot kell fordítania a gyárosnak, mert tudva
levőleg e rézléniák több darabjából állítunk elő egyetlen vonal
képet. A magasság dolgában sokkal skrupulózusabban is járnak el 
a gyárosok a rézléniánál, mint a betűknél és a nem kapcsolódó, 
önmagukban is önálló egészet képező keretféléknél. Ezzel a gon
dos kimunkálással arányban állónak kell lennie a megrendelés 
alkalmával kifejtett gondosságnak is, ha kellemetlen félreértések
től s esetleg nagy tévedésektől meg akarjuk magunkat kímélni. 
A teljesen hibátlan félkövér rézléniánál például, amelynek
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vonalképe tudvalevőleg nem tölti meg a lénia-törzset: a lénia 
képét vonalirányban szemlélve olyannak látjuk, mint az I. ábra 
mutatja, vagyis a lénia-kép a-nál és ó-nél élesen van határolva. 
A gyakori használat következtében azonban ez az éles határ
vonal tisztára eltűnik, olyanformán, mint azt a II. ábrán láthatjuk, 
s hozzá még alacsonyabbá is lesz a lénia. Természetes aztán, 
hogy az uj meg az öreg vonal sehogy sem vághat össze egy

mással. Mert ha 
például valami 
uj léniát ugyan
abból a fajtából 
való, de erősen 
kopott vonalak 
közé állítunk, az 
előbbi igen ke
mény hengerbo
rítás használata 
esetében a 111. 
ábrából látható 
módon vasta
gabb lesz a tőle 
jobbra-balra ál
lóknál. Nagyon 
puha borításnál 
már fordítva áll 
a dolog, vagyis 
az ócska vona
lak nyomódnak 
sokkalta vasta
gabban, mint azt 
a IV. ábrán (a 
többihez hason
latosan jó erős 
nagyításban) be
mutatjuk. Ennek 
az az oka, hogy 
a puha borítás a

vonal legömbölyödő képét nagyobb fölületen érinti. Ezek a tünetek 
már sok pörlekedésre adtak alkalmat. Ezeket elkerülendő, után- 
rendelésekor mindig uj lénia-típusokat küldjünk mintaképpen a 
betűöntőknek, s ha az uj lénia-mennyiség megérkezett, ezeket 
külön használjuk. Ha az utánrendelés csak kisebb darabokra 
szorítkozik, legokosabb a már használt hosszabb léniákból kül
denünk megfelelő mennyiséget a rézlénia-gyárosnak, hogy a kellő

sarok. VIII. A körök meg kerülékek nagyságának számítása.
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hosszúságra darabolja azokat széjjel. Akárhány nyomdában van 
seregestül olyan hosszabb lénia, amelyet valamely kicsi sérülés 
okáért szolgálaton kívüli állapotba kellett helyeznünk; ezeket a 
léniákat kitünően fölhasználhatjuk ily apró megrendelések alkal
mával. A rézlénia-gyáros széjjeldarabolja őket, s a sérült részle
teket eldobva, a többiből jól használható apró léniákat csinál.

A sarkok vágatásakor gyakran elszámítja magát a könyv
nyomtató, amennyiben nem jut az eszébe, hogy a rézlénia-gyáros 
a megadott hosszúságot mindig a lénia belső oldalára vonatkoz
tatja. A kétciceórsnak rendelt negyedpetit sarok a külső oldalán 
két ponttal szélesebb, mint azt az V. ábrán is láthatjuk. Nyolcad- 
petitnél ez a szélességi különbség természetesen csak egy pontot 
tenne ki, de ilyen sarkokat ritkán csinálnak. Bizonyos munkákhoz 
néha azonban ilyet is rendel a könyvnyomtató, sőt olykor kettős
sarkú nyolcadpetit léniákat is (VI. ábra). Ezeknél a vonalaknál 
jóval praktikusabbak az úgynevezett egész sarkok (VII. ábra). 
Ezek megrendelésekor — mint az ábrából látszik — a belső 
világosságot veszik alapul. Éppen úgy a köröknél (VIII. ábra) 
meg a hibásan tojásdadnak nevezett ellipsziseknél is (IX. ábra).

A rézléniák vastagsági fokozata ma már nagyon sokféle, s 
ez a mondás különösen a négypontos vastagságtól lefelé áll. 
Fő oka ennek az, hogy a betűöntők a maguk vonalas ornamen- 
seinek csinálásakor éppenséggel nem ragaszkodnak a pontrend
szerhez, vagyis nem a tipográfiai pont bizonyos hányadára csi
nálják az ornamens összekötő vonalainak a vastagságát, hanem, 
ahogy azt a véletlen magával hozza. S bár a rézlénia-gyárak 
a finom, tompafinom stb. elnevezések alatt öt-hat különböző kép
vastagságú léniát is tartanak raktáron: a vonalas ornamentumok 
vásárlásakor ezeket csak a legritkább esetben használhatjuk föl 
összekötésre, s nem marad más hátra, mint hogy az ornamens 
csinálójától a külön erre a célra készült vonalakat is meghozassuk, 
így aztán a nyomdabeli rézléniák fajtái mód nélkül fölszaporod
nak, ami pedig gyakori összezavarásra adhat és ad is alkalmat.

Amint a most elmondottakból kitűnik, a rézléniák képének 
nagyon különböző ma még a vastagsága az azonos elnevezésű 
fajtáknál is : többféle vastagságot lehet megkülönböztetni az úgy- 
nezett finom, tompafinom, kettős finom s félkövér elnevezéseken 
belül. E mellett a vonalképnek a lénia-törzsön való elhelyezése 
dolgában sincs egyöntetűség, úgy hogy a különböző betűöntödék 
meg rézlénia-gyárak produktumainak együttes használata szinte 
lehetetlen. A vonalkép vastagságának különbsége legnagyobb az 
úgynevezett ornamensvonalaknál, azoknál tudniillik, amelyek vala
mely ornamentumsorozatnak a kiegészítő részei. Az ornamens- 
vonalak képének vastagsága dolgában való különbség többnyire
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csak egykét tizedpontot tesz ki, úgy hogy az ornamentum maga 
hatás dolgában alig szenvedne, ha a betűöntők a vonalait ennyivel 
vastagabbra vagy vékonyabbra vennék. A rézlénia-gyáraknak is 
ajánlatos dolog volna rézléniáik mostani sok vastagsági fokozatát 
kevesbíteni, hogy az összekeverés okozta sok zavar megszűnjék.

Ha a mai vonalakat képvastagságuk szerint akarjuk osztá
lyozni, a tizedpontot vehetjük alapul, amely különben már mérték- 
egységül szolgált az egyetemes betűvonal megállapításánál is. 
A tíz tizedpontnyi képű negyedpetites félkövér vonal e szerint 
képvastagság dolgában teljesen megegyeznék a nyolcadpetites 
kövér vonaléval, s valamennyi léniafajta között a húsz tizedpont 
vastagságú negyedpetites kövér lénia volna a legvastagabb. 
Osztályozásunk szerint a finom vonaltól a negyedpetites kövér 
vonalig összesen húszféle képvastagság különböztethető meg, 
ami kétségtelenül sok, s könnyen érthetővé teszi azt a mind álta
lánosabban megnyilvánuló óhajtást, hogy a betűöntők s rézlénia- 
gyárosok redukálják a lénia-kép fokozatainak a számát, még 
pedig bizonyos mindnyájukra kötelező megállapodások szerint. 
A mostani húszféle vastagságból öt is elég volna, még pedig: 
1. a finom, 2. a tompafinom, 3. a félkövér, 4. a háromnegyed- 
kövér, 5. a kövér lénia. A finom léniának elejtését némely a deko
ratív vonalhatásért lelkesedő mesterszedő ajánlotta már, de tekin
tettel arra, hogy a táblázatos szedésben gyakran nehezen volna 
nélkülözhető, talán mégis kár volna a finom vonalat elejtenünk.

A most ajánlott öt vonalképvastagsági fokozatból egytized- 
pontosak volnának a negyedpetites és nyolcadpetites finom léniák. 
A húsz tizedpontnyi vastagság volna a negyedpetites kövér léniáé. 
A tíz tizedpontot tevő félkövér képvastagságot a negyedpetit fél
kövér és nyolcadpetit kövér léniák reprezentálnák. A tompafinom 
lénia vastagságát öt tizedpontban, a háromnegyed-kövérét pedig 
az eddigiekből következően tizenöt tizedpontban kell megállapítani. 
Ha a vonalképvastagságnak ezt a beosztását a rézlénia-gyárosok 
szigorúan betartanák, s aztán az ezenkívül való képvastagsági 
fokozatok gyártását beszüntetnék : nagy előnyükre szolgálna nekik 
is, meg a könyvnyomtatóknak is. Fontos azonban, hogy az e fajta 
léniáknál a vonalkép mindig pontosan a törzs közepére essék.

A kettős finom vonalakból is ahány öntöde, annyifélét csi
nálnak, némelyik öt-hatfélét is. A mi Első Magyar Betűöntöde 
Részvénytársaságunk mintakönyvében is négy különböző nyom- 
távolságú és különböző vonalszínezetű negyedpetites kettős finom 
vonalat találunk. Az egyöntetűségre való törekvés tehát ennél a 
vonalfajtánál is tökéletesen meg volna okolva. A berlini könyv- 
nyomdászok szakköre tett is már e tekintetben javaslatot, azt 
ajánlva, hogy a kettős finom léniák vonalképe egy tizedpontnyi,
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a két vonal közti nyomtávolság pedig tizennégy tizedpontnyi 
legyen. Az egyes ornamentumsorozatokhoz szükséges kettős 
tompa-finom léniák a legtöbb esetben könnyű szerrel összeszed- 
hetők az öt tizedpontos egyszerű tompafinom lénia darabjaiból.

Áttérve a pontozott vonalakra, itt is nagyfokú rendszertelen
séget kell konstatálnunk. A pontozott léniáknak se szeri, se száma. 
Egyetlen német rézlénia-gyár például harminchat-féle pontozott 
léniát mutat be a mintakönyvében. A mi Első Magyar Betűöntöde 
Részvénytársaságunk mintakönyvében is van vagy hétféle belőle. 
Ha már most valamelyik nyomda utánrendeléskor elvéti a dolgot, 
s nem a régi fajtából találja meghozatni a pótló mennyiséget: 
kész a legnagyobb zavar. Két nagy nyomdát is ismerünk Buda
pesten, ahol rendesen a géprevizió idején kell szétválogatni a 
keresztvonalas formákba fölszedett kétféle képű pontozott léniát. 
Ha a rézlénia-gyárosok a pontozott vonalak képét illetőleg egy
öntetűséget akarnának teremteni, azt ajánlanék, hogy a vonalkép 
vastagságául az öt tizedpontnyi képvastagságot vegyék, a pontok 
közül pedig minden negyedpetites hosszúság közepére egy-egy 
essék, egy ciceróra tehát hat, négy ciceróra pedig huszonnégy.

Áttérve a vonalak alkalmazhatóságának kérdésére, talán senki 
sem fogja túlzásnak minősíteni, ha azt mondjuk, hogy az egy
szerű lénia mindmáig a legjobban alkalmazható és úgyszólván 
az egyetlen, divatját sohasem múló ornamentum. Összhangzásban 
van a betűvel, mind a kettő abszolúte sík ornamentum számba 
vehető. Ezt az összhangzást mi sem fejezheti ki jobban, mint a 

•szövegkiemelésnek az a művészi tekintetben leghelyesebb s leg
szebb módja, amikor a szöveget megfelelő vastagságú vonallal 
aláhúzzuk. El sem képzelhető ornamentum, amely hasonlóan har
monikusan simulna a sorhoz, s amely annyira kiemelné az illető 
szövegrészt a többi közül, mint a vonal. És mindezt úgy teszi, 
hogy a szövegcsoportozatnak az egységes folthatása a maga teljes 
egészében megmarad. Már a középkori könyvmásolók kellőkép 
fölismerték a vonal dekoratív értékét s nyugodtságot keltő hatá
sát, s remek kódexeiket vörös keresztvonalakkal rubrikázták tele. 
A könyvnyomtatás föltalálása után sok ideig a vonal volt a tipo
gráfusnak egyetlen betűöntői ornamentuma, s csak jóval később 
hozta az ízlés fejlődése magával, hogy a keretezésre szánt vona
lakhoz egyszerűbb, később persze díszesebb sarkok járuljanak.

Az aláhúzásra használt vonalnak vastagság dolgában meg 
kell egyeznie a fölötte levő betűk alapvonásainak vastagságával. 
A vékonyabb vonal erőtlen, s nem dekorálja kellőképpen a sort. 
Dekorációt — ez esetben vonalat — pedig egyesegyedül akkor 
használjunk, ha az tényleg dekorál, vagy legalább is erősbíti a 
hatást. De természetesen az ellenkező hibába sem szabad esnünk,
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vagyis az aláhúzó vonalat a szöveg rovására túlságosan vastag
nak vennünk, mert ez brutális hatású lehet, tehát nem dekorál.

A párhuzamos vonal is a legközönségesebb ornamentális 
elemeink közé tartozik. Alkalmazása sokféle, de nem mondható 
mindig kifogástalannak. A két vonal közötti hézagnak világosabb 
szedésképek dekorálásakor tágabbnak, sötétebbeknél szűkebbnek 
kell lennie. Szűkebb azonban semmiesetre sem lehet a hézag, 
mint aminő vastag a vonal. A hármas lénia alkalmazásáról is 
ugyanazt mondhatjuk, amit a kettőséről. De a hármas léniával 
bizonyos mértékben a plasztikusság látszatát is elérhetjük, amit 
pedig kerülnünk kell. Hogy munkánk a síkdíszítményes törvé
nyeknek megfelelhessen, a három vonalnak egyforma vastagsá
gúnak s mindenek fölött egyforma hézagokat alkotónak kell lennie.

A dekoratív vonal vastagságának van a nyomtatvány formá
tumához meg a szöveg sűrűségéhez, a papiros színéhez s a betűk 
nagyságához képest egy minimuma, amelyen alul nem dekorál, 
hanem zavar. Ezt, világos betűket föltételezve, nyolcadrét nagy
ságig tompafinom léniában állapíthatjuk meg. Kissé sötétebb 
betűk alkalmazása már egypontos fekete léniára, esetleg még 
vastagabbra teszi a dekoratív hatás elérhetésének föltételét. 
E tekintetben aztán ügyelnünk kell arra is, hogy ugyan mennyire 
esik a lénia a betűs szövegtől. Ha távolabb van tőle: a betű 
alapvonásainak és a vonalaknak vastagsága között még csak 
lehet valamicske eltérés, de mentői közelebbre helyezzük a vo
nalat a betűkhöz, annál inkább kell egyezniük vastagság dolgá
ban. Példa erre különben a sorok aláhúzásának a szabálya is.

A síkdíszítményes elvnek a könyvnyomtatásba való bevitele 
újabb keletű. Húsz esztendő előtt még törzsökös szabály volt, 
hogy ha párhuzamosan futó vonalakkal dekorálunk, e két vonal
nak nem szabad egyforma vastagságúnak lennie. Éppen az ellen
kezője volt ez a szabály a síkdíszítés elvén alapuló mostaninak: 
ugyanis hogy a mesterszedésben a plasztikus hatásra való törek
vésnek még a látszatát is kerülnünk kell. Pedig ha fekete vonal 
meg finom vonal fut egymással párhuzamosan, úgy mint a nyolc
vanas évekbeli vonaldíszeink legtöbbjében: az ornamentum bizo
nyos mértékben plasztikus hatású, amennyiben árnyékodnak lát
szik. Régebben ezenkívül szabályszámba vették, hogy a három 
párhuzamos lénia között levő két hézag különböző szélességű 
legyen. Az egyik vonalat — rendesen a középsőt — vastagabb
nak is vették, mint a másik kettőt; példának okáért így : —----------
Az árnyékoltság látszatát különben már egyetlen vékonyabb 
kisérő vonal is előidézheti; de ha több a kisérő vonal: jobban 
szemünkbe tűnik az árnyék is, ami különben elég természetes 
dolog, különösen ha a vonalak nem szabályos rendben követik

90



egymást. Különben a plasztikus hatásnak nem csupán a most 
elmondottak a föltételei. Mint e könyvnek is derék munkatársa, 
Knev Imre a Grafikai Szemle hasábjain bebizonyította, sokszor 
teljesen egyforma vastagságú és egymást rendszeresen követő 
vonalhálózat is tökéletesen plasztikus hatású lehet. Példa erre 
az alább elhelyezett kis lénia-szedés, mely bár a perspektivikus 
ábrázolás bármely eszközének használata nélkül lett eredetileg 
megrajzolva, mégis határozottan plasztikus hatású. A szemünk 
szinte követi az egymás alatt átbujkálni látszó szalagokat.

A rézléniák szedése közben fölmerülhető praktikák ismerte
tésére áttérve, meg kell emlékeznünk azokról a régi, de ma már 
szerencsére idejüket múlt úgynevezett figurális szedésekről, ame
lyek nyomdászati értékét, illetőleg értéktelenségét oly alaposan 
ismertette Szakkörünk elnöke, Tanay Jó z s e f  szaktársunk ez Év
könyv múlt esztendei köte
tében. Ebben a valamikor
igen divatozott szedői mű- | | | | | | | | m m  _
vészkedésben jókora sze- _
repök volt a különböző — ------ 1— —L L  TI I I I
képű rézléniáknak is, mert — —r —r—i— - t- i — ------
a maguk nemében legkü- ~ L~i~  |~ , "1" —
lönb figurális szedésmun- ~| I I 1 1 I I 11 i~1
kák belőlük voltak össze- _
szedve. Az ilyesminek — —----- —I—I— —1—1— —----- —
mint az már a tavalyi dől- ■ —i—i— -i i— —
gozatban is hangsúlyozva —
volt — abszolúte semmi ~  I l i i  I I I l i i  I I
értelme. De mindamellett 
van a lénia-szedésnek egy
fajtája, amelyet éppenséggel nem szabad perhorreszkálnunk, és 
amely adott esetben igen jó kisegítő eszköze ak önyvnyomtatónak. 
Helyszíni vázlatok, geométriai formák például egy kis ügyeske
déssel gyakran léniákból is összeszedhetők, még pedig kevesebb 
idő alatt, mint amennyi a cinkografálás költségeinek megfelelne. 
A mellett az ilyen szedés közvetetlenül betördelhető, nem kell 
várni a cinkográfiára, nem kell a dúcon reszelgetnünk, s a többi.

A geométriai és más figurák szedése legbiztosabban olyan
formán történik, hogy a rajzot vízálló pergaminpapirosra ponto
san lemásoljuk, s aztán a hajónk bal sarkába helyezve, a rajz 
vonalainak helyére állítjuk a kellő hosszúságú rézlénia-darabokat. 
De mert ezek egymagukban nem állanának meg, minden darab
kához dextrinnel egy-egy négyzetet ragasztunk. így aztán pom
pásan megállanak a rézléniák, úgy hogy valamennyit szépen oda
rakosgathatjuk a maga helyére. Ha ezzel készen vagyunk, az előre
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megcsinált kereten belül megkezdődhetik a kizárás, ami ugyan 
babra munka, de ha ügyelünk arra, hogy mentői nagyobb és 
mentői kevesebb darabbal manipuláljunk: mégis rendesen gyor
san készülünk el véle. A szedés végleges rögzítésére némelyik 
szedő gipszet használ, mások összerágott papirosgalacsinokkal 
tömik tele a hézagokat. Az előbbi módszernek az a hátránya, 
hogy a szedés ide-oda tologatása következtében a gipsz meg
lazul, darabokra törik, s nyomtatás közben esetleg a formára is 
kerül belőle. A papirosgalacsinokkal való teletömés nem jár ily 
következményekkel, de mindenesetre nem valami Ízléses dolog.

A rézvonalak hajlítgatása — az ívelt sorokkal egyetem
ben — meglehetősen kivetni való dolog, de sokszor megesik, 
hogy a nyomdász nem térhet ki előle. Ha már meg kell ennek 
lennie, legalább igyekezzünk arra, hogy ne valami teljesen ép 
vonal essék barbárságunknak áldozatául. Minden nyomdában 
akad olyan, rendszerint egyik végén sérült lénia, amely a hibás 
rész levágása után görbítgetésre egészen alkalmatos marad. 
Hogy azonban a rézvonal könnyebben legyen hajlítható: aján
latos előbb gáz- vagy spirituszlángnál vörös izzásig hevíteni, s 
aztán hirtelenében hideg vízbe mártani. A vonalhajlításhoz külön
ben többféle készüléket szerkesztettek immár, amelyekkel tetszés 
szerinti ívben hajlítgathatjuk mind a réz-, mind az ólomléniákat.

A rézrozsda maga nem sok kárt szokott tenni a rézléniák
ban, ami főképpen a nagy simaságuknak köszönhető. Mindamel
lett szorgosan kell tisztogatnunk, mert a gyakori használat követ
keztében igen sok piszok tapad rájuk, ami pedig táblázatos sze
désnél kétségtelenül nagy hiba. — Ha a lénia még nem nagyon 
piszkos, úgy tisztogathatjuk a legkönnyebben, hogy egy darabig 
vízben áztatva, valami zsákronggyal erősen ledörzsöljük. A pisz
kosabb rézléniáknál azonban ez az eljárás már nem ér semmit, 
s ezért a különböző nyomdákban más-más tisztogatási metódu
sokkal próbálkoztak meg. Némely helyt terpentinben való egy
két napos áztatással igyekeznek fölengesztelni a rézléniák olda
lára száradt piszkot meg festéket, hogy aztán durva ronggyal 
tisztára dörzsölhessék őket. Másutt a léniákból egy csomót a 
törlőrongy közé téve, addig dörzsölik őket egymáshoz, amíg a 
piszok és festék tisztára le nem kopik róluk. Mind a két eljárás
nak megvannak a maga rossz oldalai. A terpentinnel való föl- 
áztatás nem mindig sikerül, a léniák dühös egymáshoz dörzsö
lését pedig gyakran a vonalkép is megsínli. Ezt tudva, egy nagy 
nyomda betűöntő-faktora néhány hétre igen erős lúgba tette a 
rézléniákat. Egy kissé kockázatosnak látszott a dolog, de olyan 
vonalakról volt szó, amelyek évek hosszú során át voltak föl
szedve időnkint nyomódó menetrend-szedésben, s annyira rájuk
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volt száradva a piszok meg a festék, hogy kevésbé radikális 
módon szó sem lehetett a megtisztításukról. A léniáknak sem a 
képe, sem az oldala nem szenvedett semmit a lúg hatásától.

Ami a rézléniáknak szekrényekbe rakását s azokban való 
elosztását illeti: erről nem sokat szólhatunk. Nagy nyomdákban, 
hol sok a táblázatos munka: egész nagy szekrényeket töltenek 
meg egyetlen fajta léniával. Egyebütt három-négy-féle vonal
sorozatot is elhelyezhetnek egyetlen szekrényben, szóval a lénia
szekrény nagysága és berendezése mindenkoron a szükséglettől 
meg a viszonyoktól függ. Az újabban nagyon kedvelt úgynevezett 
akcidens-vonalszekrények általában hasonlítanak a tágítok meg 
kizáró-darabok elhelyezésére használt szekrénykékhez, s rend
szerint több részre vannak osztva, alul a kisebb, fölül a nagyobb 
rekeszekkel. A szekrény természetesen kisebb is, nagyobb is lehet.

A vonalas szedés nyomtatása bár nem valami különösen 
nehéz dolog, de mégis meglehetős figyelmet és bizonyos tapasz
talatokat igényel a gépmester részéről. A nyomtatás kifogástalan
sága különben első sorban az anyagnak kopottasabb avagy újabb 
voltától függ. A sokat használt finom léniákról természetesen 
nem lehet olyan vékony vonalképet nyomtatni, mint a vadonat
újakról; s a sérült rézléniák sem adhatnak megszakítatlan 
vonalat. De viszont az uj finom vonalakkal is megeshetik, hogy 
nem adódnak jól ki, akkor tudniillik, ha túlságosan vékony képűre 
vannak gyalulva, avagy olajos a fölületük. Az utóbbi esetben 
könnyű a segítség: benzinnel vagy terpentinnel megmossuk a 
formát. Sokkal bajosabb a helyzet, ha a lénia képe túlságosan 
éles, s ennélfogva nem fogja a festék; ekkor csak a kopásba, 
illetőleg a gyakori nyomtatás okozta széjjelnyomódásba vethetjük 
a reménységünket. Már csak ezért is ajánlatos, hogy a finom 
vonalaknak a képét ne igen gyaluitassuk túlságosan vékonyra.

Nagyon fontos a vonalas szedés nyomtatásakor, hogy a fes- 
tékező hengerek kellően legyenek beállítva; ezeknek természete
sen csak könnyen szabad a léniát érinteniük; ha nagyon rája- 
nyomódnak a vonalakra, egyrészt tisztátalan lesz a nyomtatás, 
másrészt pedig a hengerek is mihamar végképpen tönkremennek. 
Legjobb, ha nyomtatás előtt jó magasra állítjuk a hengereket, s 
aztán esetről-esetre sülyesztgetjük őket, míg végre egyenletessé 
nem lesz a nyomtatás. Egy kis gyakorlat után ez gyorsan megy.

Harántos vonalszedés nyomtatásakor igen sok gépmester 
csak az egyik festékező hengert használja, s ez ilyen esetekben 
csakugyan eléggé tiszta és kielégítő nyomtatást eredményez.

Sűrűbb festékeknek használata keresztvonalas szedés nyom
tatásakor fölösleges, sőt olykor egyenesen ártalmas is, mert a 
nyomtatás ilyenkor ha nem is éppen piszkos, de semmiesetre
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sem olyan szép és tiszta, mint ha gyönge festéket használunk. 
A keresztvonalzatnak valamely a szövegétől elütő, gyöngébb 
tónusértékű színben való nyomtatása is széliében szokásos.

Az olyan vonalakat, amelyek a nyomtatásban nem adódnak 
jól ki, a gépmesternek alulról kell megegyengetnie, illetőleg alá
raknia avagy az alsó szélein való kalapálással tarajossá s ennél
fogva magasabbá is tennie. Mind a két mód általán szokásos.

Minden gépmesternek előfordulhatott már a prakszisában, 
hogy a léniák egyike-másika nyomtatás közben egyszerre csak 
elkezdett emelkedni, mind erősebben és erősebben nyomtatódott, 
s esetleg át is vágta a nyomtató-papirost. Ennek magyarázatául 
némelyek a szedés rugékonyságát mondják, de nézetünk szerint 
inkább a szedési anyag egyenetlenségében vagy a szedő hanyag 
kizárásában, avagy a formazárás hibás voltában keresendő a baj 
okozója. Különben erre nézvést példával is szolgálhatunk. így 
ha valamely táblában a lefelé futó vonalak a forma összeszorí- 
tása után hosszabbaknak bizonyulnak, mint a köztük levő kizáró
anyag tömege: e léniák erősebben nyomódnak össze, s apródon- 
kint mind följebb tolakodnak. De meg a túlságosan erős forma
zárástól is óvakodnia kell a gépmesternek, mert ha a formának 
tömörebb részei annyira összeszorulnak, hogy a rugalmasságuk 
megszűnik: az oldalról való nyomás főképpen a merev léniákra 
hat, s így nem csoda, ha ezek emelkednek. Lehet azonban a 
léniák emelkedésének még az is az oka, hogy rajtuk meg a mel
lettük levő kizáró anyagon megnedvesült s csúszóssá lett a piszok.

A vonalas szedés egyengetése akárhányszor próbára teszi a 
gépmester türelmét. Már magának a tiszta vonalképnek a kihozása 
is kiváló gondosságot igényel, mert bizony ha erősebb a nyomás, 
egészen más vonalképet kapunk, különösen a finomabb léniáknál.

A rézlénia képe — mint magától értetődik — a két végén 
kopik meg leghamarább. Egyengetés híján persze ez meglátszanék 
a nyomtatásban. A gépmesternek tehát a nyomóhenger borításán 
mindezeket a helyeket hegyesre vágott selyem- vagy póstapapir- 
darabkákkal ki kell egyengetnie. Ez ugyan egy kissé unal
mas munka, de a lelkiismeretes gépmester nem riad vissza tőle.

A rézvonalakról lévén szó, nem volna teljes e dolgozatunk, 
ha pár szóval meg nem emlékeznénk két olyan magyar talál
mányról, amely a táblás szedés egyszerűsítésére irányul, s amely
nél a rézvonalaknak is kiválóan fontos szerepük jut. Az egyiknél, 
a Fischer és Mika félénél a hornyos léniákat fogas lécek közé 
rakják, s így a különben közbeeső kizáró anyagot megtakarítják. 
A másiknál, a Czettel és Dendtner féle tabella-alapnál az össze
szedett és szisztematikus bevágásokkal ellátott alapba a felényi 
vastagságú léniákat oldalról betolják. Elég praktikus mind a kettő.
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És most szóljunk röviden az úgynevezett ólomléniákról is, 
amelyek szintén fontos anyagát teszik ki a könyvnyomtatónak. 
Nagyobb nyomdákban, ahol egyrészt házi öntöde is van, 
másrészt a sok állva maradó táblás munka miatt a rézléniákban 
túlságosan sokat tenne ki a holt tőke: újabban megint úgyneve
zett ólomvonalakat használnak. Ezeket hosszúkás öntő-műszeren 
öntik meg, s azután vonópadon teszik az oldalukat simává, vala
mint a szükséges pontos vastagságnak megfelelővé. Az általáno
san használt vonópadok tölgyfa-deszkából való alappal vannak 
ellátva. Balról éles kés van az ily vonópadon, jobbról pedig 
srófos pálya s forgattyús szerkezet, amellyel a vonalakat a szisz- 
tematikus magasságra beigazított kés alatt keresztülhúzgálják. 
A léniának nem szabad túlságosan merev anyagúnak lennie, mert 
különben aligha lehetne ép állapotban keresztülhúzni a vonópadon.

A betűöntő által sínekben szállított ólomvonalakat maga a 
szedő vagdossa szét a kívánt hosszúságú darabokra. Ez rende
sen a ma már széliében elterjedt vonalvágó készülékeknek meg 
vonalgyaluknak valamelyik fajtájával történik. A szaküzletek és 
betűöntők egész sereg e célra szolgáló különféle készülékkel 
állottak már a piacra, s ezek egyszerűbb fajtáin a vágókés meg 
a vonalgyalu egyesítve is vagyon, bár a megvágott vonalak he
lyes szögben való meggyalulása nem valami kiváló könnyűséggel 
történik rajtuk. Gyaluláshoz tehát ajánlatosabb a többnyire nagy 
pontossággal kezelhető guillotine-formájú vonalgyalukat használ
nunk, amelyekből szintén több van a kereskedelmi forgalomban. 
Legtökéletesebb fajtájuk, a Friebel-féle akcidens-gyalu-nemcsak 
hogy a léniák vágására s pontos szögben való gyalulására képe
síti a szedőt, de ezenkívül sok más hasznos dolgot is meg lehet 
cselekedni véle, így a betűk meggyalulását és alávágását, az út
ban álló »hús«-nak kivésését a sarkos keretdarabokból; köröket, 
oválisokat lehet véle hajlítani, sőt még úgynevezett biztosító 
(assuré-) vonalakat is lehet vele vésni. A vonalgyaluk különben 
sokoldalú használhatóságuknál s a munka folyamatának gyorsítá
sára való hatásuknál fogva ma már nélkülözhetetlen szerszám- 
gépecskéi minden valamire való nyomdának. Az akcidens- meg 
táblázat- s hirdetés-szedő alig lehetne el egy napig is nélkülük.

Némely házi öntödével rendelkező nyomdában bevett szokás, 
hogy a már egyszer nyomtatás alatt volt ólomléniákat minden 
teketória nélkül sutba dobják, illetőleg beöntik. Hogy helyes-e 
ez a dolog, mindenkoron az adott viszonyoktól függ. Kérdés első 
sorban az, hogy mennyi nyomtatást állott ki a lénia, s uj mun
kában való fölszedése esetében mennyi nyomtatásra lehetne még 
kilátása. De itt világért sem szabad olyan mértékkel mérnünk, 
mint a betűnél. A lénia anyaga egyrészt sokkalta puhább, mint
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a betűé, másrészt pedig az ólomvonalak vékonyságuknál s elszi
getelten való használatuknál fogva is hasonlíthatatlanul gyorsab
ban mennek tönkre. Nézetünk szerint ha már az ólomból való 
keret- meg fekete vonalaknak félretétele sok esetben indokolt is, 
a finom ólomvonalakat egyszeri használat után már bátran be 
lehet öntetnünk. Alkalmunk volt két-három cicerós ólom-darab- 
léniákat pár ezernyi nyomtatás után megfigyelni; bizony, vala
mennyinek le volt gömbölyödve a vége, s a képe is kopott volt.

Az ólomvonalak keménységi foka — mint már említettük — 
általában kisebb a betűkénél. Mindamellett hajlítgatásukról, ami 
pedig az akcidens-szedésben gyakorta válik szükségessé, nem 
igen lehetne szó. E célra tehát a nagyobb nyomdák házi öntö
déiben úgynevezett hajlítható vonalakat is szoktak néha napján 
önteni, amelyekből a keménységet előidéző antimon teljességgel 
hiányzik, s amelyek ennélfogva csak ólomnak meg cinnek az 
ötvözetéből állanak. Bozsik István.
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SZÖVETEK S VÁSZNAK NYOMTATÁSA.
iros, kék, sárga stb. színű vásznak meg szövetek 
ezernyi változatban kerülnek napjában a szemünk 

)  )  elé, s mégis csak kevesen vannak közöttünk, akik 
tudnák, hogy az a színpompa, amelyet különösen 
a könnyebb női ruhákon látunk, valamely a könyv- 
nyomtatással rokonságban álló mesterségnek kö
szönheti a létét. Ép úgy a tapéták színpompája is.

A szövetnyomtatás csöppet sem uj dolog. Már 
a régi egyiptomiak mintázott szövetei is ilyenféle 
módon készültek, Indiában pedig már évezredek 
óta apáról fiúra száll e mesterségnek a tudása. 

Hogy Európában mikor kezdték meg a szövetnyomtatást: nem 
lehet egész határozottsággal megállapítani; Fiorillo azt állítja, 
hogy Gizella királynénak, Szent István feleségének 1031 -es év
számmal ellátott kazulája lett volna az első Európában nyomta
tott szövet. De csak a keresztes háborúk után került hozzánk az 
indiai, s általában a keleti szövetnyomtatás alaposabb ismerete. 
Előbb főképpen a délvidéken keletkeztek szövetnyomtató műhe
lyek, s csak nagy sokára, a tizenhatodik század felé honosodott 
meg az uj iparág Közép-Európában, első sorban a franciáknál.

A szövetnyomtatás azonban egészen a tizennyolcadik század 
végéig kézi munka volt, s a hinduknál, kínaiaknál még ma is az. 
A nyomtató-forma falapból állott, amelybe különböző rajzokat 
képviselő sárgarézlemezek voltak beleverve. Az ilyenformán elő
állott kontúrok közét nemezzel töltötték ki, ha arról volt szó, 
hogy nagyobb fölületeket nyomtassanak a formával. Ezeket a 
plombináknak nevezett nyomtató-lapokat még ma is láthatjuk a 
női kézimunkákat előnyomtató műhelyekben. A szövetnyomtatás 
hosszadalmas és fáradságos volta arra ösztökélte a tizennyolcadik
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század gépész-mehanikusait, hogy a kézi munkát helyettesítő 
gépszerkezetek megalkotásán törjék a fejüket. Az első ilyen gép 
1780 körül került használatba; »boszorkány«-nak nevezték, és 
plombinákkal dolgozott. Majd föltalálták a »perrotino« nevű gépet, 
amely már többszínű nyomtatásra is alkalmas volt. 1785-ben Bell 
Angliában föltalálta a rézhengerrel való nyomtatást, minekutána 
már a domborúra vésett fametszetekkel is sokat próbálkoztak.

Amíg a szövetnyomtatás eddig eminensül magasnyomtatás 
volt, a mélyített képű rézhengerek használata óta a mélynyom- 
tatásos jelleg lép előtérbe. A rézhengereket kezdetben vésték, 
majd pozitív rajzú acéllapokat, úgynevezett molettákat futtattak 
alattuk keresztül, amelyeknek képe a hatalmas nyomás követ
keztében a rézbe belenyomódott. 1834-ben föltalálták a panto
gráfot, s azóta ezzel vésetik a kicsiny rajz után tetszés szerinti 
nagyításban a sárga- vagy vörösrézből való hengerek rajzolatát. 
Újabban már e munkát is pótolni kezdik a könnyebb maratással.

A szövetnyomtatást ma már többnyire 6—16 nyomóhengerrel 
ellátott hatalmas rotációs gépek végzik. A festéket a hengerek 
rendszerint közvetetlenül szedik magukra a festéktartóból, s a 
fölületükről egy »rakel«-nek nevezett kés törli le, illetőleg nyomja 
bele a festéket a henger mélyedéseibe. A szövet aztán egy rugal
mas alátét segedelmével mintegy kiemeli a festéket a mélyedésekből.
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A PAPIROS TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN.
(II. A MESTERSÉGES PAPIROS.)

z Évkönyv tavalyi kötetében elég bőven ismertettük 
a természet adta íróanyagokat (a pergament, papi
ruszt stb.). Az ezektől a mesterséges íróanyaghoz 
való átmenet eredete Ázsiában keresendő. A kínaiak 
már Kr. e. 95-ben is készítettek mesterséges papi
rost, s állítólag Tsai-Lun-nek köszönhető e nagy 
jelentőségű találmány. Hr. u. 593-ban már Japán
országban is ismeretes volt az uj iparág, s Doncho 
és Shotoku tökéletesítették. A kínai papiros kezdet
ben bambuszháncsból, kender- és más növényi 
rostokból (Brussonetia papyrifera) készült; 649 s 700 

között, Kao-Tsung idejében a Böhmeria nivea levélrostjaiból 
kezdtek papirost készíteni. A japánok 806-ban már állami gyá
rakban készítették a növényi papirost, melynek fő anyagát az 
eperfa, a Daphne, a Morus papyrifera, a Kaadsi kudsira (kenyérfa) 
stb. növények szolgáltatták. A papirosok közül a »mahushi« 
kenderhéjból, a »mashishi« kenderrostból, a »kokushi« s »danshi« 
eperfaháncsból és a »hishi« a Morus papyrifera rostjából készült.1 
Mindezek az epernövények nagyon különböznek a mieinktől.

A mesterséges papiros keletkezése helyét illetőleg az előző 
századokban élénk viták folytak, s még pár év előtt is általáno
san tartotta magát az a nézet, hogy kezdetben gyapotból gyár
tották a papirost, s még Wattenbach is ezt a nézetet vallja erre 
vonatkozó munkájában.1 2 Egy más téves nézet, melyet egy nem
rég megjelent tudományos munkában is olvastam, az, hogy a mai

1 Aug. B lan chet: Essai sur l’histoire du papier et de sa fabrication. Meg}. Párizsban 1900-ban.
2 W attenbach: Das jSchriftwesen im Mittelalter. Lipcsében jelent meg az 1896. esztendőben.
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papirosnak a készítését a kínaiaktól meg a japánoktól tanultuk.1 
Meermann, Rotterdam polgármestere 1762-ben írt »Admonitio 
de chartae nostratis seu lineae originae* című művében huszonöt 
hollandi aranyból álló díjat tűzött ki ama kérdés megfejtésére, 
hogy hol és mikor találták föl a rongyokból készült papirost. 
Ezt a kérdést, mellyel legújabban különösen a francia Briquet, 
valamint Karabacek és Wiesner bécsi tanárok foglalkoztak kimerí
tően, egészen a jelen századig nem sikerült eldönteni. A Ptole- 
maiosok idejében is fönnállóit El-Fajumban, mely város annak 
idején Arsinoé elnevezéssel Fajúm provincia fővárosa volt, és 
jelenleg Medinet-el-Fajumnak nevezik, 1877-ben kétezerhétszáz 
évre visszamenő papiros- és papirusz-okmányokat találtak, me
lyek tíz különféle nyelven vannak megírva, s százezer darabból 
állanak. E nagybecsű leletnek egy részét, mely Rainer királyi 
herceg tulajdona, Karabacek és Wiesner tanárok átvizsgálták, s 
ennek eredményeként bebizonyították, hogy gyapotból sohasem 
készítettek papirost, mert az arabok már a Kr. e. VIII. században 
is kender- és lenrongyokból gyártották akkortájt is híres papiro
saikat, s ugyancsak az arabok és perzsák találták föl a mostani 
rongypapiros készítési módját, miután előzőleg a kínaiak növény
papirosának készítésével megismerkedtek, s azt gyakorolgatták is..

Az a kérdés, hogy a mesterséges papirost kik találták föl, 
már rég el van döntve: a kínaiak — mint ezt már előbb is em
lítettem— voltak az elsők, kik növénypapirost készítettek. (Növé
nyekből való papiroskészítésre Európában csak a XVIII. század 
közepén történt kísérlet. ]. Chr. Scháffer nevű regensburgi polgárt 
»Sámtliche Papierversuche* című munkájáért, melyben a szalmá
nak papirossá való földolgozásáról írt, a londoni tudományos 
akadémia díjjal tüntette ki. Klaproth göttingai tanár 1774-ben a 
használt papiros újból való földolgozására vonatkozólag írt na
gyobb értekezést, módszere azonban nem vált be.) A kínaiak a 
bambuszpapirost a következőleg készítették: A papiroskészítésre 
szánt bambusznádat az első kínai hónapban levágták, a levelek
től megtisztították, s három-négy láb hosszú, vékony darabokra 
vágták. Ezek egyenkint vagy csomókba kötve kádakba helyez
tettek, s itt, rétegenkint mésszel leöntve, három-négy hónapig 
erjesztettek. Azután az erjesztett anyagot félpéppé zúzták, s eny
ves vízzel főzve kész papirospéppé dolgozták föl. Az anyagot 
bambusz-merítőszitával merték a téglából készült merítőkádból, s 
a kész íveket mérsékelt hőmérsékletű téglakemencén, később a 
napon szárították; ezt megelőzőleg minden ívet rizskeményítővel 
és timsóval vontak be. Az eperfa-cserje háncsát négyéves korá-

1 A technika vívmányai. A papíripar. írták Jalschitzky Géza és Thirring Oszkár. Budapest 1907.
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bán metszik le és dolgozzák föl. A háncsot rizs-szalmából ké
szült párolóban választják le a gallyakról. A háncsot megszárítják, 
vízben kisajtolják, kifőzik és ismét kisajtolják. Az így nyert fél
pépet összezúzzák és a tororo nevű anyag hozzákeverése után 
földolgozzák.1 Ezenkívül régen még kenyérfából, szilvafából, rizs- 
és búzaszalmából, csalánból és selyemgubókból készítettek a 
kínaiak papirost. A kéregpapirost úgy készítették, hogy a pépet 
a földön, mely téglával volt kirakva, szétkenték, s a levegőn meg
szárították. 30—50 láb hosszúságú íveket is készítettek. Az írásra 
szánt papirosnál a nagyobb íveket e célra készült nagy merítő
szitával készítették, s ehhez volt szabva a szárítókemence hossza 
is. Egyes helyeken a pépet mésszel vegyítették, s azután lúg
oldatot és rizslisztet kevertek hozzá. A merítőforma bambuszból 
készült, magas alsó párkánnyal volt ellátva, s a munkás a 
papiros minőségéhez mérten rövidebb vagy hosszabb ideig hagyta 
benne a pépben; a papiros vastagsága is ennek megfelelő volt. 
A papirost ezer ívenként két lemez közé helyezték, s kötéllel 
átkötötték, hogy a víz ezáltal kiszivárogjon. A merítőforma két 
keskenyebb oldalára rendszerint két súly volt ráerősítve, a merítő 
pedig a szoba padmalyához erősített bambusz-zsinegen lógott, 
hogy ezáltal folyton vízszintes irányban legyen. A merítőkád tég
lából készült és cementtel volt bélelve. A fényesítés márvány
lapokkal történt. Az elhasznált papirosból kéregpapirost, azaz 
"hoanhetsit” (újra éledett papirost) készítettek.2 A japánoknál a 
kikészítési eljárás körülbelül ugyanolyan volt, mint a kínaiaknál. 
A kimert ívet a munkás egy gyékénnyel leterített asztalra helyezte, 
mely rézsútosan állott, hogy róla a víz lecsuroghasson. Minden 
ív közé nádlevelet tettek. E papirosok sűrűek és lágyak, hajlé
konyak, selyemszerűek, nem törnek s nehezen szakadnak. Ez a 
papiros még a nyolcvanas években is igen keresett cikk volt, s 
Németországban előszeretettel utánozták. Ez a papiros különben 
még most is keresett cikk, pedig nem mondható olcsónak. Japán
ban különben már 1875-ben Fourdrinier-rendszerű papirosgépe
ket állítottak fel, s ma már a japán papíripar e modern ága is 
igen nagy fejlettséget ért el. Szinte versenyre kelhet az európaival.

A mai rongyokból készült papiros gyártási módját kétség
telenül a perzsák, illetve arabok találták föl, a papirosgyártás 
mikéntjét illetőleg azonban feltétlenül a kínaiaké a dicsőség pál
mája, mert a növényi papiros készítését ők találták fel. Hogy 
melyik évben, mikor találták fel a papirosgyártást a kínaiak, arra 
vonatkozólag különfélék a nézetek. Kao-Tsung császár idejében,

1 Spezialkatalog dér Chinesischen Ausstellungskommission dér W iener W eltausstellung 1873.
* W utke Geschichte dér Schrift und des Schrifttum s* * című munkájában bővebben ír erről.
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649—683. évek közötti időben már gyártottak papirost Kínában. 
A rongypapirost azonban csak Kr. u. 940 körül kezdték a kínaiak 
készíteni. Sven Hédin utazó a Gobi-sivatag egy omlakékában 
Kr. u. 265—270. évekből származó kínai papiros-kéziratokat talált, 
s így több mint valószínű, hogy a kínaiak már a Kr. e. II. század
ban is ismerték a növényi papiros készítési módját, e cikkel 
kiterjedt kereskedést űztek s többi közt Mekkába is ők szállítot
ták Omár kalifának a papirost. A perzsák 751 körül, kínai foglyok
tól tanulták a növényi papiros készítési módját és Szamarkand 
mihamar ez iparág empóriumává vált. Utóbb a növényi papiros 
helyett sokkal jobb, s rongyokból készült papiros készítésére

Papirosgyártás Kínában.

tértek át, mely idővel igen keresett világcikké vált, s e hírnevét 
több évszázadon át megtartotta. Szamarkand elfoglalása után az 
arabok sajátították el az uj iparágat és 794—795-ben állították 
az első papirosmalmot Bagdadban. A mai rongypapiros készítési 
módját tehát kétségen kívül a perzsák találták fel, s tőlük terjedt 
szét az uj találmány a szomszédos államokba, utóbb Európába. 
Kr. u. 600-ban Szamarkand már híres volt papirosairól, s ezt a 
hírnevét még a X. században is megtartotta. A szamarkandi papi
ros (kaghidi szamarkandi) egész Perzsiában keresett cikk vala, s 
a »szultán« elnevezésű, valamint a selyempapiros, melyet szap
pannal tettek lágyabbá és üveggel fényesítettek, nagy keresletnek 
örvendtek. Khorasszán és Tebriz városok is kiváló minőségű 
papirost készítettek. Ez iparág fejlettségéről tesz bizonyságot jaz 
a körülmény, hogy az arabok többféle minőségű papirost gyár-
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tottak, különböző elnevezéssel. A »Firannijj« vagy fáraó-papiros 
igen finom minőség volt; a »Szuleimanijj«, »Dsafanijj«, »Talhijj«, 
>Tahirijj<c s »Nuhijj« elnevezések a különféle fajú papirosokat 
képviselték, s a világkereskedelembe is ilyen néven kerültek.

Az omajjádok bukásáig (Kr. u. 750) hivatalos célokra papi
ruszt, az abbaszidák uralkodása alatt pergament használtak, s 
csak Harun al Rasid uralkodása alatt (786—809) kezdték hivata
los célokra a mesterséges papirost használni, mikor ez a szokás 
már amúgy is általánossá vált. Hivatalos célokra a mesterséges 
papiros sokkal jobban megfelelt, mint például a pergamen, mert 
ezt kevésbé lehetett vakarás által hamisítani, másrészt pedig 
tetemesen olcsóbb volt. Khorasszán akkori helytartója, Dsafar el 
Fadhl, és bátyja Dsafar ibn Jahja nagyvezir (Kr. u. 786) létesítet
ték Szamarkand után az első nagyobb papírgyárat Bagdadban; 
ezt a vállalkozásukat nagy anyagi siker koronázta, s ez ipari 
vállalat és egyebek révén óriási vagyonra tettek szert, melynek 
örömeitől azonban a végzet mihamar megfosztotta őket. Dsafar 
ibn Jahja a barmakidák (főpapi nemzetség) törzséből származott, 
s Harun al Rasid kalifa bizalmát túlságos mértékben bírta, annyira, 
hogy állandóan a kalifa körében tartózkodott. A kalifa udvarában 
közte és a kalifa nővére, a gyönyörű Abbaszah között gyöngéd 
viszony keletkezett, s ebből kifolyólag később Abbaszahval a 
kalifa engedelmével oly föltételű színleges házasságot kötött, hogy 
férji jogait nem gyakorolhatja. Mivel Dsafar ezt a tilalmat meg
szegte, a kalifa 803-ban őt és az egész barmakida nemzetséget 
kivégezíette.1 Bagdad még a XIV. században is nagyhírű papír
iparral bírt, bár e részben Tihama és Jemen sem maradtak hátra.

Egyiptomban az arabok alatt szintén magos fokra fejlődött 
a papirosgyártás. Egyiptom óriási mennyiségű lent és kendert 
termelt, s így a nép vászonfogyasztása is ennek megfelelő volt. 
A régi múmiákról szintén óriási mennyiségű vászon került elő, 
melyet az arabok a vászonhulladékokkal egyetemben a papiros
készítésnél kitünően értékesítettek. Pa-Alibi, Kairó, Bura, El-Fajum 
egész Egyiptomot ellátták papirossal. Szíriában Damaszkusz, 
Palesztinában Tiberiás s Hama, Afrikában Fez városokban készí
tettek az arabok papirosokat és a görög meg frank kereskedők 
innét szerezték be szükségletüket. A kenderből tilolás, áztatás és 
kifésülés után hajóköteleket készítettek. Az elhasznált kötelekből, 
kenderből, lenből és a len- és kenderrongyokból is készítettek az 
arabok papirost. Csak a tökéletesen érett kenderből és az ebből 
készített hulladékokból lehetett jó papirost gyártani. Leginkább 
tavaszkor szokták volt a papiroshoz való anyagot előkészíteni;

1 M üller: Dér Islam. (E munkának negyedik kötete.) Berlinben jelent meg 1885. esztendőben.
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e célra azt mészoldatban való kifőzés után megszárították, s 
azután ismét kifőzve, ezt a procedúrát többször megismételték. 
Ez által az anyag igen szép fehér színt kapott. Majd nyirkos 
vermekbe raktározták be, hol mindaddig erjesztették, míg a zúzó
műbe nem került. A megerjesztett anyagot kőből készült mozsa
rakban, kézi malmokban vagy e célra szerkesztett zúzóművekben 
finom papirpéppé dolgozták ki. A földolgozandó anyag ezután a 
zúzóműbe került. A zúzómű homokkőből vagy tölgyfából készült 
teknőből állott, melynek fenekén állandóan víz folyt; a teknő 
fölött egy gépies mehanizmus, melyet többnyire víz által hajtott 
turbina mozgatott, négy-öt fából készült kalapácsot hozott moz
gásba, melyek a teknő fenekén levő rongyokra erős ütéseket 
mértek; a teknőbe közben állandóan tiszta víz folyt, mely azott 
levő féípépet kimosta. — A nagy zúzóműveket vizi erő hajtotta, 
a kisebbek kézi erőre voltak berendezve. Miután még megfelelő 
mennyiségű keményítőt kevertek a péphez, azt a merítőkádból 
megfelelő nagyságú ívekben, drótszitával kimerték. A merítőforma 
egy fából készült keret volt, mely selyem-, sodrony- vagy bam
buszszálakból álló fenékkel volt ellátva. A fenéken levő rosta 
szálai egyenközűleg futottak a keret derékszögének hosszával, 
és fából készült keresztlécekbe vagy sodronyokba voltak erősítve. 
A merítésnél a merítőformára egy keret (fedél) jött, mely által a 
papiros vastagsága szabályozódott. A vastagabb papirosnemekhez, 
például a kéregpapiroshoz több, a vékonyabb minőségűhöz keve
sebb keményítőt kevertek.1 A papirosok minősége és nagysága 
igen változatos volt, s körülbelül tizenkétféle nagyságú és tizen- 
nyólcféle minőségű papiros ismeretes, melyek mérete 6 X 9  cm.-tői 
egész 73 X 109 cm.-ig terjed. A szászok által 1683-ban Dudáról 
zsákmányolt Korán, mely jelenleg a lipcsei egyetemi könyvtár 
tulajdonában van, s 1306-ban Bagdadban készült, 66 X 47 cm.-es 
lapokból áll. Beibars egyiptomi mameluk szultán 1262-ben Bereke 
mongol kánnak egy ötvenegy méter hosszú papirostekercsre írott 
levelet küldött. — A papirospépet a már említett, rendszerint drót
ból készült finom merítőformákkal merték ki a kádból. A kész 
papirost a napon szárították, s száradás után finom liszt és búza
keményítőből készült keverékkel vonták be; ez az eljárás az 
enyvezést volt hivatva pótolni. Az arab papiros-készítők (arabul 
»varrák«) a tanultabb emberek sorából kerültek ki, s egyúttal 
kéziratmásolással és könyvkötéssel is foglalkoztak. A papiros
anyagot színes papiros készítésénél különféle anyagokkal kever
ték; e célra indigót, aloét, sáfrányt, indigó- és sáfránykeveréket 
(zöld színhez), cochenille-t (vöröshöz), rézrozsdát (zöldhöz), sáf-

j .  W iesn er: Die rnikroskopische Untersuchung des Papiers. Becsben jelent meg 1887-ben.
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rányt és citromhéjat (sárgához) és fügefőzetet (antik színhez) 
használtak. A bíbor szín az előkelők színe volt, melyet csak 
uralkodók használhattak. A kék szín az araboknál a megvetés 
színe volt, mert a keresztények ily színű kendőket használtak; 
e szín különben a gyászt is jelképezte, gyász alkalmával az 
arabok kék színű papirosokkal díszítették a minareteket, s ilyen 
színű papirosra Írattak a halálos Ítéletek Egyiptomban. A perzsák 
kék papirosba csomagolták a gyógyszereket, mert a fehér szín 
szerintük a rossznak előjele volt. A sárga papiros a jó módot 
jelképezte. A papír fényesítését ónix- és agátkővel végezték.1 
Az enyvezéshez keményítőn kívül néha tragantot is használtak. 
A vastagabb íveket pedig két papiroslapból ragasztották össze.

Az arabok révén terjedt el a papírkészítés művészete Európá
ban, kik Afrikából jöttek Spanyolországba, s ők állították fel az 
első papirmalmokat. Fezben akkor már virágzó iparág volt a 
papírgyártás, s a mórok uralma alatt Spanyolországban is meg
honosodott. Satiba, a mai San Felipe, Toledo és Valencia voltak 
annak idején a leghíresebb papirkészítő városok, s innét szállí
tották szét a papirost a szélrózsa minden irányába. Midőn a 
papírgyártás állami egyedárút képezett, a gyárak élén egy-egy 
igazgató (»naib«) állott, kinek föladata volt a gyártási processzus 
ellenőrzése. Hogy mily nagy lehetett az ez iparággal foglalkozók 
száma, azt abból is következtethetjük, hogy 1184 és 1213 között 
az arabok négyszáz különféle papirmalmot tartottak üzemben. 
Spanyolországból a XIII. században már Francia- s Olaszországba 
is utat tört magának a papírgyártás, sőt nems9kára a mórok 
letűnése után 2 a Keletre is utat tört magának. Ámbár az arabok 
Bagdadban még a XIV. században is kitűnő papirost készítettek, 
ez az iparág náluk lassanként visszafejlődött, s azután megszűnt 
világcikk lenni. Az európai papiros teljesen kiszorította a keres
kedelemből. Az arabok uralkodásának megszűntével a papír
gyártás Spanyolországban erős visszafejlődésnek indult, míg 
Olasz- és Franciaországban emelkedik. Franciaországban a ladéve-i 
püspök már 1189-ben engedélyezi egy »moulin á toile« föl
állítását, míg Olaszországban Fabriano, Milano, Velence, Firenze, 
Bologna, Padova, Parma, Treviso stb. városok egész országokat 
láttak el papirossal. A XV. században Német- és Szászország, 
sőt Magyarország is nagyobb részt az olasz városokból szerezték 
be papiros-szükségletüket, mert ehhez foghatót akkor még nem 
tudtak készíteni. A XV. századtól kezdve a papírgyártás rohamo
san terjedt, miben nagy része volt az írástudomány föllendülé- * *

1 Karabacek: Mitteilungen aus dem Papyrus Erzherz. Rainer. E mű IV. kötetének 122. lapján.
* 1085-ben Toledo, 1238-ban pedig már Valencia városának birtokába jutottak a keresztények.
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sének és a nyomdászat feltalálásának. Németország után Svájc, 
Angolország, Hollandia és a többi államok egymás után állítot
tak papirmalmokat, melyek a külföldi papirost lassanként kiszorí
tották. Ez azonban, mint az európai papírgyártás története, egy 
külön fejezet alá tartozik, melyről más alkalommal kívánok szólani.

És most szóljunk a cikkünk keretében bemutatott ábrákról 
és mellékletekről is valamit. Az első mellékletünk egy régi papir- 
malom belső berendezését 
ábrázolja. Fig. 1. A a víz 
által hajtott turbina; B  a 
zúzóművet hajtó fatengely, 
melyre az E D kalapácsok 
vannak erősítve; F  a fából 
készült vályú, amelybe a 
H  kisebb vályúból három 
kis csatornán állandóan 
friss v í z  folyik. A B hen
geren levő c jelzésű fogak 
a henger fordulásakor a 
D-vel jelzett kalapácsokat 
fölemelik, melyek vissza
esésükkor az F  teknő G 
részében levő rongyanyag
ra erős ütéseket mérnek.
A Fig. 2. jelzésű rész a 
zúzómű fölülnézetét ábrá
zolja ; a Fig. 3. jelzésű ré
szen X a kalapács nyele;
B b a kalapács, melynek 
vége tompa vas-szögekkel 
van ellátva; G a vályúnak 
egy része, f f  a kalapács 
egyes részei. — Az ezen 
az oldalon levő szövegkép 
régi hollandi papirkészítőt 
ábrázol, amint ez a papir- 
pépet a kádból merítőszitá
val kimeri. Háttérben lát
hatók a fából készült papirosprés s a szárítás végett fölaggatott 
papiros-ívek. A papirost annak idején rendesen a melegebb idő
szak beálltával készítették, miután télen a nagyrészt nyitott mal
mokban nem tudtak dolgozni. Ahol nem állott vízi erő rendelke
zésre, ott szélmalmokkal dolgoztak, különösen Hollandiában, hol 
később a pépfoszlatókat, rendesen négyet-négyet, egy-egy szél-

cDe % p icrm aakcc .
Alis hét slecht, Hét komi te recht.

'Dui'word de oude Poci, cloor l/kft, 
Tót nutvan nieuw gebmick beedd: 

So most de Mcns hét voddig keveri, 
Door weccking 'Van een góc mannier; 
'Berciden tót ccn Wit Papié c,

Vaar Js HcerenTbil op vrierd geschreven
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malom hozta mozgásba. — A régi arab papirosmalmok is az ez 
ábrán látható rajzhoz hasonlóan voltak berendezve, természetesen 
egyben-másban némi eltéréssel. Kézi zúzóműveiknél a pép föl
dolgozására való teknő kőből készült, s a zúzókalapácsot, mely 
szintén egy nagyobb fából készült nyélre volt erősítve, kézzel 
hozták mozgásba. — A kínai papiroskészítőnek képe a 102. olda
lon látható. A papirospépet téglából épített és vízálló mésszel 
kitapasztott teknőből meríti. — A japán papiroskészítőt a 103. ol
dalon mutatjuk b e ; b a merítőteknő, melyből a munkások a pépet 
finom bambusz-szitával kimerik és a c asztalra helyezik; a az 
anyag félpéppé való földolgozását és erjesztését, d  préselését és 
csomagolását mutatja. — Második mellékletünk különféle finom
ságú, rongyból készült, régi arab gyártmányú papirosok fénykép
fölvételét mutatja. A legalsó egy Kr. u. 950-ből való névjegy, a 
többiek adónyugták a Kr. u. 953—1036. évekből. Valamennyijük 
Rainer kir. herceg gyűjteményéből való. Novitzky N. László.
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A p a p ír  v iz je g v e n e k  e l ő á l l ít á s a .
rágább fajta papirosokon, sőt újabban már az olcsób

bakon is, rendszerint megtaláljuk a vízjegyet, ha 
a papiros-ívet a világosság felé tartjuk. Legtöbb- 
nyire a papirosgyáros monogrammját és a gyári 
jelvényt mutatja ez, de néha a vásárló hivatalnak 
vagy cégnek a címét is. Bankjegyeken, értékpapi
rosokon is okvetetlenül megvan, s egyik fontos 
eszközét teszi a hamisítás ellen való védekezésnek.

A papirosgyáros vízjegye gyártás közben kelet
kezik, az által, hogy a gép szitájának lyukacskáit 
a vízjegy rajza alakjában itt-ott betömik, aminek 

következtében a folyós anyag e helyeken vékonyabb rétegben 
rakódik le. Minthogy a papirosgép szitája nagyon hosszú, a víz
jegynek a szitában meglehetősen sokszor kell benne foglaltatnia.

A szita maga elég sokba kerül, s így kisebb papirosmennyi
ségekhez nem volna érdemes a vízjegy kedvéért újat csináltatni. 
Ezért levélpapirosokon stb. utólagosan, szatinálás útján szokás 
előállítani a vízjegyet, úgy hogy cérnából, drótból vagy — ami 
a leggyakoribb — a fotográfiai pigment-eljárás segedelmével zse
latinból domború képű lemezt készítenek, s ezt a szatináló gépbe 
téve, a már megfelelő nagyságúra vágott papiros-ívekbe belé- 
préselik, úgy hogy a papiros ezáltal mintegy felényivel véko
nyodik. Az ilyen munkát esetleg a könyvnyomtató is elvégezheti, 
s éppen ezért röviden el is mondjuk a munka egyik-másik módját: 

A vízjegy céljára alkalmasnak talált betűket, sorokat avagy 
fametszetet, cinkográfiát litográfiái festékkel átnyomtató-papirosra 
levonjuk. E levonatot cinkre visszük át, s a lemezt annyira ma
ratjuk, hogy a domborulat mintegy kéregpapirosnyi vastagságú 
legyen. A lemezt kemény fára szögezve, közönséges hengeres
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gyorssajtóba beemeljük. A nyomóhenger borításának mindössze 
vékony, de kemény és sima kéregpapirosból kell állania, a nyom
tatásnak pedig olyan erősen történnie, hogy a papiros az átlát
szóságig vékonyodjék. A cinklemez különben úgy is előállítható, 
hogy tollal és átnyomtató-festékkel közvetetlenül a cinkre rajzol
juk a vízjegy betűit és figuráit, s azután mélyre maratjuk azt.

Ha a gyorssajtót kímélni akarjuk, s a nagyon erős nyomást 
ki szeretnék kerülni: más eljáráshoz is folyamodhatunk. Ilyenkor 
nem úgy járunk el, mint az előbbeni esetben, hogy tudniillik min
den festék vagy más anyag nélkül, egészen szárazon nyomtatunk, 
hanem ekkor ricinus-olajat töltünk a festéktartóba, s nagyon kis 
mennyiségű kremsi fehér festéket keverve hozzá, ezzel nyomtatunk.

Az ilyenforma, utólagosan készített víz jegy eket arról ismer
hetjük meg, hogy a papiros csak az egyik oldalán mélyedéses, 
nem úgy, mint a papiros gyártása közben készült vízjegyeknél, 
amelyeknél mindkét oldalon eléggé jól kitapintható a homorulat. 
Könnyű utánozhatóságuk okáért tehát az előbb említett egyszerű 
könyvnyomtatói vízjegykészítő eljárásokat az értékpapirosok meg 
bankjegyek előállításakor nem használhatják. Megmaradnak tehát 
a régi eljárásnál, amikor ugyanis közvetetlenül a papirosgép szi
táján helyezik el a vízjegy formáját. Az ilyen forma gyakran mű
vészi munka, s a segedelmével készült vízjegyek némelyike a 
világosság felé tartva, valóságos domború nyomat hatását kelti.
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A KÖNYVNYOMTATÁS FÖLTALÁLÁSA.
yakran és sokat írtak már e tárgyról, de nem any- 

nyit, amennyit megérdemelt volna. A föltalálás 
körülményeiből csak nagyon kevés mondható még 
közismertnek. A Gutenberg-Fust-féle pörösködés- 
ről az iskolás könyvek révén már a serdülő gyer
mek is tud egyetmást, de magáról a találmánynak 
igazi lényegéről és a föltaláló személyének meg
állapítása körül folyt tudományos vitáról a vérbeli 
nyomdász is csak nagyon keveset tud. Megelégszik 
annak a tudásával, hogy »Gutenberg János föl
találta a könyvnyomtatást«, de ennek a föltalálás

nak szaktechnikai szempontból rendkívül érdekes és sok tekin
tetben még vitás mellékkörülményeivel már nem törődik. Pedig 
ezek ismerete segedelmével lehet csak igazán fölfogni nagymeste
rünknek, minden föltalálok legérdemesebbikének a való nagyságát.

A következőkben rövid vázlatát adjuk a föltalálásnak, óva
tosan kerülve a közhelyeket meg a személyi adatok fölsorolását, 
e helyett inkább a technikai dolgok ismertetésére terjeszkedve ki.

A kínai mondákat meg a sok egyéb találgatást figyelmen 
kívül hagyva, a könyvnyomtatásnak amaz egyszerű módjánál kell 
rövid időre megállapodnunk, amelyet fatábláról való nyomtatás
nak neveznek. A falapra késsel metszették a domború képű for
mát, s ezt aztán befestékezve, papirost borítottak rája. A papirost 
hátulsó felén aztán addig dörzsölték, amíg a festékes kép az alsó 
felére szépen átnyomódott. A fatáblanyomatok tipikus fajtái az 
úgynevezett Donatusok, amelyek egyszerű latin nyelvgyakorló 
könyvecskék. Még a XVI. század elején is nyomtattak ilyent 
fatáblákról. Az 1440 előtti keletű fatábla-nyomatokat hátulsó 
oldalukkal összeragasztották, s ezért anopisztografikus, egy oldalú

in



kon nyomtatott nyomatoknak nevezték. — A fatáblákról való 
nyomtatással kezdődik tehát a mehanikai úton való könyvcsinálás. 
De csak Európában. Mert bizony az ős Kínában már ezt meg
előzőleg is ismerték a mozgatható betűkkel való nyomtatást. 
Valami Pi-Sing nevű kínai kovács agyagból, helyesebben porcel- 
lánföldből formálta a betűket, s kiégetve, szépecskén könyveket 
szedett belőlük. Az igaz, hogy honfitársai nem igen követték a 
példáját, s még ma is a fatáblákról való nyomtatás Kínában az 
uralkodó. A régi fatáblanyomatok némelyikének, azoknak tudni
illik, amelyeknek betűi izoláltak s nem kapaszkodnak össze egy
mással, meg az ősnyomtatványoknak betűi sokszor annyira hason
lítanak egymáshoz, hogy a legkiválóbb szaktudósok gyakran 
évekig is elvitatkoznak azon, micsoda úton készült ez vagy amaz 
a XV. századbeli emlék. Példa rája a párisi könyvtár egy Donatusa; 
ha ennek az eredeti fatáblája nem volna meg: bizony aligha volna 
szaktudós, aki ne Gutenberg valamely ősnyomtatványának tartaná.

Hogy Gutenberg találta föl a könyvnyomtatást, ahhoz manap
ság már alig férhet kétség. Füst és Schöffer a Zsoltáros könyv 
meg a többi nyomtatványuk kolofonjában ugyan csak a maguk 
személyét említik, de a nagy mester tanítványainak elbeszélése 
nyomán a későbbi kor krónikásai jobbára őt vallják a föltaláló-- 
nak. Sőt 1505-ben Schöffer Péter fia János is nyíltan kimondja 
ezt egyik dedikációjában. A föltaláló személyére nézve egész 
sereg legenda keletkezett, részben nemsokára a könyvnyomtatás 
föltalálása után. E legendák hazug voltát különben már jobbára 
kimutatták azok a világhíres tudósok, akik életök fő céljává tet
ték, hogy e tekintetben világosságot derítsenek. Legkiválóbbak 
valamennyi közül Van dér Linde és Faulmann Károly, aki egyszerű 
betűszedőből küzdötte föl magát az ausztriai tudományosság 
egyik csillagává. (A könyvnyomtatás föltalálójának személyével 
magyar ember eddig alaposabban nem foglalkozott. Ami szó esett 
eddig a mi magyar irodalmukban Gutenbergről, meg az állító
lagos többi föltalálóról: csak idegen forrásmunkák visszhangjának 
tekinthető.) — A legendák elseje az, amelyik a schlettstadti Men
teim Jánost tartja a könyvnyomtatás föltalálójának. Ez a Men
teim szépíró, s úgy látszik Gutenberg segédje volt. 1458-ban 
nyomdája volt Strassburgban. Veje és örököse Schott János 
neki tulajdonítja a föltalálást, s Gutenbergről azt mondja, hogy 
Mentelinnek hitlenül megszökött legénye volt. — A haarlemi Coster- 
legendának még mai napig is sok hívője van. E szerint a föl
találó Coster Janszoon Lőrinc lett volna, de első legénye, Guten
berg Gensfleisch János, egy szép karácsonyi estén az egész 
nyomdát összepakolta, s Mainzba szökött vele. — A bambergi 
Pfister Albrechtét is gyakran említik a könyvnyomtatás feltalálójá
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ként vagy társföltalálójaként, sőt a harminchat-soros biblia nyom
tatását is egész a legújabb időkig neki tulajdonították. Csak az 
első könyvnyomtatók betűinek szorgos megvizsgálása és össze
hasonlításával sikerült kideríteni, hogy ezt a bibliát szintén Guten- 
berg nyomtatta, kinek ez az első nagyobb és a negyvenkét-soros 
bibliánál is korábbi műve. A Pfisterre vonatkozó kutatások ered
ménye szerint Pfister is, ép úgy mint Mentelin, tanítványa, illetőleg 
segéde volt Gutenbergnek, s ettől később ama betűk egy részét, 
melyek a negyvenkét-soros biblia előállítására szolgáltak, vétel 
útján megszerezte. Hogy Pfister nem maga faragta vagy öntötte 
e betűket: az is bizonyítja, hogy valamennyi nyomtatványán igen 
kopottak, s így már korábban használatban kellett lenniök. Hogy 
pedig korábban valamely latin munka előállítására szolgáltak, 
azt legjobban bizonyítják német nyelvű nyomtatványai; ezekben 
ugyanis a latinban elő nem forduló, de a németben szükséges 
betűk (k, w, z) egészen újak, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy 
Pfister a Gutenbergtől megvett ócska betűk közt nem találva 
ezeket, újakat faragott. Nyomtatványai tele vannak fametszetű 
képecskékkel, ami arra enged következtetni, hogy Gutenberghez 
szegődése előtt bélyegmetsző, levélnyomó vagy kártyakészítő volt. 
Hogy mikor kezdte meg bambergi nyomdászkodását, nincs még 
tökéletesen kiderítve, valószínű azonban, hogy 1455-ben, midőn 
Füst megfosztotta Gutenberget nyomdájától. Nevével s évszámmal 
ellátott munkái: a Boners Edelstein második kiadása 1461-ből, 
az első német nyelven nyomtatott könyv, továbbá a Buch dér 
vier Historien 1462-ből. Ettől az évtől kezdve nem találkozunk 
semmiféle más nyomtatványával. Halálának ideje is ismeretlen.

Ezek mellett a komolyabban számba vehető legendák mellett 
nagyon naivnak tűnik föl az a mese, amely az olasz Castaldi 
Pamfiliót tartja a könyvnyomtatás íöltalálójának. E szerint a mese 
szerint Füst lett volna az, aki a föltaláló Castalditól elleste az 
uj művészet minden csinját-binját. Bár e mese — mint említettük — 
nevetségesen naív: az olaszok szentül hisznek benne, s a felső
olaszországi Feltrében már szobrot is állítottak Castaldi emlékének.

Ma már bizonyos, hogy a könyvnyomtatás föltalálásának 
érdeme egyesegyedül Gutenberg, vagy családi nevén Gensfleisch 
Jánosé, aki Mainzban született, de hogy mikor: nem tudható. 
Legtöbb valószínűséggel 1395 és 1400 közé tehetjük ezt az idő
pontot. Halálának ideje: 1468 február 24-ike. Családi körül
ményeire fölösleges kiterjeszkednünk, mert hiszen a tudósok 
ebbeli fejtegetései is csak inkább föltevés számba vehetők.

1436 körül Strassburgban lakott Gutenberg. Itt bizonyos 
Dryzehn Andrással meg másokkal szerződést kötött, amelyben 
kötelezi magát arra, hogy »titkos és csodálatos művészeteire*
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megtanítja s a haszonból részelteti őket. Valószínű, hogy a könyv- 
nyomtatás teóriája is köztük volt e művészeteknek. A tanulás
ból meg a haszonból semmi sem lett, mert Dryzehn halála követ
keztében fölbomlott a szövetség, s az azután keletkezett pörben 
is Gutenberg lett a vesztes. 1444 körül visszatért szülővárosába 
Mainzba, s 1450-ben szerződést kötött Füst János itteni arany
művessel az iránt, hogy ez őt a negyvenkét-soros bibliájának 
elkészítésében anyagilag támogassa. A nyomda berendezése, a 
előmunkálat nagyon sok pénzbe került, s Füst is mind nagyobb 
követelésekkel állott elő. S midőn aztán ő, meg különösen az 
később vejévé lett gernsheimi Schöffer Péter alaposan megismer
ték Gutenberg találmányát, kiszorították őt a nyomda birtokából. 
Hiába pörösködött Gutenberg, a bírák Füst pártjára állottak.

A tőke itt is győzedelmeskedett a tehetség fölött.
Gutenbergnek azonban Hummer Konrád mainzi tanácsos 

segedelmével sikerült újabb sajtót állítania. Ezen nyomtatta azután 
bűnbocsátó leveleit, a harminchat-soros bibliát (más verzió szerint 
e bibliát a negyvenkét-soros előtt, Fusttal való társulása idején 
nyomtatta), meg a Katholikont. Nyomdája 1465-ig állott fönn, 
amikor az elöregedett Gutenberg Adolf nassaui érsek kenyerén 
Eltvilleben nyugalomba vonult. Füst és Schöffer pedig a maguk 
nyomdájában szépen befejezték a negyvenkét-soros bibliának 
Gutenbergtől megkezdett nyomtatását, s a példányokat jó pénzért 
eladták. E nyomdának további pompás munkája egyebek közt 
az 1457-ben megjelent Psalterium (vagyis a zsoltáros könyv).

Foglalkozzunk most kissé a találmány lényegével. Van dér 
Linde, a nagynevű németalföldi Gutenberg-kutató, aki a Coster- 
legendát ízekre szedte széjjel, s a történelmi tudomány világos
ságánál bebizonyította a tarthatatlanságát, azt mondja nagy 
művében, hogy a könyvnyomtatás föltalálása a kornak szükség- 
szerű követelménye volt; az emberi művelődés akkori haladott
sága, a fatáblákról való sokszorosítás technikájának fejlődöttsége 
szükségszerűvé és elmaradhatatlanná tette a mozgatható betűk
kel való könyvnyomtatás föltalálását. Vagyis hogy ha Gutenberg 
véletlenül elmulasztotta volna is nagy missziójának teljesítését, 
az utána következő évtizedekben okvetlenül akadt volna más, 
aki az akkori korszellem intő szavát megértve, valamely talál
mánya segedelmével olcsóvá, mindenki által hozzáférhetővé tette 
volna a könyveket. Van dér Linde nem sok ügyet vet a sajtóra 
magára; a találmány lényegét főképpen abban látja, hogy a 
betűk összerakhatok és széjjelszedhetők. Vele szemben Faulmann 
Károly rendkívül fontosnak tartja a sajtó szerepét. Akárhogy vesz- 
szük is a dolgot, annyi bizonyos, hogy a könyvnyomtatás föl
találása szakszempontból is igazán zseniális dolog volt. A talál
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mányok egész láncolatának kellett egymást követnie, hogy a nagy 
mű befejezhető legyen. — A találmányok e láncolatában nagy 
jelentőségű volt a nyomtatósajtó föltalálása is. Azt beszéli a 
legenda, hogy valami szőllőprésnek a látása adta volna meg 
Gutenbergnek a kézi sajtó ideáját. Akárhogy esett is a dolog, a 
szőllőpréstől az ősnyomtatók kézi sajtójáig van akkora haladás, 
mint a Stanhope lord vasból csinált kézi sajtójától a König 
Frigyes gyorssajtójáig. Szőllőprésféle mehanizmussal vajmi bajos 
lett volna a nyomtatás; az oldalak egyenlő színezetét meg a 
pontos regisztert pedig lehetetlen lett volna elérni. Gutenberg 
s az ősnyomtatók művei pedig e tekintetben valóságos remekek. 
Azt bizonyítja ez, meg aztán egy XVI. századbeli fametszete is 
Jóst Amman hírneves német rajzolóművésznek, hogy az ősnyom
tatók sajtóján megvolt a levonatok készítésére használt mostani 
kézi sajtók minden jelentékenyebb alkotó része, így a formát ide- 
oda hordó nyomtató-taliga, a sajtófödő meg a ráma, szóval 
mindaz, ami a szép és jó, valamint a pontos regiszterű nyom
tatáshoz elengedhetetlenül szükséges. — A régi könyvnyomtatók 
sajtóinak fundamentuma akkora volt, hogy azon egy akkori érte
lemben vett egész ív elfért. A tégelyt azonban csak felényire 
csinálhatták, úgy hogy az ív nyomása csak két részletben történ
hetett. Előbb félig hajtották be a taligát s a papirosra rányom
tatták az ív első felét, majd pedig továbbhajtva a taligát, követ
kezett a papiros második felének a telenyomtatása. Csak vagy 
száz esztendeje, amióta ugyanis vasból készül a kézi sajtó, tud
ják a tégelyt akkorára csinálni, hogy az egész ív egyszerre legyen 
vele nyomtatható. — Valószínű, hogy a nyomdafesték föltalálása, 
illetőleg javítása is Gutenberg érdemei közé tartozik. A fatábla- 
nyomatok festéke rendesen sötétesbarna színű, míg Gutenberg 
nyomtatványaié fekete. Az olajfesték ugyan abban az időben 
már ismeretes volt, de a könyvnyomtatás céljaira az ilyen festék 
nem egészen alkalmas. A nagy föltalálónak okvetlenül javítania 
kellett e festék összetételén, mert csakis így magyarázható meg 
könyveinek tompa-fekete színű nyomása. — Hogy a festékező 
labdát a fatáblás nyomtatás mesterei ismerték-e: nem tudható, 
de annyi bizonyos, hogy a könyvnyomtatásba való átvétele 
okvetlenül valami jelentékenyebb megváltoztatását vonta maga 
után. A nyomónak ugyanis egyik legkényesebb szerszáma a festő
labda volt; jó részt ennek a helyes megszerkesztésétől függött 
a festékezés egyenletessége. Hetenkint legalább is kétszer széjjel 
kellett a labdákat szedni, s újra szőrrel megtömni. A labda 
preparálása pedig valósággal mesterség számba volt vehető.

E találmányi sorozatban szándékosan hagytuk utoljára az 
egyes betűkből álló formakészítésnek, vagyis a betűszedésnek
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a föltalálását, mert ez a leghomályosabb dolog az egészben. Guten- 
berg maga azt mondja az 1460-ban megjelent Katholikon végső 
szavaiként: »Nem náddal, íróvesszővel avagy tollal másolódott 
ez a mű, hanem a patronoknak és formáknak csodálatos össze
illesztése, aránya és egyformasága következtében nyomattatott 
és befejezésre juttattatott.* Füst és Schöffer zsoltáros könyvében 
pedig ezt mondja a kolofon: »Készült a nyomtatás és betűcsiná- 
lás művészi találmánya által.* A betűkészítésre való utalást tehát 
megtaláljuk már ez ősnyomtatványok kolofonjában is. De hogy 
miben állott ez a betűkészítés: bizony erre nem találunk kielégítő 
feleletet sehol sem. — Gutenberg eleinte — szavahihető tanuk 
állítása szerint — maga is megpróbálkozott a fatábláról való sok
szorosítással. Logikus fejleménye a mozgatható betűk kialakulá
sának az, hogy e fatáblákat azután széjjelfűrészelte, hogy így 
az egyes betűk külön-külön kis dúcok legyenek; később aztán 
áttért a fabetűk olyan módon való csinálására, hogy sok-sok 
külön kis tönköt metszett, s ezek fejébe a betűképet csak utólago
san, a tönköcskéknek egyforma testűre gyalulása illetőleg resze
lése után metszette. A kész fabetűk, úgy mint később az ólom
betűk is, oldalukon lyukasak voltak; e lyukakon át drótszálra 
fűzték aztán a betűket. Nem lehetetlen tehát az sem, hogy Guten- 
bergék — különösen eleinte — az egyes betűket, lettek légyen 
azok fából vagy ólomból, külön vésték. Annak a körülménynek, 
hogy az ősnyomtatványokon ritkaság két olyan betű, amely egy
forma volna, ez a legkényelmesebb magyarázata. A harminchat
soros biblia betűiről Faulmann azt mondja, hogy még nem öntöt
ték, hanem csakis véséssel állítódtak elő. Magától értetődik, hogy 
Faulmann azok közé a kutatók közé tartozik, akik ezt a művet 
tartják Gutenberg első munkájának. — A fába vésett betűk gyönge 
oldalait csakhamar észre kellett hogy vegye a föltaláló. Tartósság 
dolgában e betűk nem igen elégíthették ki, nagyon is ki voltak 
téve az időjárás viszontagságainak, a nedvesség hatásának stb. 
Szinte természetes, hogy valamely fémre — első sorban az 
ólomra — kellett további kutatása közben gondolnia. Valószínű, 
hogy ezentúl csak a betűket vágta fába, még pedig pozitív képpel; 
ezt azután finomszemű nedves homokba nyomta, s az így kép
ződött mintába öntötte azután a betűt. Ez is lassú eljárás volt; 
a betűbélyegeket később gyaníthatólag kemény fémbe (például 
acélba) metszette s ezt aztán puhább fémbe — Faulmann szerint 
ólomba — verve, állította elő a matricákat. Hogy az első tipográfiai 
nyomtatványok betűi annyira különböznek egymástól, annak tehát 
valószínűleg az a fontos oka, hogy e betűket ólommatricák
ból öntötték. Az ólom pedig tudvalevőleg elég puha ahhoz, 
hogy alakját megváltoztassa, ha forró betűfémet öntenek rája.
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A Katholikon kofofonjában említett patronokon valószínűleg 
patricákat, a formákon pedig matricákat kell értenünk. Ha ez így 
áll, akkor Qutenberget kell a betűöntés föltalálójának is tartanunk, 
amely dicsőséget különben nem egy szakíró Schöffer Péternek 
akarja megszerezni. Az ólombetűket drótra fűzték abban az idő
ben, még pedig azért, hogy az intenzív »erős« festékkel telített 
bőrlabda festékezés közben ki ne húzzon a formából egyes betű
ket. Az akkori idők betűöntő szerszáma — mint tudjuk — külön
ben sem volt olyan tökéletes, hogy a betűk abszolút egyforma 
vastagságát a mostanihoz hasonló értelemben biztosíthatta volna.

Gutenberg sokoldalúsága már az eddig elmondottakból is 
fényesen kiviláglik, de rengeteg munkásságát csak akkor tudjuk 
igazában megérteni, ha tudjuk, hogy a ligaturákkal egyetemben 
hány betűből állottak az ő ábécéi. A nagy föltaláló a harminchat
soros bibliához száznegyven, a negyvenkét-soroshoz pedig nem 
kevesebb mint kétszáznegyven patricát vésett pusztán a kézírásos 
kurrens betűk visszaadására. Már ebből is kitűnik, hogy az írott 
könyvek lehető legtökéletesebb utánzására törekedett. Mert ha 
nem az Írott betűk abszolút utánzása lett volna a célja: negyven 
patricával is bízvást beérhette volna, amint hogy már a közve- 
tetlen utódai is — a nagyhírű Schöffer Péterrel élükön — beérték.

Ha az ősnyomtatványokat szemléljük, okvetetlenül föltűnik, 
hogy Gutenbergnek s általában az első tipográfusoknak csak egy
féle sorzárójuk volt, ami körülbelül megfelelhetett a mai félnégy
zetnek. Spáciumuk stb. nem volt. A sorzárás úgy történt, hogy 
ha valamely szó nem fért a sorba, rövidítettek itt-ott egy-egy 
szótagot. Ilyen rövidítő jele, vagy más szóval ligaturája százával 
is volt Gutenbergnek, de még az utána következő régi könyv
nyomtatók egyik-másikának is. így aztán nem volt csoda, ha az 
ősnyomtatványok oldalai teljesen zárt szedésképet adtak, s az 
úgynevezett »csatornákat«, amelyek a szóközök egymás alá kerü
lése révén keletkeznek, s nyomdászt is, meg esztétikust is való
sággal kétségbe ejtenek: a régi tipográfus jól el tudta kerülni.

A régi könyvnyomtatóknak a betűn kívül a papirosban meg 
az illusztráló eszközökben volt az erősségük. A papiros puha 
volt és kitűnő rongyanyagból való; a tompa fekete színű nyom
tatás pompásan emelődött ki rajta. Illusztráló eszközül pedig a 
fametszet szolgált, a maga késsel faragott, véső nem látta vona
laival és majdnem minden esetben kidomborodó pompás deko
ratív hatásával. Ezekkel az eszközökkel állította elő a prototipo- 
grafus azokat a meglepő szépségű könyveket, amelyek a mai kor 
nyomdászait s esztétikusait is bámulatra ragadják, s az utánzás 
vágyát költik föl bennök. Az utóbbi azonban a mi mai munka- 
megosztásos világunkban csak nagy elvétve szokott sikerülni.
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Gutenberg János és a legelső könyvnyomtatók működésének 
fő tárgya, mint tudjuk, a biblia volt. Gutenberg egyik bibliájának 
egy-egy kolumnája harminchat-soros, a másiké negyvenkét
soros. Mentelin 1460-ban nyomtatott bibliája 49, a Schöffertől 
1462-ben nyomtatott biblia pedig negyvennyolc-soros kolumnák- 
ból áll. A későbbi bibliáknál a papirosfölület kihasználása oká
ért meg az öntő-technika fejlődése következtében mind kisebbek 
lesznek a betűk. Frobenius 1490-ben már nonpareille betűkkel 
nyomtatta a bibliát. A XV. század végéig több mint 16 000 köny
vet nyomtattak a szélrózsa minden irányába széjjelvándorolt 
könyvnyomtatók, ami — ha figyelembe vesszük, hogy akkoriban 
bevett szokás volt a háromszázas példányszám — ötmillió kötet
nek felel meg. Ezeket a könyveket nevezik inkunabulumoknak 
vagy a »Wiegendruck« fordításaképpen bölcső-nyomtatványoknak.
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A PAPIROS-TAPÉTÁK NYOMTATÁSA.
egtöbb könyvnyomtató szaktársunk elgyönyörködött 
már a tapéták színpompájában, s talán gondolkozott 
is rajta : vájjon mi módon is készülhetnek a tapéták. 
Hasznos dolgot vélünk cselekedni tehát, ha a követ
kezőkben dióhéjba foglaltan megismertetjük olva
sóinkkal a tapéta-készítés történetét és technikáját.

A tapétáknak Kína és Japánország a tulajdon
képpeni hazájuk, amint hogy a papirosnak ott sok
kalta szélesebb a használati köre, mint minálunk. 
Európába az angolok közvetítésével került a tapéta 
használatának a divata, de kifejlettebb iparrá a tapéta

gyártás Angolországban az ottani papirosvám miatt sokáig nem 
lehetett. S így az első nagyobb tapéta-nyomtató gyár 1780-ban 
Franciaországban keletkezett, jóllehet a nyomtatás módját angol 
ember, Dighton Edvárd találta föl 1753-ban. Ausztriában, Décs 
városában szintén 1780-ban alapított tapéta-gyárat egy Chevas- 
sieux nevű francia; a tapéta-gyártás itteni föllendülését azonban 
Spörernek köszönheti, aki a szivárványos tapéták föltalálója volt.

A tapéta-nyomtatás többnyire vésett falapokról történt, kez
detben srófos sajtó, későbben külön e célra készült s asztallal 
ellátott sajtó segedelmével. Most többnyire olyanféle rotációs 
gépeken nyomtatják a tapétát, mint aminőket a szövetnyomtatás
hoz is használnak. A papiros egy nemezzel bevont s folytonosan 
forgó dobon fut körül; a dob körött vannak elhelyezve a sokszor 
tekintélyes számú formahengerek. Ezek ki is cserélhetők, és az 
egymáshoz való beállításuk igen könnyű, ami a pontos regisztert 
teljes mértékben biztosíthatja. Festékül a többnyire enyvvel hígí
tott és rendkívül gyorsan száradó földfestékek használatosak; az 
igen sok esetben elkerülhetetlenül szükséges alapozás ugyancsak
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ilyen festékkel történik, de külön e célra készült úgynevezett ala
pozó gépen; e gép fő alkotórésze egy megfelelő nagyságú kefe, 
amely egyszerre éri a vég nélküli papirost egész szélességében.
A kész tapéták fényezése kalanderekkel történik; ezek a gépek 
gyorsan forgó acél- és papiroshengerekből állanak, amelyek közt 
a fényesítésre váró tapéta-tekercs átvonul; az úgynevezett frikciós 
kalandereknél az acél- meg a papiroshengerek forgási sebessége 
különböző, ami által erős dörzsölődés áll be, s a hengerek közt 
átfuttatott tapéta igen simává és egyszersmind fényessé lesz.

Újabban litográfiái úton is állítanak elő tapétát, még pedig 
főképpen a Huber-féle litográfiái rotációs gyorssajtón és a char- 
lottenburgi gyár Rotographján. A papiros természetesen ekkor is 
végnélküli. A formahenger apró darabokból összeragasztott lito
gráfiái kőből áll, s a mintázatot külön gépen való átnyomtatás- 
sal viszik rája. Az említett rotációs gépek óránkint mintegy ezer 
méternyi tapéta nyomtatására képesek. A többszínű nyomtatás 
e gépek használata esetében egy kissé bajos dolog, de nem ép 
lehetetlen: annyi nyomtató- és festékművet kell egymás mögé 
állítani, ahány színűre akarjuk nyomtatni az illető tapétamintát.

A nagyon sok színű tapétákat különben inkább lapos fór- • 
mákról nyomtatják. Az előállítási mód e nehézkessége folytán az 
ilyen negyven-ötven formáról nyomtatott s virágokat, tájképeket 
meg figurális dolgokat ábrázoló tapéták meglehetősen drágák is.
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AZ ÍRÁSRÓL ÉS A BETŰRŐL.
int a mai kor szülöttjei alig tudjuk elképzelni az 

emberiséget abban az állapotában, amikor gon
dolatait egymás között megrögzített jelek alak
jában még közölni nem tudta. S hogy ez pár 
ezredév előtt is így volt, arról a művelődés- 
történet tanúskodik. A legrégibb írások jelei, a 
mai írásmódtól eltérőleg, nem egyes hangokat, 
sőt nem is szótagokat vagy szavakat, hanem 
fogalmakat jelentettek. Maguk a jelek valamely 
lény vagy tárgy bizonyos állapotát mutatták, s 
rendesen ennek megfelelő fogalmat jelentettek. 

Ez az úgynevezett képírás. Az írás mesterségének ez az alakja 
meglehetősen primitív, mivel a gondolat sokkal inkább variálódik, 
mintsem annak mindegyikére megfelelő, könnyen felfogható és 
rajzolható egyszerű jelet lehetett volna formálni. Idővel e jelek 
úgy egyszerűsíttettek, hogy csupán egyes szavakat vagy szótago
kat jelentettek; így fejlődött a jelek folytonos egyszerűsítése és 
jelentésük összevonása által a későbbi és napjainkban is leg
jobban elterjedt betűírás. — Az írott jelek általi megértetés leg
régibb módja az egyes néptörzseknél önállóan fejlődött ki; így 
magyarázható meg, hogyan állott a régi egyiptomiak írása jórész
ben élő lények rajzbeli utánzatából, míg a babilóniaiak egyfor
mának látszó ékszerű jelek különböző állítása által fejezték ki 
gondolataikat. Egyes keleti népeknél, aminők a kínai és japán 
népek — kik a legrégibb időben elég kultúrával bírtak, s képe
sek is voltak kultúrájukat az ókori és középkori nagy harcok és 
áramlatok elől megőrizni — még ma is olyan írásmód van álta
lános használatban, hol az egyes jelek szót vagy szótagot jelen
tenek. Mennyire körülményes az ilyfajta írás, elég ha tekintetbe
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vesszük, hogy egy csak rendesen írni tudó japánnak vagy kínai
nak körülbelül kétezer írásjelet kell ismernie, míg a magasabb 
műveltséggel bírók hatvanezer jellel is írnak.

E kis kitéréssel reá akartam mutatni arra: mennyivel elő
nyösebb az egyes hangok jeleivel való írásmód, s mennyire 
komplikálja minden egyes uj jel a könnyű írásmódot.

Amint láthatjuk, egészen önállóan, egymástól teljesen függet
lenül, az illető nemzetek kulturális magaslatának megfelelőleg 
különböző írások lettek. Teljesen önálló fejlődésük mellett bizo
nyít, hogy míg mi nyugati népek balról jobbra haladva írunk, 
addig a keleti népek jobbára a fölülről lefelé vagy a jobbról

1
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VI. századbeli írás. Kapitális betűk.

balra való írásmódot használják. Bevándorlásuk idejében a 
magyaroknak is volt általánosan használt nemzeti írásuk: a rovás
írás, amely idővel úgy elenyészett, hogy mikéntjét ma tudósaink 
kutatják.

Napjainkban úgy mi magyarok, mint a kulturnépek legnagyobb 
része, latin betűkkel írunk, melyek a görög betűkből fejlődtek; 
a görögök pedig a saját írásukat a föníciaiak és egyiptomiak 
írásából fejlesztették ki. Az orosz írás és ennek fajai a latin és 
görögből közösen vétettek, míg a fraktur közvetetlenül a latin
ból fejlődött.

Latin betűinket legtisztább s legrégibb alakjában a rómaiak 
épületein találjuk az úgynevezett kapitális betűk alakjában, hol 
a vésővel való kifaragás sajátságos jelleget kölcsönöz nekik. 
Ugyanis a merőleges vonalak elkészülte után, a fej és láb vésésé'
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nél, a véső szélesebb lévén a merőleges vonal vastagságánál, a 
sarkok a kő merev természeténél fogva kiugrottak, s ilyen Q 
alakot nyertek. Pergamenre való írásnál e fej- és lábvonalakat 
csak annyiban találjuk megváltoztatva, hogy fent a kezdetnél 
balra s lent a vonal végzésénél jobbra l írták ki, a többit elhagy
ták. A toliszerű írás alatt jellegéből veszítve hovatovább elkez
dődik az egyes betűk éles szögeinek kigömbölyítése, a felső és 
alsó nyúlványok kifejlődése (b d f h k 11 g p q), s így jutunk el az 
úgynevezett unciális betűkhöz, melyeknél a nagy betűk kis betűvé 
való átalakulását is szépen figyelemmel kisérhetjük. Ebből az 
unciálisból fejlődött ki idővel a fél-unciális. A különböző udvari
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VII. századbeli írás. Átmenet a kapitálisból az unciálisba.

irodákban és kolostorokban a betűk és írások nagy átalakuláson 
mentek keresztül, s a tizedik század után már az úgynevezett 
minuszkula-írással írtak, hol a kis betűk egészen más alakúak, 
mint a nagyok, s mely írás egész más képet mutat Dél-Olasz- 
országban, mint ennek északi részén, és ismét más Európa 
egyéb országaiban.

Az egyes betű merőleges vonásai felső és alsó végének 
hegyesre húzásával, kezdő- és befejező vonalacskákkal való ellá
tása által, valamint a felső és alsó nyúlványok (d g) díszesebbé 
tételével kifejlődött a gótikus írás.

Mindez a fejlődés, az egyiknek a másikból való kialakulása 
nem gyors egymásután szüleménye, hanem évszázadok kitartó 
munkájának s előrehaladásának eredménye.

A könyvnyomtatás művészetének feltalálásával a betűk két-
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féle úton fejlődnek tovább. Egyik oldalon a kézírás lesz álta
lánosabbá, az egyes betűket ma már nem külön helyezzük egy
más mellé, hanem összekötve, az egyik betűt a másikból kifolyó
lag, a toll felemelése nélkül írjuk. Másik oldalon amint a könyv- 
nyomtatás az Írott könyvek minden sajátságának utánzásától 
magát emancipálhatta, elkezdi betűit saját céljának megfelelőleg 
fejleszteni. Bennünket mint könyvnyomdászokat ez időtől kezdve 
inkább a nyomtatott betűk fejlődési menete érdekel, s ezt kisérjük 
inkább figyelemmel. Különböztessük itt meg az írást, melyet tol
lal végzünk, a betűtől, melyet mi könyvnyomdászok egymás 
mellé állítgatunk, s helytelenül használjuk az írás szót betűink 
tömegére vagy betűink fajtáinak megjelölésekor.

Előbbeniekből látjuk, hogy a kis antiqua betűk őse ugyanaz 
a római kapitális betűkből lett minuszkula, amelyből a gótikus 
betűk is fejlődtek, csakhogy az antiqua kerekdedebb, szélesebb 
formában és a római kapitális betűhöz jobban illően, ugyanazon 
módon, mint a tizenötödik században is dívott humanisztikus 
kézírás. Ilyen humanisztikus kézírással másolták a latin remek
írók műveit, s mikor Schweinheim és Pannartz a Róma melletti 
Subiaco kolostorban 1465 körül könyvnyomdát rendeztek be„ 
nekik ép úgy kellett az általánosan bevezetetthez alkalmazkodni: 
antiqua betűket vésni és használni könyveik nyomtatásához, 
mint ahogy Gutenbergnek a legnagyobb gondja az Írott könyvek
hez való minél nagyobb hasonlóság elérése volt. Az antiqua 
nagy betűk megmaradtak ugyanazon alakjukban, amint ezek két
ezer esztendővel ezelőtt is a rómaiak kapitális betűi voltak.

Visszatérve a gótikus betűk fejlődésére, ezeknek szélesebbé 
illetve kerekdedebbé tételével lett félgótikus betűkből alakul ki 
az úgynevezett schwabachi, ennek kicifrázásával a kanzlei, s 
ezekből fejlődik ki a fraktur, mely betűfajtákat leginkább a ger
mán népek használják.

Egészen más szemmel nézi a könyvet a könyvnyomdász, 
mint az olvasó. A könyvnyomdász az egyes betűket s az ezek 
közötti különbséget látja, míg az olvasó a szót, a sort, az egész 
oldalt, vagyis inkább az összbenyomást látja. Például az olvasó 
Inkább csak érzi a régibb s újabb betű közötti különbséget, mint
sem hogy látná. A művész-ember az egyes betűket alakítja ugyan 
át, de rendesen csak megadott szavakat vagy sorokat rajzol a 
megadott térbe, ahol az egyes betűket tetszése szerint nyújthatja, 
változtathatja és alakíthatja, tehát az egészet egymás között össz
hangba hozhatja. Egészen más a dolga a könyvnyomdásznak, 
illetve korunkban a betűöntőnek, kinek az egyes betűk alakját 
úgy kell megszerkesztenie, hogy abból bármely szót összeállítva 
mindig szép, összhangzó képet nyerjen, a mellett az olvasható
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ság ne szenvedjen. E pont az, hol művész és mesterember egy
mást megértve, közösen dolgozva alkothatnak csupán nekünk 
alkalmasat, mert lehet a művész betűje bármily eredeti: hiába 
való, ha nem olvasható, értelmetlen vagy technikailag kivihetetlen.

Már fentebb említettem, hogy az első nyomtatott könyveken 
mindenütt meglátszik, mennyire igyekeztek az akkoriban Írott 
könyvekhez hasonlók lenni. Nem is csoda, ha az akkori könyv
író művészet remekeit nézzük, például aminők a mi Mátyás 
királyunk által óriási költséggel előállíttatott korvinák is. Ezek 
méltán szolgálhatnak mintául úgy betűik egyenletes szépsége, 
valamint stílszerű összeállításukkal a mai kor nyomdászainak is.

Habár eredeti alapformájukat úgyszólván teljesen megtartva, 
könyvbetűnk majdnem ötszáz éves múltja alatt a legkülönfélébb 
változatokban kerül elénk. Változatai jó részben a keresztvonalak 
vastagságának, irányának, az alap- és árnyvonalak egymáshoz 
való, valamint a felső és alsó nyúlványoknak a többi betűhöz 
való arányának változásaiban keresendők. Ha a betűk alap- és 
keresztvonalai egyforma vastagságúak, a könyvoldal képe egy
színű szürkeség benyomását kelti, s fárasztó a szemre; ha az 
alapvonal vastagságához arányítva a keresztvonalak sokkal 
vékonyabbak: a kép változatosabb, de nyugtalan. Dürer Albert,, 
a magyar származású híres nürnbergi művész már 1525-ben az ő 
»Vnderweysung dér Messung« című munkájában vastagság tekin
tetében a hajszálvonalakat az alapvonalak egy harmad vastag
ságában ajánlja; ugyané munkájában a nagy betűk keresztvona- 
ainak megszerkesztésénél egész pontosan negyedkörös vonást 

alkalmaz. Mennyire befolyással van a keresztvonások milyensége 
a betűk jellegére: legjobban szemlélhetjük, ha mediaevalis antiqua 
s közönséges antiqua 1 1 E E T T stb. betűket összehasonlítunk. 
Ha a hajszálvonalak vastagabbak mint az alapvonalak harmada, 
akkor azt egyptienne fajtának nevezzük; az italienne fajtáknál 
az alapvonalak vékonyabbak a keresztvonalaknál.

A felső és alsó nyúlványok kevésbé fontosak a betűk jelle
gére, nagyban megkönnyítik azonban az olvasást. Szemünk olva
sás közben inkább a szóképet, mint a betűképet látja, s a 
szavak megkülönböztetését a nyúlványok s főképpen a felső 
nyúlványok — mint a b d f h k 11 — könnyítik meg. Az idők 
folyamán találjuk ezeket is felül és alul egyformán, aztán felül 
magasabbra nyúlva mint alul, ami jobbadán a kor vagy személy 
szeszélyének tudható be. A nagy betűk rendesen a felső nyúl
ványé betűkkel egyenlő magasságúak, de kisérleteztek már 
valamivel alacsonyabbakkal is. Legszebbek és legáltalánosabban 
használtak maradtak minden időben azok, melyek az aranymet
szés arányát (3 :5 ) követték.
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Kurzív betűink szülőföldje is Itália. A legelső kurzív típust 
Aldus Manutius velencei könyvnyomdász véste 1500 körül, állí
tólag Petrarca híres olasz költő kézírása után.

Díszbetűket találunk a legrégibb nyomtatott könyvekben is. 
Legelső időben ezeket kézzel rajzolták illetve festették a köny
vekbe. A betűmetszés és öntés fejlődésével a kézírásos iniciálék 
is kiszorulnak, s a teret egészen a nyomtatásnak kell, hogy 
átengedjék. Díszbetűket használtak azután már nemcsak kezdő 
betűk gyanánt, hanem egész sorokhoz is, s amint a könyvnyom
tatás a múlt század elején versenytársat kapott a kőnyomtatás
ban: előállott a szükség a különféle díszbetűkben. Mennyiben 
feleltek meg e betűk javarészben a művészi kivánalmaknak vagy 
mennyire nem: itt nem szándékozom most tárgyalni, most csak 
a tényt akarom konstatálni, hogy már két évtized óta egyre erő
sebben halljuk a kívánságot: térjünk vissza a régi Írott könyvek
ben található kincsekre, s onnan merítsünk, mert a mostani úton 
haladva elposványosodunk. Schopp János.

126



VALAMI A PAPIROS ENYVEZÉSÉRŐL.
int köztudomású, a papiros legtöbb fajtáját eny
vezni szokás, főképpen azért, hogy az egyes rost
szálak le legyenek kötve, s így az írás könnyeb
ben essék rajtok. Éppen ezért a levélpapirosok 
és egyéb írásra is szolgáló papirosfélék rend
szerint erősen vannak enyvezve, ellentétben a 
kizárólag nyomtatási célokra szolgáló papirosok
kal, amelyeknél az erősebb enyvezettség okozta 
keménység megnehezítené a nyomtatást, s ame
lyeket ennélfogva vagy egészen enyvezetlen, vagy 
csak úgynevezett félig enyvezett állapotban szo

kott vásárolni a könyvnyomtató. Újabban a gyorssajtókon való 
nyomtatás általános elterjedése és a papiros nyirkosításának 
abbanhagyása óta főkép félig enyvezett papirosokat használunk.

A merített papirost külsőleg enyvezik, még pedig úgy, hogy 
az egyes íveket állati enyvet tartalmazó vizen egyenkint keresztül
húzzák. Valódi merített papirost azonban ma már ritkán készíte
nek, s éppen ezért az enyvezésnek ez a módja is csak elvétve 
szokásos. A géppapiros enyvezése gyártás közben történik, úgy 
hogy az enyvezésre szolgáló anyagot a papirospéphez öntik.

A közönségesebb papirosok enyvezésére úgynevezett növény- 
enyvet hasznának. Ez elnevezés alatt többnyire gyantát kell érte
nünk, amelyhez gyakran még kénsavas agyagföldet is kevernek. 
Az enyvezésre szolgáló anyagok közt ezenkívül olykor hamuzsírt, 
szódát, szappant, timsót, zselatint és keményítőt is találhatunk, 
amelyek némelyike kártékony hatással is lehet a papiros tartós
ságára és nyomtathatóságára. Különösen a timsóra nézve áll ez. 
Némely kémikus a papiros gyors sárgulásának okát is a növényi 
enyvezésben fő-fő szerepet játszó gyantának tulajdonítja, mások
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azonban inkább a papiros-anyagba véletlenül belekeveredett vas
részecskéket okozzák érte. Annyi bizonyos, hogy az állati enyv- 
vel enyvezett papiros tartósabb az ugyanoly anyagból készült, 
de növényi enyvvel impregnált papirosnál. A bankjegyek s állami 
értékpapirosok nyomtatására szánt legjobb minőségű papirosok
nál ezért minden esetben kikötik az állati enyvvel való enyvezést.

Az enyvezettség fokát úgy állapíthatjuk meg, hogy tintába 
mártott tollal vastag vonást húzunk végig rajta. Enyvezetlen papi
roson rövid idő alatt széjjelfut a tinta; kevéssé enyvezetten talán 
nem fut ugyan széjjel, de a hátulsó lapjára mégis csak átverődik; 
jól enyvezetten sem az egyik, sem a másik jelenséget nem látjuk, 
lói enyvezett papirosnak a szélét megnyálazva: lassan tűnik el 
róla a nedvesség; az enyvezetlen papiros rríbhón issza be azt.

Hogy az enyvezéshez használt anyaghoz nem kevertek-e 
timsót: könnyen megtudhatjuk. Egy rész lakmuszhoz öt rész vizet 
vegyítünk, az oldatot finom vásznon átszűrjük, s jól bedugaszolt 
üvegben tartjuk. Ha ebből az oldatból valami keveset a papi
rosra kenünk, s ez megvörösödik: biztos, hogy timsó avagy 
valami a papiros tartósságára okvetlenül káros sav van benne.

A helytelenül választott anyagokkal való meg az egyenetlen 
enyvezés a papirosnak nemcsak tartósságára, hanem nyomtat
hatóságára is hatással van. A túlságosan sok timsóval oldott 
gyantaszappan ahol nagyobb mennyiségben összeáll: ott a papi
ros csak nehezen szedi magára a festéket, s a gépmester sok
szor minden igyekezete mellett is csak szürke nyomást érhet el.
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AZ ÍRÁS MEG A BETŰ FEJLŐDÉSE.
alán igaza is van Faulmann Károlynak, amikor ki

jelenti, hogy az írás — képletes értelemben — régibb 
keletű, mint a nyelv. Annyi bizonyos, hogy minél 
ősibb állapotban van valamely nyelv, annál inkább rá
szorulnak az illető emberek a mutogatás és jeladás 
segítségére, ami pedig kétségtelenül már igen közeli 
rokonságban van az írás legrégibb formáival, pél
dául a hieroglifákkal, sőt még a mi ősi hún-szkíta 
írásunkkal is. A számok írásának legrégibb formáit 
nézve, amikor ugyanis a tízig, illetőleg hatig terjedő 
számjegyek annyi különbözőképpen elhelyezett vo

nalból állottak, ahány darabot jelentettek: még jobban hajlamossá 
kell hogy legyünk Faulmann Károly axiómájának elfogadására.

Az írás ebből a legrégibb alapból, a jeladásból és mutoga
tásból kiindulva, kezdetben külön fejlődött majd minden nemzet
nél. Példa erre az egyiptomi és amerikai hieroglif irás, az aztékek 
csomóírása stb., amelyeket elég bőven megismertettünk már a 
Grafikai Szemle 1907-iki kötetében. Ez a külön való fejlődés 
különösen addig volt szembetűnőbb, amíg a kép- meg fogalom
írás helyébe a ma már széltében használt hangírás nem lépett.

Jelen cikkünkben nem terjeszkedünk ki minderre. Egyrészt 
az anyag bősége miatt, másrészt meg azért, mert hiszen erről 
már meglehetős töven volt szó a Grafikai Szemle említett köte
tében. Most csak a ma használt könyvbetűink régebbi fejlődé
sének történetét adjuk, természetesen ezt is csak szűk mederben. 
Amennyiben pedig a dolog könnyebb megérthetése végett ábrák 
közlése vált szükségessé, egész ábécéket nem igen mutatunk be 
rajtuk, hanem csak egyes karakterisztikusabb betűket. A figyelmes 
olvasó gondolatban meg tudja alkotni ezek után a többi betűt is.
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Ma használatos betűink egyik-másika fölismerhető már a régi 
héber és feniciai, sőt még az egyiptomi hieroglif írásban is, de 
alapformáik igazában csak a régi görögök írásától kezdve mond
hatók megállapodottaknak. A görög ábécé, valamint az etruszkoké 
is, eleinte tizenhat betűből állott, s később bővült meg még nyolc 
betűvel. A görög írás változatlan maradt sok évszázadon által.

Egyiptomban a görög hatás következtében az úgynevezett 
kopt írás lépett a démotikus hieroglifák helyébe. Ebben hét betű

vel több volt, mint a 
görögben. Egyik igen 
közeli rokona volt az itt 
négy betűvel bemutatott 
vaskos moesiai írás.

A római vagy latin 
írás kezdetben alig kü
lönbözött a görög írás
tól, későbben a G, H, K, 
Q, X, V és Z-vel bővült.

Mielőtt tovább men
nénk, egy érdekes do
logra akarjuk figyelmez
tetni olvasóinkat: az épí
tészeti és a betűbeli 
stílusok rendesen össze
vágnak egymással. A ró
mai építészeti stílust a 
fél körív és az egyenes 
vonal jellemezte, és ez 
elemekből vannak ösz- 
szetéve a római betűk is. 
Dürer maga is észre
vette a római betűk e 
sajátságát, s egyik köny
vében bővebben írt róla.

A római betűknél 
két fő fajtát különböz
tethetünk meg: a ma- 
juszkulákat vagyis na
gyobb, és a minuszku- 
lákat vagyis kisebb be- 
tűjű írást. A majuszkula- 
írás kapitális meg ini
ciális lehet. A minusz- 
kula-írás alfajai: a szű-

Görög betűk (a, bf r) a IX. századból.

& F 1 M S
Moesiai betűk a IV. századbői.

A B 5 C D
\ Római unciálisok a V III. századból.

ARMS
Római verzálisok a VI. századból.

Nyugati gót betűk a X. századból.
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kebb értelemben is minuszkulának nevezett kicsiny álló írás, és 
az ugyancsak kicsiny, de dűlt írás, melyet kurzívnak neveztek el.

A középkor átvette a rómaiaktól mindezeket a betűfajtákat. 
Legelőbb is a kurzívnak majuszkulás és minuszkulás formáját. 
Az első irodalmi, a második főképpen üzleti célokra, ügyiratok 
stb. fogalmazására szolgált. Elvétve azonban az unciális betű is 
szerepelt már ekkor. A régi római kurzívból az egyes tartomá
nyokban idővel nemzeties formájú írások fejlődtek k i: a frank 
merovingi írás a 
mai Németország
ban, a lombardiai 
avagy longobárd 
Itáliában, a nyugati 
gótSpanyolország- 
ban és az angol
szász az angol szi
geteken. Mindezek 
az írásmódok, bár 
a rómaiak kurzív- 
jából keletkeztek: 
jobbadán egyenes 
állásúak, s cikor- 
nyásabb voltuk ál
tal is elütnek az 
ősüktől. Köztük a 
lombardiai írás a 
legkönnyedebb és 
legkarcsúbb, s így 
az összes provin
ciális írások közt 
a legközelébb áll 
az eredeti római 
íráshoz. A mero
vingi írásban leg
több a cikornya; 
a nyugati gót s az 
angolszász írásfaj 
pedig karakterisz
tikus voltával válik 
ki mindjök közül.

A középkor
beli írásnak m^go- 
dik megkülönböz
tető fázisát a római

e í k i  c t n  c i f  £ - f c r~{~C^ccCuf-ccSfamtC

Lombardiai írás a V III. századból.
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Minuszkula-írás unciális kezdőbetűkkel a IX. századból.

cdíj-c vz.
Karakterisztikus unciális betűk.
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Unciális írás a karolingi időkből.
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egyenesen álló tiszta minuszkulákból a nyolcadik és kilencedik 
századtól kifejlődött írás teszi k i; Nagy Károly idején érte el 
kifejlődöttségének legnagyobb fokát, s ezért karolingi írásnak is 
nevezik. Mint említettük, ez is a minuszkulákból fejlődött ki.
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Az ábécé fejlődése a kapitális betűktől kezdve.

A kapitális és unciális betűket főkép könyvek írására hasz
nálták. Mind a kettő verzális betű. Eredetileg mind a kettőt sír
feliratokul meg egyéb emlékek föliratául használták (litterae capi- 
tales és litterae unciales). A kapitális betű a régibb és határo
zottabb formájú; a könyvekben és diplomákban főképpen csak 
egyes sorokban használatos címül vagy a fejezetek kezdetéül;
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az egész könyvet ritkán írták tele kapitális betűvel. A kapitális 
betű a maga nemében tökéletesen kész és kifejlődött valami; 
végződései élesek és határozottak, s a sor képe tökéletesen egy
forma vastagságú sávot alkot. Az unciális betű (uncia annyi mint 
hüvelyk) ezzel ellentétben sokkalta könnyedebb, szabadabb meg 
hajlékonyabb volt. Amíg a kapitális betű a vésőre emlékeztetett, 
az unciális határozottan tollvonásos jellegű. Formája gömböly- 
ded, a kapitális határozott vonalvezetése s zártsága hiányzik róla. 
Az unciális betű vonalai gyakran önkényesen meg vannak hosz- 
szabítva, de hogy hol 
végződik a betű és hol 
kezdődik az önkényesen 
odavetett sallang: ritka 
esetben lehet egész pon
tosan meghatározni. Az 
unciális betűk közt leg
jellemzőbb a nagy U, 
amelyet e formában a 
kapitális meg más írás
fajták közt nem találha
tunk meg. Könyvek írá
sára az unciálist jóval 
hamarább kezdték hasz
nálni, mint a kapitálist.
A VI—IX. századból jó 
csomó ilyen betűvel írt 
könyv maradt ránk. Az 
unciálisnak egy további 
fejlődési foka volt az 
úgynevezett fél unciális, 
amelyet szintén nagyon 
gyakran használtak a 
könyvek írására. Az író 
a gyors munkája köz
ben gyakran önkénytelenül is megváltoztatta a betűk formáját, 
hajlítgatta meg rövidítgette a vonásokat, néha a vonal alá nyúlt 
velük, s így apródonkint eljutott az egyenesen álló minuszkulák- 
hoz, amelyek természetesebben s gyorsabban adódnak ki a toliból.

No most térjünk vissza az egyenesen álló minuszkula-írás 
további történetének ismertetésére. Ez csak igen lassan fejlődött 
ki határozottabban. Még a VIII. és XII. század közti időközben 
is bajos biztosan megállapítani a karakterisztikumait. Határozot
tabban csak a XIII. században kezd kialakulni a stílusa. A betűk 
ekkor izoláltabbakká lesznek, az összekötő vonáska elmarad
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Középkori gót írás (XIV. sz.), unciális kezdőbetűvel.
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4 6 C X> E F 6 f

Angol diploma-írás a középkorból.

IX. századbeli ír kézirat betűi.

Lombardiai verzálisok a XIV. századból.

( M 5
Schönsperger biblia-betűi. (Augsburg 1487.)

XVI. századbeli francia kéziratból.

és a betű kiegye
nesedik. Az egy
forma szárú betűk 
is egyenletesebbé 
lesznek, s a kurzí
vot jellemző sza
badosság, az egyes 
betűknek az alap
vonalon túl emel
kedése avagy sü- 
lyedése megszűnik. 
Ennek a lassú fej
lődésnek a folya
mata néhol már a 
tizedik századtól 
kezdve jól észre
vehető. E század
ban kerekdedebb s 
teltebb lett a mi- 
nuszkula; a tizen
egyedikben éles
ség és határozott
ság járult ehhez; a 
tizenkettedik szá
zadban pedig leg
nagyobb tökéletes
ségét érte el. A 
tizenharmadik szá
zad kezdetén aztán 
megkezdődött az 
írás jellegének ala
posabb megválto
zása, még pedig a 
kontinensnek majd 
minden olyan or
szágában egyidejű
leg, ahol a roma 
írás volt haszná
latban. S ez a vál
tozás természete
sen az építő stílus 
változásával járt 
karöltve, illetőleg 
abból indult ki
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Az építőművészet
ben a háromszög 
meg a hegyes szög 
jutott uralomra, s 
ennek megfelelően 
a betűk is éles 
szélűek és hegyes 
szögűek lettek ap- 
ródonkint. Megkez
dődött a gót betű
stílus kialakulása.

A fejlődés fo
lyamán mindenféle 
gömbölydedség el
tűnik a minuszku- 
lákból. Az ívelt vo
nalak megtörnek s 
sarkokkals hegyes 
szögekkel látódnak 
el. Éppen ezért né
mely író élessarkú 
minuszkulának ne
vezi a gót betűt. 
De még szokottabb 
ennél a barátbetű 
elnevezés, még pe
dig azért, mert az 
írást főkép csak a 
szerzetesek, bará
tok gyakorolgatták 
kolostori csöndes 
kis magányukban.

A sarkosítás 
azonban nem szo
rítkozott pusztán a 
kisbetűkre, hanem 
kiterjedt a majusz- 
kulákra is, s idő
vel ezek a legvál
tozatosabb formá
kat öltötték föl.

A gót írás első 
alapformája igen 
hegyes sarkú, cif

Egy XV. századbeli Donatus nagybetűi.

X II. századbeli francia kéziratból.

1420-adiki kéziratból.

Dürer Albert ábécéjének négy betűje. (XVI. sz.)

Kezdőbetűk egy XVI. századbeli olasz kéziratból.
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raságoktól ment volt. Rendesen jó nagyra írták, s szélessége meg 
tömöttsége a magasságához képest jólesően arányos volt. Tisz
taságát a könyvnyomtatás föltalálásáig, tehát harmadfél századon 
át megőrizte, s még Gutenberg betűi is a legszebb példáit adják 
a könyveknek írására használt középkori barátbetűs “írásnak.

A gyors diplomatikus írásban természetesen nem lehetett szó 
olyan pedánsságig menő rajzolva-írásról, mint a könyvmásolás
nál. A diplomatikus írásban tehát a betűk törzse ugyanaz ma
radt, mint a könyvekbeli barátbetűknél, de a sarkok megtompul
tak, sőt néha egészen meg is gömbölyödtek rajta. A diplomákban 
olykor szép ornamensekkel díszítették ezt a diplomatikus írást, 
amelyből a tizenötödik században a mi mostani kurzívunknak a 
legrégibb formája kezdett kialakulni. Hogy ettől fogva a könyv
nyomtatók és betűöntők hatása alatt miként fejlődött a betű : 
elég részletesen van megírva Évkönyvünk 1906-iki évfolyamában.

A régi magyarországi okleveleken kitünően tanulmányozhatók 
az írás középkori változatai. A kapitális és unciális, a kurzív meg 
minuszkula betűk egyaránt megtalálhatók okleveleinken, sőt még 
a kapitálisnak meg unciálisnak hosszúra nyújtott alakjai is. Egy 
okiratunk sincs azonban, amely végesvégig nagy betűkkel volna 
írva; rendszerint csak a király nevét, címét meg az isten általá
nosan szokásos segítségül hívását írták majuszkulákkal; az ok
irat többi szövege minuszkulás volt. Hosszú betűkkel vannak 
írva: Szent István 1001-iki oklevele, 1. Endre 1055-iki s II. Endre 
1222-iki oklevelei az isten segítségül hívásáig. A tizenegyedik és 
tizenkettedik században e betűk különállóak voltak okleveleinken; 
innen kezdve az egymással összekötött kurzív betű jött nálunk is 
divatba, míglen a tizennegyedik s tizenötödik században a barát
írás föl nem váltotta. Károly Róbert és Nagy Lajos királyaink 
oklevelei azonban még ez időben is latin minuszkulákkal írvák.

* * *

Most beszéljünk egy kissé a régi hun-székely betűkről is.
Tavalyi Évkönyvünkben szó volt Fournier le jeune-ről, a 

betűrendszer halhatatlan úttörőjéről. Az ő kézi könyve néhány 
oldalának hasonmását is bemutattuk, s ezek egyikén bizonyosan 
csodálkozással látták olvasóink az »Alphabet des Huns« (a hunok 
ábécéje) fölírást, s alatta a régi hun-székely föliratokkal meg
egyező rúna-rendszerű ábécét. Hogy miképpen jutott Fournier e 
betűjegyek megismeréséhez, s miért tartotta azt annyira fontos
nak, hogy nagy fáradsággal patricákat véssen róluk: nem tudjuk, 
mindenesetre fölhívjuk azonban rá szaktudósainknak, köztük első 
sorban Désy Ferencnek a figyelmét. Talán Tótfalusi Kiss Miklós
nak külföldi tartózkodásával lehet kapcsolatba hozni a dolgot.
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A hun-székelv föliratokra Orbán Balázs báró tette az iro
dalmi világot »A Székelyföld leírása* című munkájában figyel
messé. Az udvarhelymegyei enlakai templomon ugyanis 1668-ból 
való hun-székely fölírást fedezett föl, mely azt tanúsítja, hogy ez 
az írásmód még a tizenhetedik században is meglehetősen el lehe
tett Erdélyországban terjedve. A föliratot — mint a keleti szár
mazású iratokat általában — jobbról balra s alulról fölfelé kell ol

vasni, s ekkép 
hangzik: »Geor- 
gyius Musnai, 
csak egy az is
ten*. Orbán Ba
lázs e fölfede
zése fölélesz
tette nehány régi 
történetíró, így 
Bél Mátyás, Ké- 
zay Simon, Szé
kely István meg 
Gyarmathy Sá
muel korábbi ki
jelentéseinek az 
emlékét. E tör
ténetírók egyér
telműig azt ál
lították, hogy a 
székely népnek 
saját külön úgy
nevezett hun
szkíta alfabetje 
volt, de ezt az 
írásmódot a szé
kelyek a keresz
tény vallásra át
térésük követ
kezménye gya
nánt csakhamar 
elhagyták. Thu- 
róczi jános meg 
Oláh Miklós sze
rint a régi szé
kelyek jobbról 
balra írtak, ille
tőleg metszettek.
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Őutánuk Szabó Károly foglalkozott sokat a hun-székely írásmód
dal, s neki is sikerült fölfedeznie egy olyan ó-székely írás-emlé
ket, amely jobbról balra van írva. Az enlakai templom föliratának 
fölfedezése és Orbán Balázs báró könyvének megjelenése után 
pedig annyira fokozódott a dolog iránt való érdeklődés és ezzel 
kapcsolatban a kutatói buzgalom, hogy ma már nem kevesebb 
mint tizenkét hun-székely alfabetről számolhatunk be. Legrégibb 
ezek között a nagyszentmiklósi aranylelet, vagy az úgynevezett 
Attila kincse egy kürtjének a fölirata, amely legalább is ezer- 
háromszáz esztendővel előzi meg az enlakai templom föliratát.

Az említett tizenkét alfabétát Désy Ferenc nyomán az előbbi 
oldalon mi is bemutatjuk. Az első pillantásra is megláthatjuk e 
betűkön, hogy rúna-rendszerűek, vagyis olyan alakúak, amely a 
fába-faragásra emlékeztet. Ezért rovás-írásnak is nevezik a hun
székely betűket. De bár a székelyek ügyes és szorgalmas fa-fara
gók, fába vésett jelentékenyebb írás-emléket eddig nem találtak. 
Az enlakai és csíkszentmiklósi fontos föliratok falra vannak festve.
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A KÖNVVBORÍTÉK TERMÉSZETRAJZA.
urcsának látszik talán ez a cím, de legmegfelelőbb 

akkor, amikor olyan dolgoknak az elmondásáról 
van szó, aminők szép sorjában alább következnek.

A könyves boltok kirakatai mellett elhaladva, 
sok mindenfélét látni. Különösen érdekesek azok 
ma, mikor a legtöbb könyv borítéka egy kis mester
munka. A legtöbb könyv — különösen a szépiro
dalmi — azzal vonja magára figyelmünket, hogy 
borítéka kifejezést ad a belső tartalmának, ezzel 
mintegy ingert gyakorolva érdeklődésünkre, minek 
eredménye lehet, hogy a könyvet megvesszük. Ez 

az a bizonyos reklámhatás, ami a könyvek kelendőségét fokoz
hatja. Általában arra kell törekednünk, hogy a könyv borítéka 
tükre legyen a könyv tartalmának. Ha a könyv borítékát szem
lélem : első pillantásra tudomást kell szereznem annak természe
téről (regény, tudományos munka, avagy ennek népszerű faja). 
A borítéknak tehát, még mielőtt a szövegét olvasnám, meg kell 
győznie engem arról, hogy tudományos avagy a szórakozásnak 
szánt művet rejteget-e magában. Puszta szemléletre meg akarom 
ismerni a díszművet, az iskolakönyvet, a regényt és a költemény
kötetet, az árjegyzéket, szóval a könyv minden fajtáját. Amikor a 
puszta szemlélet erről meggyőzni nem tud: a könyv borítéka el 
van hibázva, azaz nem szolgálja azt a célt, amelyet szolgálnia 
kellene. Mindezzel azt akarom mondani, hogy a könyv borítéká
nak és címének okvetlenül karakterizálnia kell a könyv tartalmát, 
s a könyv alkotó részeinek stílusbeli összefüggésben kell lenniök 
nemcsak egymás között, hanem a benső tartalommal szemben is.

Hogy ez nincs mindig így, arról szintén a könyves boltok előtt 
győződhetünk meg. Akárhány olyan művet láthatunk itt, amely
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nem éppen az őt megillető köntösben díszeleg. Nem ritkán a 
legkomolyabb tudományos művek borítékán látható reklámszerű 
tipográfiai díszletkorcsok állítják meg az embert; míglen az olyan 
könyvek, melyek díszeleghetnének, melyek borítéka verhetné a 
reklám nagy dobját: szinte sajnálkozva kell látnunk, hogy az 
előbbieket illető egyszerű köntösben húzódnak meg. Láttam már

árjegyzéket is a 
címsorok egy
szerű s megszo
kott elrendezé
sével, viszont tu
dományos mű
vet szecessziós 
és szabad irány
ban elrendezett 
címsorokkal: va
lóságos nyom
dai mintaköny
vet adó boríték
kal és címmel. 
A szecessziónak 
komoly munkán 
való hibás alkal
mazására tanúm 
lehet az 1. pél
dán bemutatott 
iskolai könyvnek 
a borítéka, me
lyet egy fővárosi 
antikváriusnak a 
kirakatában lát
tam, továbbá egy 
nagyobb vidéki 
nyomda minta
könyvének egyik 
akcidens kolum- 
nája, rokokó or-

namensekkel díszesítve rajta Tolna vármegye történetének cím
lapja. Ha a nevezett címlap apokrif is, az ilyesmitől még minta
könyvekben is őrizkedjünk, s különösen az ilyesmiben ne közöl
jünk olyan dolgokat, melyek a gyakorlatban nem valók a kivitelre.

Vagy nézzük meg a múzeumok és könyvtárak országos taná
csának kiadásában megjelenő Múzeumi és Könyvtári Értesítő 
borítékát. Végtelenül sajnálom, hogy nem mutathatom be hű
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hasonmását, de akik látták és látni fogják, igazat adnak majd 
abban, hogy ez az árjegyzékszerű külső egy cseppet sincs össz
hangban azzal a tartalommal, amelyet a füzetben találni fognak. 
Tíz-tizenöt évvel ezelőtt, több mint valószínű, reneszánsz orna- 
mensekkel díszítették volna ezt a borítékot, ami ma is sokkalta 
jobban alkalmaz
kodott volna a tar
talomhoz, bár a mi 
időnkben alig hasz
nálják. A tudomá
nyos dolgozatok, 
ha történelmi hát
terük van, mint az 
említett folyóirat
nak is, igen jól tű
rik a reneszánsz 
ornamensek alkal
mazását. Ám a leg
alkalmasabb ezek
nél a minden dí- 
szesítéstől mentes 
boríték, mely csu
pán a sorok Ízléses 
elrendezésével és 
helyes megválasz
tásával lehet a szép 
szószólója, amihez 
esetleg diszkrétebb 
vonalkeret járulhat.

Hogy a könyv 
szövegének termé
szete mennyire kí
vánja a külső össz
hangot, ennek meg
világítására álljon 
itten a következő 
kérdés. Tehetjük-e
valamely komoly tudományos művel, például egy csupán termé
szettudósok számára készült természettudományi kézi könyvvel, 
amit egy faiskola, magkereskedő vagy madárkereskedő árjegy
zékével bízvást megteszünk, hogy a természetből vett ornamen- 
sekkel díszítsük borítékát s címlapját ? Az említett munka borítéka 
így kiállítva ép oly furcsa volna, mint az utóbbiak egyik-másiká
nak borítéka, ha azt reneszánsz ornamensekkel díszítenők.

2 . példa.
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Vagy hogyan fest (1. 2. példa) egy bármely tudománykörből vett 
doktori értekezés olyan borítékban, amelyben csupán népszerű 
dolgok (regény, elbeszélés, költemények és szórakoztató útleírá
sok) láttatnak szívesen ? Az ilyen cím nem rontja-e le a munka 
komolyságát, és nem felel-e meg jobban az ilyen műveknek az 
az egyszerű sorokban, lipcsei módra szedett klasszikus cím?

Legtöbbnyire a szöveg helytelen megbirálása vonja maga 
után azokat a hibákat, hogy a boríték és cím a tartalom ellen 
szól. Az árjegyzéknek bizarrabbnál bizarrabb borítékot, de eset
leg igen egyszerűét is adhatunk. Ennek természetével összefér 
minden kombináció. Lehet az szecessziós, sorai lehetnek szabad 
irányban elrendezve, vagy akár a lipcsei szabályoknak megfelelően. 
Ezeknél azonban az utóbb említett címszedést keretezés nélkül 
kerüljük, mivel az árjegyzék oly természetű, hogy követeli úgy 
a belső, mint a külső csint. Egyre azonban ezeknél is figyelem
mel kell lennünk: a szöveggel ellentétben levő ornamenseket 
ne használjunk, például hogy egy borkereskedő árjegyzékét 
árvácskákkal, vizi liliommal vagy miegymással díszítsük. Az árjegy
zékekhez hasonlóan bánhatunk az emlékfüzetekkel is, a boríték 
díszítésében ellenben szolidabbnak kell lennünk és minden mar
káns részlet meg reklámszerűség, amit az árjegyzéknél viszont 
szem előtt kell tartani, kerülendő. E két fajnál a cím és boríték 
egyformasága — értem a szedésbeli egyformaságot — kerülendő; 
ami a cím: az ne legyen boríték és viszont. Amikor az árjegy
zék és emlékfüzet szövegét keretbe állítjuk, a cím lehetőleg 
ugyanabba a keretbe foglalandó, de ne legyen sohasem keret 
nélküli. Viszont ha a szöveg keret nélküli, a címnél a keretet ne 
mellőzzük. Díszművek — ezek alatt már a könyvszerű dolgo
kat értem — akár alkalomszerűek, akár nem, címük ne legyen 
máskép díszítve, mint azzal a kerettel, amellyel esetleg a szöve
get ékesítettük; ha a szöveg keret nélkül való, a címnél se alkal
mazzunk keretet; ilyen esetben elégedjünk meg azzal, hogy a 
főbb sorokat színesen nyomtatjuk. Ezeknél megesik, hogy a borí
ték elmarad, mivel tartósságukat biztosítva, kemény kötéssel lát
ják el. Az erre alkalmazandó szöveg elhelyezését és tervezését 
legtöbbnyire — elég helytelenül — a könyvkötő ízlésére bízzák. 
Ha azonban ilyet mégis készítenünk kell, kerüljük a túlzásokat 
és iparkodjunk minél egyszerűbbel hatni. Használjunk inkább 
mértani ornamenseket, mintsem stilizálatlan naturális díszítést.

A tudományos munkák csoportjába az olyan műveket sorol
hatjuk, melyek egyes tudományszakokhoz tankönyvül szolgálnak, 
továbbá a tudományos társulatok és intézetek tagjainak tudomá
nyos munkálatait, értekezéseket és mindennemű tankönyveket. 
Ezek borítékán és címén minden díszítés kerülendő, még az eset
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ben is, ha alkalomszerűek, vagyis ha az illető intézet egy neve
zetes eseményére készülnek. Általános szokás, hogy az oly könyv
nél, melynek szövegében ábrák vannak, egy a könyvben előfor
duló alkalmas ábrát a címen és borítékon is alkalmazunk. Ezt 
a tudományos műveknél is megtehetjük. De csupán ez díszítse 
az ilyen könyv borítékát és címét, más díszítés alkalmazása ellent
mond a tartalom komolyságának. Megtehetjük még azt is, hogy 
a boríték szövegét kettős vonalas keretbe helyezzük, de csak 
vonal legyen, a sarokdísz alkalmazása már rontja az összhangot, 
a címnél pedig a kettős vonalas keretet is hagyjuk e l; maradjon 
ez pusztán betűből, mint maga a szöveg. A címen vagy borítékon 
a soroknak szecessziós és szabad-irányos elhelyezése (1. 1. példa) 
egy cseppet sem válik a mű díszére, és a lipcsei szabályok szerint 
szerkesztett címnél mást ne használjunk. Alapszabályfüzetek, évi 
jelentések és zárószámadások szintén nem alkalmasak arra, hogy 
a nyomdász azok borítékán művészi kísérleteket tegyen. Ezeknél 
is, mint a tudományos műveknél, az egyszerűség a legfő ékesség.

Hátra vannak még azok a művek, amelyek alapja ugyan 
tudományos, de nem a szakember, hanem az általánosság részére 
készülnek (pl.: Műveltség Könyvtára, Tolnai-féle Világtörténelem), 
minélfogva a reklámszerűséget és cicomát követelik. Ezek az 
ú. n. népszerű tudományos könyvek, amelyekkel ma igen gyakran 
találkozunk. Kiadójuk legtöbbnyire rajzolt borítékban, de még 
inkább kötve bocsátja a nyilvánosság elé; ritkán bízzák azok 
kivitelét nyomdászra. Amikor azonban a nyomdásznak jut annak 
megoldása, ezekkel is óvatosan kell bánnunk. Szabály legyen a 
dísz tömeges használatának kerülése. A sorok elrendezése azonban 
az ő ízlésére van bízva, amelyekben aztán egész reklámtudását 
kifejezésre juttathatja. A címlap azonban mindkét esetben marad
jon olyan, mint a többi tudományos műveknél, bár azzal sem 
vétünk, ha a szedett borítéknál a címen ugyanazt a szedést alkal
mazzuk, amelyet a borítékon használunk, természetesen csak úgy, 
ha elég szolid ahhoz, hogy címlap lehessen.

Végül még a folyóiratok borítékára is ki kell terjeszkedni. 
Ezek borítékai szintén a könyveknél leírtakhoz alkalmazkodjanak. 
Helyezzük a tudományos folyóiratokat olyan borítékba, mely 
minden fölösleges sallangot nélkülöz. Legyen az ilyen folyóiratok 
borítéka szerény, de azért ízléses, és a szedő ne tévessze szem 
elől a címszedés szabályait. Hisz ezek tartalma minden külső 
csínnal szemben oly igénytelen, akár maguk a tudósok, kik ruhá
zatukban minden feltünőséget kerülnek, és irtóznak minden fölös
leges sallangtól. A szépirodalmi lapok borítéka legtöbbnyire rajz
zal legyen díszítve; ha ezek kivitele a szedőre bízatik, takarékos
kodjon a nyomdai díszítő anyaggal, mivel annak pazarlásával

143



ízléstelenségek kerülnek napvilágra. — Mindezek felsorolása után 
a boríték papirosának helyes megválasztása sem maradhat szó 
nélkül, ha azt akarjuk, hogy a könyv teljes egészében összhang- 
zatos legyen. Árjegyzékeknél a papiros-színek és minőségek egész 
skálája vehető használatba; ép így cselekedhetünk a többi művek-' 
nél is, amelyek alól kivételt csak a tudományos munkák képez
hetnek. Ez utóbbiaknál részesítsük előnyben a tört színeket 
(kénsárga, chamois, gyöngykék, almazöld és hamuszürke stb.). 
Oly könyveknél, melyek simítatlan papirosra nyomtatódnak, hely
telenség a borítékot síma papirosból vagy duplexből venni. 
A szövegpapirosnak megfelelő minőségben legyen maga a borí
ték is. Állhat ez a simított papirosú könyvekre is — kivételképpen 
a krétás papirosúakra is — amikor azokhoz viszont simítatlan, 
ú. n. szecessziós papirosokat ne használjunk. Igaz, kényszerű
ségekkel állunk itt szemben, mivel a szecessziós borítékpapirok 
színskálája sokkal gazdagabb, némelykor olcsóbb és mutatósabb 
is, mint a simított papirosoké, így az utóbbi ritkábban kerül
hető el, mint az előbbi; az előbbieknél azonban nincsen akadály 
s a szövegpapirosnak megfelelően alkalmazzuk a borítékpapirost.

Az itt elmondottak csupán egyéni nézetemen alapulnak. Meg
említettem bennük: milyennek képzelem a könyv borítékát és 
címlapját, hogy az egy minden tekintetben megfelelő, egyöntetű 
darabot képezzen. Különösen pedig nem dogmákat akartam fel
állítani; cikkem tendenciája oda irányul, hogy a nyomdai díszítő 
anyagot ott, ahol nem alkalmas, ne használjuk; ahol pedig hasz
nálhatjuk, csupán a célszerűséget és ízlésest tartsuk szem előtt. 
Már sokan szemünkre vetették, hogy úgy tetováljuk a nyomtat
ványokat, akár az indusok a testük bőrét. Hermáim Károly.
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VILLAMOSSÁG A NYOMDA-ÜZEMBEN.
oppant mértékben hódít immár teret az elektro

technika ; nincs az a technikai szak vagy ipari 
ágazat, amelyben az elektromosság jelentékeny 
szerepet ne játszanék. Ha körültekintünk a min
dennapi életben, lépten-nyomon tapasztalhatjuk, 
hogy mennyire szolgálatába vette már az embe
riség a villamosságot. Mi nyomdászok is közvetet- 
lenül részesei vagyunk az elektrotechnika áldásai
nak : villamos világítás mellett dolgozunk, villa
mos motor hajtja a gépünket. Szükséges tehát, 
hogy megismerjük ezeket közelebbről. A petróleum- 

lámpásnál, ha nem világít kellőképpen, tudjuk, mi a teendő : vagy 
a lámpabél nincs egyenletesen levágva, vagy az üveg piszkos 
stb.; ezen tehát tudunk segíteni. Hasonlóképpen vagyunk a gáz
zal ; itt is az üveg megtisztítása és a likacsoknak tűvel való 
kipiszkálása segít. De már a villamos világítás apró bajain ugyan
csak kevés nyomdász tudna segíteni; pedig ezt is jó ám tudni.

De még sokkal fontosabb dolog a villamos motorokkal való 
megismerkedés. A gépmester szaktársak legtöbbje eddigelé csak 
annyit tud e motorról, hogy ha meg akarjuk indítani, be kell 
kapcsolni, ha pedig meg akarunk állni véle: ki kell kapcsolni. 
Hát ez elég természetes dolog, de nem ártana tudnia a motor 
kezelőjének azt sem, hogy micsoda enerzsia hozza létre a motor 
hajtóképességét, melyek a motor alkotó részei, minő célt szol
gálnak ezek stb.; szóval ismernie kellene a kezelése alá adott 
motornak működési törvényeit, s az apróbb fönnakadásokon segí
teni kellene tudnia. Mert bizony a gépmesterek ez irányú nem
törődömsége miatt ma úgy áll a dolog, hogy az elektromotornak 
legcsekélyebb hibája könnyen a legnagyobb üzemzavart okozhatja.
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Sajnos dolog, ma még nincs oly magyar nyelven irott és min
denki által • érthető könyvünk, mely az elektrotechnika minden 
egyes ágához tartozó ismereteket teljes terjedelmében tartal
mazná, mert szó ide, szó oda: a meglevő könyvek mind jók, de 
olyan tudományos nyelven vannak megírva, hogy azt csak az 
éveken át e tárggyal foglalkozott elektrotechnikusok érthetik meg.

Munkám célja, hogy a szaktársakkal némileg megismertessem 
a villamos világítást, valamint a villamos motorokat is a maguk 
teljes egészében, nem feledkezve meg a legkisebb szerkezeti 
alkotó részről sem. Hiszem, hogy aki alanti soraimat kellő figye
lemmel olvassa á t: a gyakorlati életben sokat értékesíthet belőle.

A villamos motorok és villamos lámpák enerzsiájának meg 
mibenlétének könnyebb megismerhetése végett háromféle áram
megkülönböztetést teszek: 1. alacsony (gyönge) áram, 2. magas 
áram és 3. erős áram. E hármas fölosztásból már meg lehet 
tudni, hogy a villamos áram többféle erősségű. Az erősség foka 
a feszültségtől függ, amely utóbbinak megállapítására egy készü
lék van az elektrotechnikában: a feszültség- vagy voltmérő, a 
föltalálójárói, Volta olasz tudósról elnevezve. Az áram erősségé
nek mérésére szolgál még az Ampere francia tudósról elnevezett 
ampermérő, valamint mértékegységül szolgál az úgynevezett ohm 
is. Mindezek behatóbb megismertetésébe itt bajos volna bocsát
kozni, s csak azért említem meg, mert ezeken alapszik a villa
mosság kiszámításának a módja. Az elektrotechnikusoknak úgy 
kell ismerniük a velők való számítgatást, akár az egyszeregyet.

Mint említettem: villamos áram van háromféle: alacsony, 
magas meg erős áram. Alacsony áramúnak nevezik mindama 
galvánelemeket, amelyeket házi csengőknél, távíróknál és tele
fonoknál használnak. A magas áram az egyenáramú dinamó
gépekben termelt áram, mely legföljebb ezer volt feszültségű 
lehet; ilyen áram csak kisebb városokban vagy magán épületek
ben, malmokban stb. van meg, ahol ennél nagyobb elektromóto- 
rikus erőt nem kell kifejteni. Ahol ez kevés, az úgynevezett erős 
áramot alkalmazzák, mely a váltakozó áramú gépeken jön létre. 
Ezeken a váltakozó áramú gépeken (dinamókon) óriási feszült
séget lehet elérni, úgy hogy például Kassán kétezer, Budapesten 
pedig körülbelül húszezer voltos az áram, aminek megérintése ter
mészetesen rögtönös halálát okozhatná még egy elefántnak is.

Az ilyen gépeken termelt áram táplálja a motorokat is, de 
nehogy azt gondolja valaki, hogy ez az erős áram közvetetlenül 
bejön a motorhoz! Egy motornak vagy egy izzólámpának (ezek 
a körték), vagy pedig egy ívlámpának (az utcán, pályaudvarokon 
stb. használják világításra) elégséges száz volt is. Sokan fogják 
kérdezni: mikép lehetséges az, hogy ha a városban mindenütt
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olyan erős áram van, a motorhoz mégsem jön több száz voltnál? 
Az erős áram gyöngébbre való átváltoztatását a transzformátor 
hozza létre, mely kerületenként van elhelyezve bizonyos nagv 
házak pincéjébe, jól elzárt helyen, hogy avatatlan hozzá ne férhes
sen ; vagy kisebb városokban — ahol a hatóság megengedi — 
az utcán, két hatalmas oszlop között a magasban van egy láda 
elhelyezve, abban van a transzformátor, de természetesen igen 
gondosan elzárva. Ide megy tehát bele az a roppant erős áram, 
s itt aztán úgy átváltozik, hogy csak száz voltos áram jön ki 
belőle, annyi tehát, amennyire szükségünk van. Az ilyen száz 
voltos árammal való érintkezés már nem jár életveszedelemmel, 
de azért nem tanácslom senkinek sem, hogy megpróbálja a dolgot, 
mert a hirtelen perzseléstől okveíetlenül megijed, amely ijedség
nek idegesebb embernél komolyabb következményei is lehetnek.

Most tehát már tudjuk, hogy csak száz voltos árammal van 
dolgunk, akár lámpást táplál, akár pedig elektromotort hajt az.

Az elmondottak után azt is tudni kell már, hogy kétféle 
áramú villamos motor van: egyenáramú  és váltakozó áramú. 
Az egyenáramú villamos motort könnyen meg lehet ismerni arról, 
hogy kefék vannak rája szerelve; e keféknek szálai rendesen 
vörösrézből vagy sárgarézből valók, de készítik néha retorta- 
szénből is; a fő dolog, hogy jó vezető anyagból legyen, nehogy 
a kollektor-szeleteket elkoptassa. A kefe mindig ott marad veszteg, 
ahová igazítják, ellenben a kollektor (nevezik kommutátornak is) 
forog. Az ilyen kefe ha elkopik, bárki által is kicserélhető hason
lóval, de ha nincs nagyon elkopva s csak egyik-másik helyen 
egyenlőtlen: egyszerűen levesszük a kefehídról, s valami éles 
vésővel egyenletesre vágjuk; ily eljárás mellett a kefe nagyon 
soká eltart, mert az egyenletesre-vágás többször is megismétel
hető. A szikrázást az egyenlőtlen szálú kefe szokta előidézni, 
de mindig ügyelnünk kell arra, hogy a kefék a semleges vonal
ban legyenek (egyik kefe a másiktól merőleges irányban), mert 
különben szintén nagyon könnyen beállhat a szikrázás esete.

Az egyenáramú elektromotor fő alkotó részei: 1. Mágnes
törzs, melyet a pólusfejekkel és járommal egyetemben mágnes
váznak nevezünk. A mágnesváz anyaga puha kovácsolt vas, ami
ből következik, hogy törés esetében nem kell ujjal kicserélni, 
hanem meg lehet foltoztatni, ami által még erősebbé is lesz. 
2. A rm atúra: vasrúdból és a reá alkalmazott dróttekercsekből 
ál l ; a vasrúd — vagy szakkifejezéssel vasmag — lehet gyűrű-, 
henger- vagy lapos gyűrű-alakú; jól kiizzított kovácsoltvas-leme
zekből áll, amelyek vastagsága fél millimétertől egy milliméterig 
váltakozik; a lemezek papírlapokkal vannak egymástól elszige
telve. Az armatúrát azért nem készítik tömör vasból, mert a
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vasmagban föllépő úgynevezett örvényáramok nagyon fölmelegí
tenék ; míg így, ha papirossal elszigetelt lemezekből á ll: ez ki 
van zárva. A papirossal való elszigetelés helyett néha úgy járnak 
el, hogy a lemezfölületeket oxidálják. Az armatúra vasmagva vagy 
sima fölületű, vagy pedig — a hengeres dob-armaturánál — hosz- 
szanti tengelyirányú hornyokkal van ellátva, melyekbe a teker
cseket képező, jól elszigetelt drótokat illesztik, de előbb a vas
magot is szigetelő folyadékba, sellakba áztatják. Az armatúrának 
a tengelyre erősítése különben meglehetős sokfélekép történhetik.
3. Kollektor (nevezik kommutátornak is ) : ez az előbb említett 
armatúrában indukált áramok irányítására szolgál; egymástól 
elszigetelt fémszeletekből van összetéve. A szeletek a tengelyre 
vannak erősítve, de attól is jól elszigetelve, s a tengellyel együtt 
forognak. Rendesen annyi a szelet, ahány tekercse van az arma
túrának; minden szeletnek a vége és a következőnek a kezdete 
egy-egy szelettel van férni összeköttetésben. Az összekötés csa
var vagy forrasztás segedelmével történik; a csavaros összekötés 
könnyebb, az igaz, de a forrasztással való jobb, legalább én 
jobbnak tartom, mert a csavar a gyors forgás okozta rázkódás 
következtében könnyen meglazulhat, s így rossz érintkezés (kon
taktus) keletkezhetik; de különben i s : a forrasztás mindig jobb 
kontaktust ad. A drótvégeknek a szeletekhez, valamint a szele
teknek a tengelyhez való erősítésére két mód van: az első eset
ben a szeletek alsó része fecskefark-alakú, s a tengelyre ékelt 
öntöttvas-hüvelyre kúpos meg csavarszeletekkel ellátott gyűrűkkel 
szoríttatnak r á ; a második esetben az alsó részükön levő nyult- 
ványoknál fogva melegen fölhúzott kovácsoltvas-gyűrűk segedel
mével szoríttatnak a tengelyre ékelt hüvelyre. Mindkét esetben 
azonban legfő a szigetelés, mely célra csillám, kemény gummi 
vagy préselt papiros szolgál. A szeletek anyaga mindig valami 
jó áramvezető, mint például sárgaréz, vörösréz, bronz stb., a szi
getelő pedig rossz vezető, minő a csillám, papiros, azbeszt stb.
4. A k e fék  az áramnak az armatúrából való elvezetésére, tehát 
nem irányítására szolgálnak, s a kommutátor fölületén surlódnak. 
A keféket ferdén fektetjük a kommutátorra, körülbelül negyvenöt 
fokos szögben az érintő irányhoz; a forgási irány nem lehet 
tetszőleges, hanem a kollektornak a keféket mindig tompa szög 
alatt kell elhagyniok. Ha a forgási irányt bármi okból megváltoz
tatjuk, a keféket is át kell állítanunk. A szénkeféket a sugár irá
nyába is állíthatjuk, s ilyenkor a forgásnak iránya tetszőleges. 
A kefe a kollektorra, ez pedig a kefeorsóra van srófolva. Ha a 
kommutátor szélesebb: egy-egy kefeorsón két, sőt több kefetartó 
és kefe van elhelyezve, egyrészt azért, hogy a kommutátor teljes 
szélességét ki lehessen használni, s így a kopása is egyenletes
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legyen, másrészt pedig azért, hogy ha valamelyik kefe esetleg 
föl találná mondani a szolgálatot, a többi azért továbbműködjék, 
így aztán az üzem nem zavartatik meg a hibás kefe kicserélésével.

Ezzel megismertettem immár az elektromotor alkotó részeit, 
s most áttérhetek a kezelésére vonatkozó szabályok ismertetésére.

Az elektromotor gondozása tekintetében fontos, hogy annak 
minden részét óvjuk a portól, s gyakorta tisztogassuk. A tiszto
gatás vászonronggyal történjék, ne pedig pamuttal vagy csepüvel, 
mert ez utóbbiak szálai könnyen a kisebb csavarfejek s a drótok 
közé akadhatnak. Az áramgyüjtőből vagyis kollektorból, meg a 
keféktől származó rézport (említettem, hogy mind a kollektor, 
mind pedig a kefe kopik) szőr-ecsettel kell lekefélni, az áram- 
gyűjtő és a dob mélyedéseiben visszamaradt rézport pedig kézi 
fujtatóval kifúvatni, mert az áramgyüjtő meg a kefék súrlódása 
révén összegyűlemlő rézpor könnyen »rövid zárlatot« okozhat.

Mielőtt a kezelő a hajtószíjat fölteszi, illetőleg az elő-közlőmű 
hajtószíját az üres tárcsáról a hajtótárcsára áttolja, kell, hogy a 
motor dobját néhányszor megforgatva, annak akadálytalan és 
szabad forgásáról meggyőződjék. Ha e közben valami morgó 
hangot hall, akkor a dróttekercsek vannak meglazulva, vagy a 
dob vasmagva surlódik. E bajokon az eddig elmondottak után 
könnyen segíthetünk. Egyúttal az olajozókat is működésbe hoz
zuk ; ezek pontos működésére nagy gondot kell fordítanunk, ami 
az elektromotor gyors forgása mellett eléggé természetes dolog. 
Az olajozáshoz a legjobb és legtisztább olajat kell használni, s 
gyakrabban meggyőződni róla, hogy rendesen csöpög-e az olaj 
a csapágy alatti gyűjtőbe; az ide jutott olajat csakis tökéletes 
szűrés után lehet még egyszer használni. A zárt olajozó-kanna 
sárgarézből való legyen, mert erre az anyagra a delejesség nincs 
hatással. Ha önműködő olajozókat vagy olajozó karikákat hasz
nálunk, ezeket üzem közben időnkint meg kell vizsgálnunk, s ha 
észrevesszük, hogy az olaj már sűrűsödik bennük: frisset kell 
töltenünk beléjük. Ez a következőképpen történik: a kezelő a régi 
olajat lebocsátja, kimossa a csapágyat petróleummal és csak az
után önti be a friss olajat, de vigyáznia kell, hogy a kefetartóra 
vagy a dróttekercsekbe és áramgyüjtőbe ne kerüljön olaj, mert 
az ennek következtében való piszkolódás komoly zavart okozhat.

Ha valami szokatlan és veszélyesnek látszó tüneményt ész
lelünk, mint például az áram feszültségének vagy intenzitásának 
rohamos növekedését, nagy mértékű szikrázást vagy a gép teker
cseinek erős átmelegedését és pörzsölési szag terjedését, mon
dom : ha ilyen jelenség előfordul és az áramot elmulasztottuk 
megszakítani, tönkre ment, megégett a motor; ilyen esetben az 
áramot a fő  kikapcsolóval megszakítjuk, s aztán jelentést teszünk.
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Az elektromotor alkotó részeinek, a dróttekercseknek, csapágyak
nak legföljebb annyira szabad átmelegedniök működésük közben, 
hogy puszta kézzel még egészen bátran megfoghatók legyenek.

A szabályozási ellenállások (reosztát), valamint megindító 
készülék  több egymás mellett fekvő érintkezési ponttal (kon
taktus) vannak ellátva. Mind ezek a kontaktuspontok, mind pedig 
a rajta csúszó kefék avagy rúgok mindig fényes és tiszta állapot
ban tartandók; e végből olykor csiszoló-vászonnal le kell dör
zsölnünk, s aztán szőrecsettel a fémportól jól megtisztítanunk.

A motort csakis száraz és pormentes helyen állítsuk föl, a 
nedvességtől pedig amennyire lehet óvjuk, mert ez igen könnyen 
okozója lehet az annyi szerencsétlenséget előidéző rövid zárlatnak.

A kezelőnek ügyelnie kell arra is, hogy apró vastárgy, drót
darab, vasforgács, reszelőpor stb. az elektromotor közelébe ne 
kerüljön, mert ez a mágneses hatása révén minden közelébe 
jutott elmozdítható fémdarabot magához vonz. Zsebórával se 
menjünk az elektromotorhoz, mert az órának apró acélrészecskéi 
könnyen delejesekké találnak lenni, s ezáltal az óra elromlik.

Az üzem szünetelése idején célszerű dolog a motort vászon
lepellel letakarni, nehogy por vagy szemét férkőzhessék hozzá.

A motorok sokféleségét nem ismertetem, mert ez csak a szak
embereket érdekli. Most tehát majd a villamos világításról mon
dom el a nyomdászember szempontjából fontosabb tudnivalókat.

Az elektromos áram enerzsiájának egyik legfontosabb alkal
mazása annak világításra való fölhasználása. Tudjuk azt, hogy 
ha az elektromos áram valamely vezetőben (a drótokban) munkát 
végez, e munka nem veszhet el, hanem abban nyilvánul meg, 
hogy az illető vezető fölmelegszik. Az áram tovavezetésére hasz
nált vezetőkben e fölmelegedésből semmi hasznunk sincsen, és 
ezért meg is akadályozzuk a vezető fölmelegedését. Van azonban 
rá eset, hogy éppen a vezető fölmelegedését kívánjuk, így a vil
lamos világításnál. Ha az áramerősség olyan nagy, hogy a me
leggé átváltozott munka bizonyos határt elért: a vezető annyira 
megmelegszik, hogy izzásba jön, s esetleg el is éghet. Az áram 
okozta ezt az izzást fölhasználjuk világításra; ezen alapulnak az 
elektromos izzólámpák rendszerei. — Az izzólámpánál egy bizo
nyos vezetőn, mely alkalmas anyagból áll s megvan a kellő vas
tagsága : áramot bocsátunk keresztül. Ha az áramerősség és az 
ellenállás elég nagy : a fejlődött munka a vezetékdarabot, vezeték
szálat izzásba hozza, s ez világítani kezd. Az elektromos izzó
lámpák mai szerkezeténél a vezető, melyet izzásba hozunk, vékony 
szénszálból áll, mely légüres üvegtartóba, »körtébe« van alkalmas 
módon elhelyezve, s úgy beleforrasztva, hogy az áramot a szál
hoz vezethessék. A körte bensejében levő teret azért kell lég-
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üressé tenni, hogy a szénszálhoz levegő ne jusson, mert külön
ben a levegő oxigénjének fölhasználása mellett a nagy hőfok 
rögtön elégetné a körtében levő vékony szénszálacskát, míg így 
a levegőbeli oxigén hozzájárulása nélkül csak izzásban marad.

Az izzólámpák kapcsain uralkodó feszültség a gyakorlatban 
rendesen 100—110 volt, de készítenek ennél kisebb és nagyobb 
feszültségre szolgáló izzólámpákat is 65, 50, 25 voltra, valamint 
120, 150, 200, 220 voltra, de általában véve az egyszerű egyen- 
és váltóáramú hálózatok rendesen 100—110 volt feszültségűek, 
s ezért a 110 voltos egyenáramú meg a 100 voltos váltóáramú 
izzólámpák vannak a legáltalánosabban elterjedve. — Az izzó
lámpák különben fényerősség dolgában is különböznek egymás
tól. A fényerősség egysége a normális gyertyafény; e szerint 
vannak 5, 8, 10, 16, 25, 32, 50, 64 normális gyertyafényerősségű 
izzólámpák; legáltalánosabban használják a 16-gyertyás lámpákat.

Ami az áram erősségét illeti, a 16 gyertyafényű és 110 volt 
feszültségre készített izzólámpán keresztülfolyó áramnak körül
belül fél amper az erőssége. Legfontosabb azonban az izzólám
pákat illetőleg annak az ismerete, hogy mekkora az enerzsia- 
fogyasztásuk; minél kisebb ez egy gyertya-fényerősségre vonat
koztatva : annál gazdaságosabb az izzólámpa. így például egy 
16 normális gyertyafényerősségű izzólámpa, mely 110 volt feszült
ségre van kapcsolva, teljes izzásnál fél amper áramot bocsát 
keresztül, tehát fogyasztása 110 X  0'5 =  55 watt, vagyis egy nor
mális gyertyafényre esik 55/ie =  3'44, kereken számítva 3‘5 watt.

A nagyobb feszültségű izzólámpáknál a szénszál vékonyabb, 
mert minél vékonyabb a szál: annál nagyobb az ellenállása; 
tehát hogy nagyobb fényt adjon, nagyobb feszültséggel kell táp
lálnunk. Es ez az egyik ok, ami a nagyobb feszültségű lámpák 
alkalmazását gátolja, tudniillik a nagy feszültségű villamos lám
páknál a szénszál igen vékony és nagyon hamar tönkre megy.

Az izzólámpa idővel elhasználódik. A szénszál ugyanis az 
áram hatása alatt elporlad, apró szénrészecskék válnak le róla, 
a szál vékonyodik és idővel egészen elég; egyszerre csak meg
szakad egy helyen, s a körte használhatóságának vége szakadt.

Hosszabb használat után a lámpa már nem fehér, hanem 
eleinte sárga, később vöröses fénnyel ég, az üveg pedig a rája- 
rakódott széntől megszürkül; ilyenkor már célszerű dolog a lám
pást kicserélni. Az izzólámpa 600 óráig is elég, mire a fényereje 
csökken, átlag azonban 300—450 égési órát számítunk egy-egy 
izzólámpára. Ezt az időt a lámpa élettartamának nevezzük.

Az izzólámpákat olyan foglalatba helyezzük, amelynek segít
ségével az áramot a lámpához juttatjuk. A foglalat, valamint a 
lámpa nyakán levő hüvely igen különböző alakú lehet, s e sze-
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rint különbözik a lámpának a foglalatba való beleerősítése is. 
A sokféle foglalat közül csak kettőnek a megismertetésére szorít
kozom: 1. Az Edison-féle foglalatnál a hüvely csavarmenetekkel 
van ellátva; ez képezi a külső kontaktust, s egy csavarmenetek
kel ellátott nyak illik beléje. Az alsó kontaktus lapos, s a lámpa 
lecsavarásakor a foglalat belső kontaktusával jön érintkezésbe. 
2. A Ganz-féle foglalatnál a hüvelyt egy hengeres tok képezi, 
melyben két oldalt szuronyforma bevágások vannak. A lámpa 
nyakán levő hüvely a szuronynyilásokba beillő két csapocskával 
van ellátva. Betevéskor csak egyet kell fordítanunk, míg a csapok 
a szuronynyilások kiszélesedő végére érnek; a foglalat közepén 
levő és a lámpa alsó, kúpalakú kontaktusával érintkező spirális 
rúgó a lámpát rögzített helyzetben tartja. A most említett spirális 
rúgó közvetíti egyszersmind az áramot a körtebeli szénszálhoz.

Ha az izzólámpa üvege véletlenül eltörik: a szénszál a leve
gővel érintkezik, s azonnal elég. Az izzólámpa ily eltörése vesze
delmes lehet, mert a légüres térbe hirtelen betóduló levegő a 
körtét mintegy széjjelrobbantja; a szertecsapódó üvegszilánkok 
nem egy embernek oltották már ki a szeme világát. Az izzólámpa 
különben akkor is szétpattanhat, ha hirtelenében nagyobb feszült-, 
ségű áram jut beléje; a nagy feszültség a szénszálat elégeti, s az 
ennek következtében kifejlődő nagy meleg az üvegkörtét szétveti.

ívlámpák. Ha két szénrúdat összetolunk s áramot bocsátva 
rajtuk keresztül, a szénrúdakat ismét egy kissé széjjelhúzzuk: az 
áram nem szakad meg, hanem a két széncsúcs között vakító 
fehér fényív képződik, amelyet Volta-'wnek neveznek. És mivel e 
fényív vakító fehér fényt terjeszt, fölhasználjuk világításra. Ezen 
alapul az úgynevezett ívlámpák meglehetősen kiterjedt rendszere.

A Volta-ív hőmérséklete igen nagy, mintegy háromezer Celsius- 
fok. A szénrúdacskák egymás fölé, egy vonalba vannak állítva, 
és pedig a pozitív szén fölül, a negatív alul; ez azért van így, 
hogy a pozitív szén kráterje a fényt lefelé reflektálja. Az ívfényt 
tulajdonképpen az ívben izzásban levő apró szénrészecskék, 
széngázak égése szolgáltatja. Az ívlámpák izzásakor a szén elég, 
s mindig ujjal kell kicserélnünk. Igen fontos a szénrúdacskák 
anyaga, minősége és jósága. A jó szén egyenletes, homogén, 
finom szemcséjű, kemény, összeütve csengő hangot ad. Minél 
nagyobb az ívlámpa áramerőssége, annál vastagabbnak kell lennie 
a szénrúdacskának, de a túlságosan vastag szénrúdacska nem jó, 
mert az ívfény ugrándozik. Egyenáramú ívlámpánál a pozitív szén 
nem tömör, hanem a közepén hengeres fúrás van, melybe puhább 
szén jön, ez az úgynevezett bélszén. Ez azért van, mivel a pu
hább szén könnyebben elég, s így a szükséges kráterképződés 
nagy mértékben elő van segítve. A negatív szén tömör, homogén
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szén, s kissé vékonyabb is. A váltóáramú ívlámpánál mind a két 
szén egyenlő vastag, tömör, homogén szén. — Ha az ívlámpa 
kioltása után a szén még jó ideig izzásban marad, azt jelenti, 
hogy a szén nem jó minőségű. Hogy a gyakorlatban az ívlámpát 
célszerűen tudjuk használni, jó szabályozókra van szükségünk.

Az ívlámpák lehetnek főáramkörű, mellékáramkörű és diffe
renciális ívlámpák. De bárminő szerkezetű legyen is az ívlámpa, 
a fő alkotó részei ezek: 1. Széntartók, mikbe a szénrúdacskák 
vannak befogva, még pedig rendesen csavarokkal, melyekből a 
szénrúdacskákat könnyű szerrel kivehetjük s ujjakkal pótolhatjuk.
2. ívképző készülék. A főáramkörű ívlámpáknál a széncsúcsok
nak, ha a lámpa nem működik, vagyis ha áram nem megy rajta 
keresztül: össze kell érniök. A mellékáramkörű és differenciális 
ívlámpáknál a csúcsoknak a bekapcsolás előtt nem kell össze
érniük, mert a mellékáramkörű szolenoid a csúcsokat összehozza, 
ebben a pillanatban azonban a csúcsoknak rögtön el is kell egy
mástól távolodniok, hogy ív képződhessék; a mellékáramkörű 
lámpánál ezt egy rúgó idézi elő, míg a főáramkörű és differen
ciális ívlámpánál a főáramkörű elektromágnes vagy szolenoid 
cselekszi ezt meg, mely egy a széntartóhoz erősített vasdarabot 
magához húz, s ezáltal a szénrúdacskákat eltávolítja egymástól.
3. Szabályzó készülék, mely a csúcsok távolságát és az ívnek 
azt a hosszát szabályozza, amelyre az ívlámpa be van állítva.

Az ívlámpa erőssége a rajta keresztülfolyó áram erősségétől 
függ. Például egy tizenkét amperes ívlámpának a legnagyobb 
fényereje körülbelül kétezer normális gyertyafény. Ha azonban a 
fényerősséget meg akarjuk határozni: jóval kevesebb gyertyafényt 
veszünk föl; így például tizenkét amperes lámpánál 1100—1200-at.

Az ívlámpa munkafogyasztását úgy kapjuk meg, ha a lámpa 
kapcsain uralkodó feszültséget szorozzuk a rajta keresztülfolyó 
feszültséggel. Például egy tíz amper áramerősségű ívlámpának a 
munkafogyasztása: 45 volt X  10 amper =  450 watt; azonban min
den ívlámpa elé csillapító ellenállás van kapcsolva, s ez is munkát 
fogyaszt; így lesz: 45 volt X  10 amp -f- 20 volt X  10 amp =  650 watt. 
Rendesen azonban két-két lámpát kapcsolunk úgynevezett série-be, 
s ilyenkor a csillapító ellenállás annyi marad, mint egy lámpánál. 
A két lámpától fogyasztott munka a csillapító ellenállással együtt: 
45 voltX 10 amp +  45 voltX 10 am p +20 voltX 10 amp =  1100 watt.

Fontos tudnunk, hogy mennyi munkafogyasztás esik egy nor
mális gyertyafényerőre. Egy tíz-amperes ívlámpa átlagos közép
fényereje nyolcszáz gyertyafény, két lámpáé tehát 2 X 800 =  1600 
gyertyafény; egy gyertyafényre esik: 1100: 1600 =  0'69 watt. 
Ezt nevezzük a lámpa ökonómiájának. Ha összehasonlítjuk az 
ívlámpa ökonómiáját az izzólámpáéval: azt tapasztaljuk, hogy az
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ívlámpa ötszörié gazdaságosabb, mint az izzólámpa. Az utóbbi
nak munkafogyasztása ugyanis normális gyertyánkint 3'5 watt.

Az elektromos munkafogyasztást wattokban fejezzük ki és 
watt-órával mérjük. Legjobban a Blathy-féle watt-óra terjedt el.

Gyönge áramú elektrotechnika. A gyönge (alacsony) áram 
házi csengő és jelző készülékeknél, a telegráfiában s a telefonnál 
nyer alkalmazást. Az elektromos csengő  berendezése négy rész
ből áll, úgymint az áramfejlesztő telepből, vezetékből, csengő- és 
jeladó készülékből. Az áramforrás galván-elemből áll. Leginkább 
Leclanché-elemet használunk, még pedig két, három vagy négy 
elemet série-be kapcsolva. Különös gondot kell fordítanunk az 
elemek összeállítására. Összeállításkor az edényt (legpraktikusabb 
az üvegedény) harmadrészben megtöltjük vízzel, harmadrészben 
szalmiák-oldattal és az agyaghengert lassan forgatva, az edény 
fenekére sülyesztjük. Az agyaghengerben szén van, ez a pozitív 
sarok; a negatív sarkot cink képezi. A telepet faládában, portól 
megóva, se nagyon száraz, se pedig túlságosan nedves helyen 
tartsuk. A folyadék vize a párolgás következtében is fogy, időn- 
kint tehát utána kell töltögetni, s néha szalmiáksót is kell belé- 
tenni. Ha a csengő nem szól, több oka is lehet: vagy a cinkrúd 
van már elmarva, vagy a só fogyott ki, esetleg sok a piszok a 
vízben, vagy a víz párolgóit el, vagy pedig rozsdásak a csengő 
alkotó részei. De akkor sem szól a csengő, ha egyfolytában már 
sokáig csöngettek véle. Egyfolytában legföljebb csak tíz-tizenkét 
percig szabad véle csöngetnünk, s utána vagy egy negyedóráig 
pihentetni kell a csengőt. Engelhardt Aurél.
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RUGGYANTA-BÉLYEGZŐK KÉSZÍTÉSE.
jabban elég széles körben elterjedt már a ruggyanta- 
bélyegzők használata, de előállításuk módját — bár 
szoros összefüggésben áll a nyomdászattal — szak
körökben alig ismerik, pedig ily bélyegzők előállí
tása jóizlésű szedő nélkül el sem képzelhető.

Sok szaklapot átböngésztem, de olyannal, 
mely e tárggyal kimerítően foglalkozott volna, nem 
találkoztam. A magyar szakirodalomban nem talál
tam oly közleményt, mely ez eljárást ismertetné. 
Ez indított arra, hogy összefoglaljam a ruggyanta- 
bélyegzők előállításának módját, olyannyira, hogy 

ezek után mindenki meglehetős fogalmat alkothasson magának 
a dologról, sőt némi gyakorlat után csekély beruházással bármely 
nyomdász is vállalkozhassék az e fajta bélyegzők elkészítésére.

A ruggyanta-bélyegző előállításának alaptechnikája abban áll, 
hogy bizonyos formáról (szedés, fametszet stb.) gipszmintát készí
tünk, s a teljesen kiszárított gipszmintába préseljük a ruggyanta
anyagot, melyet azonban abból a célból, hogy merevségét később 
hosszabb időn át megtartsa, vulkanizálunk. A vulkanizálás a rug- 
gyanta-bélyegző-készítés kvintesszenciája; nem komplikált dolog, 
de figyelmes munkát és gondos ellenőrzést igényel. A vulkani
zálás lényege az, hogy a kaucsukot meg a guttaperkát kénnel 
elegyítik, ami által azok szilárdabbak s ruganyosabbak lesznek. 
Vulkanizálás nélkül a kaucsuk mihamar egészen szétnyomódnék.

Az eljárás alfája az ízléses szedés elkészítése, amelyet ugyan
olyan módon állítunk elő, mint a nyomtatásra kerülő bárminő 
merkantilis vagy mesterszedést. Röviden szólva: a nyomdában 
előforduló bármily betű- meg ornamentum-anyag, tehát körzet,
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klisé, galvanó stb. is mind fölhasználható ruggyanta-bélyegző 
szedésére, csak arra kell ügyelnünk, hogy a szedésben keletkező 
legkisebb hézag is kitöltessék, nehogy a gipszminta készítésekor 
az esetleg a hézagokba kerülő gipsz a szedés levételét akadályozza.

A gipszmintázás. A nyers gipsz formázáshoz nem használ
ható, s csakis égetés és őrlés után kerül használható állapotba. 
A gipsz minősége, melyet mintázáshoz használhatunk, a benne 
rejlő nyers anyagok mineműségétől s helyes víztelenítésétől függ. 
Az égetés által háromnegyed részben víztelenített gipsz eljárá
sunkhoz a legmegfelelőbbnek mondható. Erősebben víztelenített 
gipsz, vagy az olyan, amelynek víztartalma égetés által egészen 
elvonatott, lassan vagy egyáltalában nem köt le, míg ellenben a 
csak félig víztelenített gipsz nagyon hamar leköt. A »lekötés« 
kifejezésen a száradást, a gipsznek a megkeményedését értjük.

A szedés lemintázására használt gipsz mindenesetre nagyon 
finoman legyen megőrölve. A szobrász- meg mennyezetgipsszel 
szemben az alabastromgipsz, mint a legfinomabb, előnyben része
sítendő. A közönséges építő-gipsz szedésmintázásra használhatlan.

A víztelenített gipsz a szabad levegőn nedvességet szí ma
gába, s így veszít a jóságából; ezért nagyobb mennyiség beszer
zése határozottan mellőzendő. Figyeljünk azonkívül arra, hogy a 
gipszet csakis légmentesen záró födéllel ellátott üvegben tartsuk.

A ruggyanta-bélyegző mintázására szolgáló szedést ugyanoly 
rámába zárjuk, mint. aminőt a stereotipáláshoz használunk, azzal 
a különbséggel, hogy a rámának alul párkányzata van, ami által 
a ráma a gipszfölvétel okáért magasabbra emelődik. A szedés 
összeszorítása szakasztott úgy történik, akár a stereotipálásnál. 
Szükségünk van azonban a szedés alakjának megfelelő (téglány, 
négyzet stb.) különféle nagyságú zárórámákra, mert a zárórámá
nak a szedés mindenkori terjedelmével egybehangzónak kell lennie. 
A zárás megtörténte után mind a szedést, mind pedig a záró
rámát faolajba mártott finom ecsettel vékonyan megkenjük, ami 
arra való, hogy a gipszmintát majdan a szedésről akadálytalanul 
levehessük. Ekkor főképpen arra kell ügyelnünk, hogy az ecset 
nagymennyiségű olajtartalma mellett is mindenüvé csak megfelelő 
mennyiségű olaj kerüljön. Ezután következik a mintázáshoz szük
séges gipszanyagnak az előkészítése. Ez abból áll, hogy a meg
felelő mennyiségű gipszet lemérjük, s az ugyancsak megfelelő 
mennyiségű vízzel egy porcellán-edényben való lassú keverés 
által egyesítjük. A lassú keverés kizárja a levegő közbejutását.

Ezután ráönthetjük a híg gipszet a szedésre, de éppen csak 
annyira, hogy a szedés takarva legyen; ha a gipsz már egy kissé 
megszáradt a szedésen: az időközben kissé sűrűbbé vált többi 
gipsszel föltöltögetjük, míg csak a ráma egészen meg nem telik.
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Ezután az egészet kellően száradni hagyjuk. Öt-hét perc elmúl
tával a rámát a gipszmintával — valamely leemelő-eszköz, mond
juk késpenge, emelő-villa stb. segítségével — a szedésről köny- 
nyedén leemeljük. Ezt a leemelést a gipsz a maga természeténél 
fogva megkönnyíti, amennyiben a száradás alatt összehúzódik; 
azonkívül gyönge leverés által is megkönnyítheti ük a gipszminta 
leemelését. Ez a leemelés csak akkor ütközhetik nehézségekbe, 
ha a szedést kevéssé olajoztuk meg, vagy ha a szedés hézagait 
nem töltöttük ki kellőképpen tágítókkal meg kvadrátumokkal, 
avagy ha a szedésben olyan klisé foglaltatik, amelyet alávágtak, 
s ennek következtében a gipsz egyesül vele. A gipszmintának a 
rámától való elválasztása nem is jár különösebb munkával: egy
szerűen leveregetjük a mintát. Ezután a gipszminta rövid időre 
szobahőségben tartandó, majd mesterséges hő által teljesen víz- 
teleníttetik, amit szükség esetén kályhasütőben vagy valamely 
nem túlhevített takaréktűzhelyen is végezhetünk, de természetesen 
célszerűbb, ha ezt az e célra gyártott szárító kályhákban tehetjük 
meg. A szárítás egyetlen föltétele az, hogy a gipszmintát a meleg 
levegő mindenütt egyformán érje, mert ellenkező esetben elgörbül, 
aminek a későbbi használatkor könnyen törés a következménye.

Egyenletes száradást csak úgy érhetünk el, ha a gipszmintát 
megfelelő eszközökkel célszerűen elhelyezhetjük, s a szárítóban 
többször megforgathatjuk. A szárító helyiség levegője olyan hő- 
mérsékűvé teendő, hogy a tökéletes száradás úgy körülbelül öt 
órát — négynél semmiesetre sem kevesebbet — vegyen igénybe. 
A gipszminta kiszáradt voltát a sárgás színéről is fölismerhetjük, 
de még határozottabban fölismerhető ez arról, hogy a gipszminta 
kopogtatás alkalmával gyöngén érces hangot ád. Csak ezután 
vonjuk be a gipszmintát gyönge összetételű úgynevezett rubin- 
sellak-oldattal (egy rész sellak, tizenkét rész spiritusz). Az oldó
szerek elpárolgása után ezt a bevonást kétszer megismételjük, 
ügyelve azonban arra, hogy a sellak-oldatnak túlságosan bőséges 
fölhordása által a gipszmintának eredeti élességét ne rontsuk.

Ebben a most ismertetett gipszmintában készül a ruggyanta
lemez. A ruggyantát némely exótikus fa nedvéből állítják elő. 
A nyers ruggyantát a földolgozással foglalkozó gyárakban szét
aprítják, alkalikus lúggal kezelik, utána ismét vízzel lúgozzák; 
majd szárítás alá kerül, miközben gépek dagasztgatják, végül 
pedig 40 Celsius-fokú hőmérsék mellett erős nyomással tömbökké 
préselik. Ezeket a tömböket aztán vágógépekkel vékony lapokká 
szeletelik, hogy ilyen módon mindennemű ruggyanta-készítmény 
alapanyagául szolgáljanak. A nyers ruggyantát természetes, 
áttetsző mivoltában nem dolgozzák föl, hanem bizonyos föld- és 
festékanyagok, például ólomfehér, cinkfehér, kréta, cinóber, vas-
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oxid, korom stb. hozzátétele által a célnak megfelelő színnel 
látják el. Ennek keresztülvitele végett a ruggyantát naftában 
oldják, s keverő-, valamint dagasztó-gépek segítségével végzik a 
föntebb említett festékekkel és földes anyagokkal való keverését.

A vulkanizálás. A ruggyantabélyegző-készítés egyik nagyon 
fontos munkaágazata a vulkanizálás, amely abban áll, hogy a 
vastag ruggyanta-oldatot nemcsak festékkel meg földes anyagok
kal keverik, hanem mehanikai utón ként kevernek hozzá, még 
pedig tizenkét százaléktól huszonötig terjedő mennyiségben. 
Ennek megtörténte után a ruggyanta vastag tésztanemű anyaggá 
lesz, amelyet a nafta elillanása után hengeres nyujtókészülékkel 
(kalanderrel) körülbelül három milliméternyi vastagságú leme
zekké nyújtanak ki. Vastagabb lemezt úgy állítanak elő, hogy a 
nafta teljes elillanása előtt vékonyabbakat préselnek össze, még 
pedig forró levegő vagy vízgőz, esetleg klórkén közrehatásának 
segítségével; ilyenformán elérjük azt, hogy a kénnel elegyített 
ruggyanta állandóan abban az alakban marad, amelyet a föntebb 
leírt gipszmintában a vulkanizálás előtt elfoglalt. Vulkanizálás 
nélkül a ruggyanta ezt az alakot a gipszmatricából való kivétele
kor elveszítené. A vulkanizált ruggyanta a préselés által adott 
alakjában is tökéletesen megtartja rugalmasságát és puhaságát.

A ruggyanta-lemezt, mely a gipszmintánál mindenesetre vala
mivel nagyobb legyen, a föltétel után a szükséges erővel bele
préseljük a gipszmintába, s ekkor következik a vulkanizálás, 
amelynek a bélyegzők készítésekor is több módja használatos:
1. A vulkanizálás klór kénnel vulkanizáló készülék nélkül is esz
közölhető. Minthogy azonban ez az eljárás tűzveszélyes és egész
ségtelen, éppen ezért szükségtelennek tartjuk bővebb ismertetését.
2. Három szoros és ötszörös kénkáliummal való vulkanizálás. 
Szintén kevéssé van elterjedve. Ez eljárásnál úgy történik a vul
kanizálás, hogy a vulkanizálandó gummilemezek három órára egy 
körülbelül 140 Celsius-foknyi meleg kénkáliumfürdőbe tétetnek.
3. A forró levegő vagy vízgőz által való vulkanizálással ugyan
azt az eredményt érjük el, mint a föntebbiekkel, s ezt az eljárást 
gyakrabban is alkalmazzák. A lemezt a vastagságához képest 
120—130 Celsius-foknyi (de nem magasabb) hőmérséknek tesz- 
szük. Hogy a különböző lemezvastagságok mekkora hőséget és 
mennyi időt igényelnek: a gyakorlati tapasztalás mutatja meg. 
Annyi azonban bizonyos, hogy az említett két faktornak a bélyeg
zők tartósságára okvetetlenül nagy hatása van, s ezért igen figyel
nünk kell e munkafolyamatnál mind a kellő hőfokra, mind pedig 
a vulkanizálási idő tartamára. Eljárásunk sikerességét nagyban 
biztosíthatja valamely célszerűen megszerkesztett vulkanizáló 
készülék. Nagyon el vannak terjedve az úgynevezett vulkanizáló
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prések, amelyek gipszminták és ruggyanta-lemezek fölvételére 
szolgáló rekeszekkel vannak ellátva, gázzal vagy más fűtőanyag
gal fűthetők alulról, s kevés tér igénybevétele mellett nagy meny- 
nyiségű gipszmintát vagyis bélyegzőt helyezhetünk el benne.

Miután a ruggyanta vulkanizálás előtt, különösen a friss met
szési fölületeken, meglehetősen ragadós, ajánlatos a présbe-tétel 
előtt úgynevezett keserfölddel vagyis talkummal telehinteni és 
papiroslapot rája helyezni, nehogy a prés rámájához ragadjon.

Megjegyzendő még, hogy a ruggyanta-bélyegzőkhöz olajos 
festékek nem használhatók, mert az olaj a bélyegző anyagában 
olyan rombolást vinne véghez, hogy a betűk egy-két hónap alatt 
olvashatatlanokká válnának. Ezért a ruggyanta-bélyegzőkhöz 
használt festékek az akvarellfestékek módjára készülnek, de jóval 
nagyobb glicerintartalommal, mint emezek. Ez az oka annak is, 
hogy olyan hivataloknál, ahol a bélyegzőkhöz olajtartalmú festék 
használata van előírva — mint például a postai meg távirdai 
s vámhivatalokban —, a ruggyanta-bélyegzőt nem használhatják.

Végül meg kell még néhány szóval emlékeznem a fametsze
tek mintázásáról és a fakszimilés ruggyanta-bélyegzők készítésé
ről is. A fametszetet mintázás előtt olajban kell áztatni; ha ez
után a szedés módjára sellakkal bevontuk: már mintázható is. 
A fametszet sellakos bevonatát a későbbeni nyomtatásra hasz
nálata előtt spirituszfürdőben leáztathatjuk vagy spirituszos vászon
ruhával ledörzsöljük; mindez a további használhatóságára a leg
csekélyebb hátráltató hatással sincsen. A sellakbevonat után 
elkészíthető gipszmintát oly színszappanhabbal kenjük be, ami- 
hez  nagyon csekély mennyiségű faolajat adtunk; ennek az a célja, 
hogy a szedésben levő fametszet a gipsszel össze ne ragadjon.

* A fakszimilét — mint ismeretes — vagy fametszés vagy pedig 
fotocinkográfia útján állítják elő. A ruggyanta-bélyegzőknek ezek 
után való előállítása szakasztott úgy történik, mint azt föntebb 
már megírtuk. Különös nehézséget tehát éppen nem okoz a dolog.

Fametszetek meg betűs formák leformázásakor a következő
képpen alakul a kapott formák képe: 1. a fametszetnek illetőleg 
szedésnek a képe kidomborodó és fordított helyzetű; 2. az erről 
készült gipszlenyomat mélyített képű és rendes helyzetű; 3. az 
ezután készülő bélyegzőnek a képe ismét kidomborodó és fordí
tott helyzetű; 4. végül a bélyegző papirosra való lenyomata me
gint rendes helyzetű, mint az különben természetes dolog is.

Némely bélyegző-gyáros olyan fametszeteket használ a fak
szimilés bélyegzők készítésére, amelyeknek képe nem fordított, 
hanem rendes helyzetű. Úgy hiszik, hogy a dúcok ilyetén módon 
való előállítása könnyebbségére esik a fametszőnek. Mi persze 
nem találunk ebben semmiféle különösebb előnyt, mert hiszen
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a leformázás munkája így igen alaposan megszaporodhatik, ha 
történetesen szedést is kellene mellette alkalmaznunk. A bélyegző
gyártáshoz használt fametszetről galvanót készíteni nem szokás, 
mert ez meglehetős költséget okozna. Ha több egyforma famet
szetre van szükség: nem a galvanoplasztika útján sokszorosítják, 
hanem az úgynevezett klisé-másoló eljárás (Bleiklatsch) útján, 
úgy hogy a gyöngén beolajozott képű dúcot kihűlni kezdő ólomba 
csapják, s az így nyert mélyített képű lemezzel a dolgot meg
ismétlik, mire a fametszetnek pontos mását kapják meg. Ezt a 
lemezt aztán szépen körülreszelve és fára szögezve, az eredeti 
fametszettel azonos módon használják a bélyegzők készítésekor.

Nagyobb fametszeteknek az ilyen módon való másolása már 
meglehetősen bajos dolog volna, amennyiben ritkán sikerül elég 
élesképűvé tennünk, s azonkívül ha a dúc több darabból van 
összeenyvezve: könnyen széjjel is mállik. Ilyen nagyobb famet
szetek azonban igen ritkán válnak szükségessé a bélyegző-gyár
tásban, sokszorosításukra pedig még ritkábban kerülhet szükség.

Befejezem a ruggyanta-bélyegzők készítéséről Írott igénytelen 
dolgozatomat. Némely szaktársam talán furcsának találja, hogy 
e dolgozat a Magyar Nyomdászok Évkönyvében jelenik meg, úgy 
okoskodva, hogy hiszen mindennek nem sok köze a tulajcfbn-. 
képpeni könyvnyomtatáshoz, s hogy a budapesti nagy nyomdák 
aligha rendezkednének be a bélyegzőknek mellesleg való gyár
tására. Hát ez igaz, de viszont a vidéki nyomdák közül akárhány 
megpróbálkozhatnék a dologgal. Szép számmal akad ma is oly 
vidéki nyomdatulajdonos, aki pusztán a nyomdájából aligha tudna 
megélni, s kénytelen ezért papirkereskedéssel meg miegymással 
is foglalkozni. Az ilyenek bátran fölvehetik munkakörükbe a rug
gyanta-bélyegzők készítését is. Gondos Ignác.
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A FÖDŐKÉPESSÉG MEGHATÁROZÁSA.
inden a színes nyomtatással gyakrabban foglalkozó 

nyomdászra nézve nagyon fontos dolog, hogy 
bizonyos esetekben legalább megközelítően tudja 
meghatározni valamely festéknek a födőképességét. 
Hogy mi az a födőképesség, talán úgy is tudják 
szaktársainknak még a fiatalabbjai is, de tán még
sem árt, ha néhány szóval megadjuk a tudományos 
meghatározását. E szerint födőképességen a fes
ték ama sajátságát értjük, hogy valamely alapra 
reávive, az utóbbinak színét egészen eltakarja. 
A födőképesség annál nagyobb, mentői vékonyabb 

festékréteg szükséges ahhoz, hogy az alap színe ne lássák át rajta. 
Nagyon vékony rétegen természetesen mindig átlátszik az alap.

A festékanyag födőképessége — mint azt egy hírneves bécsi 
szaktudós, Valenta E. tanár már régebben kifejtette — többféle 
körülménytől függ; így egyebek közt az egyes festékrészecskék 
nagyságától és alakjától, vagyis kristályos avagy alaktalan formá
jától, ugyancsak e festékrészecskék kisebb vagy nagyobb átlátszó
ságától stb. Ezenkívül a festék előállítási módjának is jelenté
keny hatása van a födőképesség fokára nézve, mint azt közve- 
tetlenül is tapasztalhatjuk a különböző ólomfehér-festékeknél, a 
koromfajtáknál, a nedves és száraz úton előállított cinóbernél stb.

A tömegsúlynak meg finomságnak a födőképességhez való 
aránya tekintetében pedig egy Mierzinsky nevű szaktudós a kö
vetkező tételt állította fö l: Mennél nagyobb a finomsága s men
nél kisebb a specifikus súlya a festéknek, annál jobban föd az.

Ami a födőképesség megvizsgálására szolgáló eljárásokat 
illeti, ezek bár igen egyszerűek, de a mellett meglehetősen pon
tatlanok is. A leggyakoribb eljárás az, hogy a festékből bizonyos

n 161



mennyiséget pontosan lemérnek, s egy a festők által használni 
szokott kartonlapra akként ecsetelik föl, hogy az alap tisztára 
el legyen födve, s sehol se csillámoljék keresztül; megmérve ez
után az elfödött fölület nagyságát, megállapíthatjuk a födőképes
ségnek a fokát is. Nyilvánvaló tehát, hogy ez a födőképesség
meghatározási mód nem lehet valami nagyon pontos, már azért 
sem, mert az ecsettel úgyszólván lehetetlen dolog teljesen egy
forma rétegben rakni föl a kartonra a festéket. Lehetne ugyan 
ezen olyanformán segíteni, hogy ecsetelés helyett nyomtatással 
vinnők a papirosra a festéket, s a nyomtatás tényleg nagyon 
egyenletes rétegeket ad, de ezzel az eljárással meg az a kelle
metlenség jár karöltve, hogy minden egyes réteg nyomtatásával 
várnunk kell mindaddig, míg az előbbi réteg teljesen meg nem 
száradt. Ezzel pedig tömérdek idő megy veszendőbe, s azonkívül 
némely gyöngén födő festékfajtánál a födéshez szükséges rétegek 
sokasága miatt alig is használhatjuk ezt a meghatározási módot.

Valenta maga sem találta kielégítőnek ezt az eljárást, s ép 
ezért a fekete alap helyett egy darabig olyant használt, amelyen 
feketétől fehérig terjedő egész skála volt. Ezt a skálát famentes 
fehér papirosra nyomtatta, még pedig cinkfehérnek és lámpa
koromnak különböző arányú keverékeivel. A festékanyagot kötő 
lenolajfirnász mennyisége a két festékanyagnál teljesen azonos 
volt. A vizsgálatra kerülő festéket bizonyos arányban keverte a 
meghatározott konzisztenciájú lenolajfirnásszal, s aztán litográfiái 
vagy könyvnyomdái úton keresztben nyomtatott rá a föntebb 
említett skálára. így aztán elég volt minden esetben egyetlen 
nyomás is, s száradás után a skálának csak azt a számát kellett 
megkeresni, amelynél a skála már tökéletesen födöttnek látszott.

Ennek a meghatározási módnak az az előnye, hogy ha a 
skálát már egyszer megcsináltuk: esetről-esetre nagyon egysze
rűen végezhetünk olyan meghatározásokat, amelyek jól össze
hasonlítható eredményeket szolgáltatnak. De magának a skálának 
előállítása, mert hiszen nagyszámú fokozatnak kell lenni rajta: 
nagyon körülményes és sok időbe kerülő munka. Valenta maga 
is belátta ezt, s ezért más meghatározási mód után kutatott.

Mint annyi másnál, úgy a festékek födőképességének méré
sénél sem igen biztosíthatják a sikert az egyszerű mehanikai 
eszközök, s a modern tudomány szolgáltatta egyéb fogásokhoz 
kell nyúlnunk, hogy annyira-mennyire biztos eredményt érhes
sünk el. Itt is bebizonyult tehát, hogy a sokszorosító iparoknak 
technikai fejlődése kényszerű összefüggésben van a tudományok 
sok-sok ágazatának a fejlődésével, s hogy az ujabbkori találmá
nyok jelentékeny része — közvetve vagy közvetetlenül — hasz
nára válik a könyvnyomtatás meg egyéb sokszorosító ágazatok
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legtöbbjének. Valenta például, amikor a festék födőképességének 
meghatározását a föntebb említett módon nem találta elég gya
korlatiasnak: egy az asztrofizikában használatos finom műszert, 
a kolorimétert vagyis színmérőt vette segítségül, s kitűnő ered
ményt ért el vele. Eljárásának alapja a következő: Ha a festéket 
bizonyos vastagságú rétegben egy minden fényt abszorbeáló 
fekete lapra ráviszik, a fölületről visszavert színes fény mennyi
sége kisebb lesz, mint az, amely ugyanolyan nagyságú fehér 
fölületre és ugyanolyan vastagságban kenve, verődik vissza.

Mennél nagyobb a födőképessége valamely festéknek, annál 
nagyobb lesz (természetesen azonos föltételek mellett) a fekete 
alapon levő festéknek reflektált színes fénymennyisége a fehér 
alapon levőéhez képest. Ha már most a színes fénymennyiséget 
mind a két esetben megmérjük: a festék födőképességét a két 
fénymennyiség percentuális viszonyából számszerűen megállapít
hatjuk. — Valenta ez eljárásának gyakorlati keresztülvitele kü
lönben nem nehéz. A megvizsgálásra kerülő festéket pontosan 
megmért mennyiségű firnásszal összekeverjük, s litográfiái kő 
vagy alapnyomati lemez segedelmével egy darab egészen fehér 
és egy darab fénytelen fekete papirosra rányomtatunk véle.

Magának a koloriméternek nevezett műszernek egy reflek
torul szolgáló porcellánlap meg egy színes folyadékkal megtöltött 
Üvegcső a fő alkotó részei. A porcellánlapot vízszintesre állítjuk, 
s a cső alatt levő kartonkeret felébe tiszta fehér papirost, a má
sik felébe pedig a telenyomtatott fehér papirosból egy darabot 
teszünk. Az üvegcsövet ekkor a festék színének megfelelő színű 
folyadékkal töltjük meg, mely a festékanyag oldatának amaz inten
zitását adja meg, amely szükséges ahhoz, hogy a látótér mind a 
két fele (a világossági fokozattól eltekintve) egyformán festeny- 
zettnek lássék. A tíz leolvasás révén nyert átlagos számot v betű
vel jelöljük; ez megfelel a telenyomtatott fehér lapról reflektált 
fény mennyiségének. A nyomtatásos fehér lapot a nyomtatásos 
fekete lappal kicserélve, a keret másik felétől reflektált fény vilá
gosságát annyira tompítjuk, hogy mind a két fél egyforma vilá
gos legyen, s aztán mind a két mezőt egyforma színezésre állít
juk be. Ekkor az s számot kapjuk eredményül, amely a nyomta
tásos fekete fölülettől reflektált fénymennyiségnek felel meg.

Az s : v  aránya a v percentjeiben kifejezve megadja a festék 
födőképességének a mértékét. Valenta e kísérleteinél egész sereg 
különböző festékfélének a födőképességét állapította meg, köztük 
két eminenter födő hatásúnak nevezett festéknek, a cinóbervörös
nek meg a krómsárgának is a födőképességét. A kereskedelem
ben kapható cinóber v száma 54, s száma pedig 21, a födő
képesség tehát 38'9 százaléknak felel meg. A krómsárga v száma
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56, s száma 35'2, a födőképesség ennek folytán 62'8 százalék. 
Egy lazurozó festékkel való összehasonlíthatás okáért közöljük 
a buzérvörösnek, vagy mint általánosan nevezik: krapplakknak 
a födőképességi százalékát is. E szerint a buzérvörös v száma 
58'6, s száma pedig 1‘6, födőképességének százaléka tehát 27.

E három festékféle összehasonlításakor kitünően láthatjuk, 
hogy minő különbség van az egyes festékfélék födőképessége 
között. A legjobban födő festék a krómsárga 62‘8 százalékos 
födőképességgel, a cinóberé már csak 38'9 százalék, a buzér- 
vörösé meg már éppenséggel nem több 27  százaléknál. A króm
sárga födőképessége tehát 1'6-szer nagyobb a cinóberénél, emezé 
pedig 14‘4-szerte nagyobb, mint aminő a lazurozó buzérvörösé.
___Aki tudja, hogy a grafikai sokszorosításban minő fontos lehet
a festék födőképességének meghatározása, s hogy azonos elneve
zésű festékek közt is minő különbséget találhatunk födőképesség 
dolgában: bizonyára örömmel értesül a hírneves bécsi professzor 
meghatározási módszeréről. Első sorban azonban a festékgyáro
soknak kellene a dolgot hasznukra fordítani, s árjegyzékeikben 
garancia mellett megadni a festékek födőképességének százalékát.

I
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SEGÉDDÉ AVATÁS KÉTSZÁZ ÉV ELŐTT.
ogyha a két-három évszáz előtt élt könyvnyom- 
tatók valamelyike úgy hirtelenében föltámadhatna: 
nem ismerne rá a tulajdon mesterségére. Gyöke
resen, alapjában megváltozott minden. A hajdani 
faggyúgyertyás, alacsony mestergerendájú, intim 
tipográfiai műhelyek helyében villamvilágításos 
könyv- meg ujsággyárak merednek az égnek, a mo
dern technika minden csudálatos vívmányával föl
szerelve, imponáló hatást keltve egyrészt, a ben
nük folyó lázas, szótalan munka, lépten-nyomon 
kirívó egoizmus kapcsán ridegen hatva másrészt. 

A régi, egyszerű gondolkozású tipográfus előtt a szedőgépek, 
rotációs gépkolosszusok meg az elektromos világítás csudája 
aligha érne föl annak a bensőségnek, jó humornak s mindenek 
fölött családiasságnak az elvesztésével, amely még csak száz 
esztendővel ezelőtt is fő-fő jellemzője volt a nyomdász-életnek.

Legenda-szerűen hat miránk, a huszadik század embereire, 
ha néhanapján olvasunk vagy hallunk egyetmást a régi nyomdász
szokásokról, a gaucsolásról, introitusról, depozicióról stb. Mind e 
szokások annyira benngyökereztek a nyomdász-életben, hogy aki 
alkalom adtán nem vetette volna magát azoknak a lá : nem tűrték 
volna meg európaszerte talán egy valamire való nyomdában sem.

E nyomdász-szokások közt legjobban az volt elterjedve, 
amelyet depoziciónak neveztek elődeink. Magyarul talán nyomdász
avatásnak mondhatnék, amennyiben fölszabadításféle aktus volt.

A fölszabadítási cerimóniák már nagyon régen meggyökere
sedtek némely népnél, de különösen a németeknél, s ezeknek 
a szomszédsága s iparunkra, művészeteinkre való nagy hatása 
révén csakhamar átplántálódtak hozzánk is, úgy hogy a magyar
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országi könyvnyomtatók életmódja, mesterségbeli munkálkodási 
rendszere stb. alig-alig különbözött valamit az isar-parti vagy 
lipcsei könyvnyomtatókétól. Sőt hazánk legtöbb nyomdájában 
— talán csak Debrecent meg Erdélyország némely színmagyar 
városát kivéve — német volt a segédek társalkodási nyelve.

Bár a tulajdonképpeni céhrendszer sehol sem honosodott 
meg a könyvnyomtatók körében, a német-, francia- s angolországi 
nyomdász-empóriumokban főnökök meg segédek közösen egye
sületeket alkottak, egyrészt bizonyos szaktársias jótékonyságnak 
a kifejthetése okáért, másrészt pedig közös érdekeik védelmére. 
Ez egyesületek keretében a nagyobb számú segédeknek gyakran 
sikerült keresztülvinniök oly rendszabályokat, amelyek a mai 
szociális mozgalmak idején is jelentékeny vívmány számba men
nének. így például sok helyt numerus clausust állapítottak meg 
az inasok létszáma tekintetében, másutt pedig, sőt majdnem min
denütt, megakadályozták azt, hogy könyvkereskedő vagy könyv
kötő, tehát nem tanult nyomdász: tipográfus-műhelyt állíthasson.

A nyomdász-inasnak régente 50—200 tallérnyi tanulási díjat 
kellett fizetnie, s a tanulási ideje három esztendőtől hétig tartott; 
a lakás-adás meg az élelmezés kötelezettsége azonban a mes
terre háramlóit. A tanulási idő eltelte után a fiatal embert még 
nem tekintették kész segédnek; bizonyos átmeneti állapotba jutott 
ekkor, s kornutusznak, fölszarvazottnak nevezték. A depoziciónak 
nevezett különös cerimóniák elkövetése után léphetett csak be a 
teljesjogú nyomdász-segédek testületébe, s ismerték el kollégának.

A depozició cerimóniája rendszerint valami alkalomszerű víg
játékkal vette kezdetét, s nagyszabású lakomával fejeződött be, 
aminek költségeit természetesen a kornutusz fizette meg. De még 
ezenfelül is jókora — ötventől kétszáz tallérig terjedő — összeget 
kellett ez alkalommal a végleges fölszabadításáért lefizetnie. 
Maga a depozició cerimóniája eleinte meglehetősen mély értelmű, 
sőt olykor magasztos is volt, de később durva, trágárságokkal 
elegyes komédiázássá fajult a dolog, úgy hogy a tizenhetedik 
század vége felé némely város hatósága részben korlátok közé 
szorította, részben egészen eltiltotta a depoziciót. A folyton fej
lődő korszellem és a nyomdászatnak a kézművesség köréből 
való mind teljesebb kiválása lassankint meg is szüntette e szokást.

A depozicióhoz hasonló szokást nem találunk a középkor 
semelyik kézművességénél sem, hanem annál inkább az egyete
meken. A könyvnyomtatók már kezdettől fogva szoros összekötte
tésben voltak az egyetemekkel, s a tizennyolcadik század vége 
felé az egyetemi városokban még általános szokás volt, hogy az 
ott dolgozó nyomdászok az egyetem anyakönyvébe vétessék föl 
magukat, hogy ilyenformán az egyetemi bíráskodás alá tartozzanak.
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Mint köztudomású: a nyomdászoknak hajdanában nagy volt a 
böcsületi, s némely fejedelem kitüntetésekkel is halmozta el őket.

De térjünk csak át tulajdonképpeni föladatunkra, a depozició 
valamikor nálunk is követett cerimóniájának a vázlatos leírására.

Az egész cerimónia zöld gallyakkal szépen földíszített helyi
ségben folyt le. Elüljáróban ékes német versezettel tették figyel
messé a közönséget, hogy micsoda vidám színjátékról lesz szó:

Uraim s hölgyeim, ünnepünk lesz máma,
Ifjú embernek a víg fölavatása.
Ország s a nagy világ ismeretlen néki,
Tapasztalás híján gyöngék az erényi;
De valamit azért mégis megtanula:
Művészetünk immár néki is vagyona.
Szorgalom, szerénység megvolt ő kelmében.
Valahányan vagyunk, tanúskodunk ebben.

Jó emberink vagytok, kérünk benneteket:
Vegyétek kör’tökbe ez ifjú gyereket,
Kinek avatása ritka alkalmára
Nem lesz ma senkinek tréfába’ hiánya.
Ne vegyétek zokon, ha a tréfa vaskos,
Depozíciókor már ez így szokásos.
Ha másra nem, arra jó lesz ez az aktus:
Ifjúnk ne feledje, mint lett tipográfus.

E meglehetősen jól hangzó versezet után a nyomda depozitora 
lépett elő; fontoskodó képpel mondja el a monológját, csodál
kozva kérdi: miért gyűlt össze ez a díszes közönség, minek az a 
lomb- meg virágdísz. Jó, hogy az előtte megjelent deklamátor 
már figyelmeztette a közönséget a tréfák vaskosságára, mert már 
e jelenetnél is egymást érik a drasztikusnál drasztikusabb ékek. 
Amikor a csudálkozó depozitor ide-oda járkál a pódiumon, egy
szerre csak eszébe jut, hogy megkérdi a szolgáját. Kiszól tehát:

Hol vagy öcsém, Gagyagos?
Gyere rögtön uradhoz,
Szólni akar hozzád!

A szolga nagy sebbel-lobbal törtet be, s mondja az urának:

Itt volnék jó uram. Be nagyon siettem,
Vackom siettemben össze se rendeztem!
De úgy illik az, hogy aki igaz szolga:
Ha ivásról van szó, urát legott hallja.

A depozitor morogva jelenti ki, hogy úgyis tudja, mennyire része
ges a szolgája. Inti őt, hogy mindig csak annyit igyék, amennyi 
beléfér. Mert a polgári becsület ennyit ugyan megkíván, de többet
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nem is enged meg. Vegyen a szolga példát őróla: ő megfogadta, 
hogy ha valaki még egyszer részegen látja, szemen köpi. S ezt 
a fogadalmát híven megtartja. Áttér aztán arra, hogy mit is akart 
kérdezni. De a szolga éppenséggel nem tud biztos feleletet adni:

Nem tudom mi lehet, de azt érzi orrom,
Hogy valami büdös állat jár e tájon.
Rettentő szaga van, orromat csavarja,
Ugyan mi lehet a z : görény avagy róka ?

Most aztán a depozitor is konstatálja, hogy valami átható, kel
lemetlen szag érzik messziről. Kiküldi hát a szolgát, hogy nézze 
meg, vájjon mitől származhatik az. Amíg a szolga odajár, a depo
zitor drasztikus monológban panaszolja el, hogy mennyire csél- 
csap és haszontalan fráter a szolgája, s mennyire szereti az italt.

Végre megérkezik a szolga. Hátán cepeli be a kornutuszt, 
s nagy ordítozva jelenti ki róla, hogy a mezőn sikerült elfognia. 
Szörnyeteg mivoltához képest két hatalmas szarva van a kornu- 
tusznak, a szájából két óriási lapátfog áll ki, a körmei meg ara- 
szosak. Az ijedten hátráló depozitor álmélkodva csapja össze kezét:

Juj, micsoda csuda-állat,
Se nem ökör, se nem szarvas!
Ugyan hol fogtátok ő t?

A szolga megismétli, hogy a mezőn fogta. Mind a ketten körül
járják a némán álló kornutuszt, s egyszerre csak orrukhoz kapnak :

Teremtette, jaj de büdös,
Elájulok menten!

A szolgának egyszerre csak eszébe jut, hogy hátha kornutusz 
lesz az a csudás állat. Gyanúját közli a depozitorral, aki minden
féle bolondos kérdést intéz a kornutuszhoz. Majd megszólal a szolga:

Kornutusz, kisértet, manó, törpe, tündér:
Majdnem egy fogalom, s egymással összefér.
Valamennyi tudós: ír, olvas, hegedül.
És ha kedve szottyan, még táncra is perdül.

Zene szólal meg most. A szolga ostort ragad a kezébe, s alapos 
suhintásokkal ösztökéli a szerencsétlen kornutuszt a táncra. 
A depozitor nagyokat nevet mindezen, s ékes rigmusokban kezdi 
dicsérni a szolgát, aki annyire meg tudja zabolázni az erdők 
szörnyetegét, hogy még táncra is perdül, ha muszáj. De a szolga 
visszaszól, hogy ez nem minden, egyebet is kell még tudnia az 
alattomos szörnyetegnek; majd ő kiveszi belőle. Abbanhagyja
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tehát a táncra nógatást, s a zsebéből levelet kotorászva elő, ezt 
a kornutusz szeme elé tartja. Néhány oldalbaütés, s megszólal ez :

Ugyan miként tudnék levelet olvasni,
Iskolába soha sem engedtek járn i___

A szolga végtelenül elcsodálkozik, hogy a szörnyeteg megszólalt:

Ejnye, hallottátok: miket tud az ördög ?
Sugalmazására megszólalt e csúf dög.
Próbáljuk csak tovább. Hátha olvasni tud?
Taníthatta erre barátja, Belzebub.

A szolga további próbálkozása abból áll, hogy nyakon üti néhány
szor a szörnyeteget, aki nagysokára kezd csak bele az olvasásba:

Kötni való, vásott kamasz 
így hívtak eddig engemet.
Sajna bizony, igaz volt az,
Megérdemlőm e nevemet.

A tréfás bolondságoknak se szeri, se száma. A szolga észreveszi, 
hogy zsebei is vannak a szörnyetegnek. Nosza nekiront ő is, 
meg a depozitor is, s mindenféle furcsa tárgyakat kotorásznak 
elő onnan. Az egyikök végtére ölnyi hosszúságú papiros-szalagra 
akad, amire többnyire meglehetős trágár tartalmú szerelmes levél 
vagyon írva. A depozitor ezt hangos szóval, olykor szörnyűködést 
jelezve, fölolvassa, miközben a szolga a hatás fokozása okáért 
néhányszor jól nyakon üti a szörnyeteget. A levél fölolvasása 
után depozitor és szolga újra együttesen neki esnek, korholják, 
szidják, sőt dögönyözik a szegény szörnyet, aki végre a sok fag
gatásra cérnavékonyságú hangon vallja meg, hogy biz ő nyomdász.

Persze nem hiszik el neki, s mindenféle tréfás keresztkérdé
sekkel akarják kihozni a sodrából. Nem sikerül. Dalolnia muszáj 
tehát, de ebbe sem sül bele. A szolga hirtelen gondol valamit:

Szeretném most megkérdezni 
E sátánra fajzott szörnyet:
Azon kívül, amit láttunk,
Tud-e vájjon még egyebet.
Kockát vetni, kártyát rakni,
Elnyerni másnak a pénzét;
Ha ezt tudja, istenuccse 
Dicsérni fogom az eszét.

Kezdődik hát a játék. A szidalom és mindenféle egyéb verbális 
injuria persze csőstül szakad a kornutusz nyakába, s végezetül 
a szolga a padot a rajta ülő kornutusszal egyetemben fölfordítja.
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A depozitor, aki tanúja volt a kártya- meg kockajátéknak, kije
lenti, hogy a szörnyeteg egyike az éltében látott legnagyobb 
kópéknak. Most már ő maga is elhiszi, hogy a szörny okosabb, 
mint aminőnek látszik, de a szarvak, lapátfogak s rengeteg kar
mok sehogy sem tetszenek néki. Int tehát a szolgájának, aki 
eltűnik, s csakhamar egész sereg különféle szerszámmal tér 
vissza. Van ezek közt bárd, gyalu, kés, rengeteg olló, mérővessző, 
körző, óriási harapófogó és reszelő, s nem hiányzik a már sokat 
szerepelt ostor sem. A kornutuszt egyesült erővel a padra döntik, 
kihúzzák a lapátfogait, levágják a haját, leborotválják a szakállát, 
karmait leráspolyozzák s a fejét megmossák. A hosszú és kínos 
szépítő művelet után tükör elé állítja a depozitor a kornutuszt:

Kérdezheted immár e fényes tükörtől,
Csinos legény lett-e a rút szörnyetegből.
Bizony szemrevaló, nyalka legény lettél,
Ha nem volnál m afla: szeretőt is lelnél.

Kérdezgetik tőle, depozitor s szolga, mit akar a jövőben csinálni. 
Finom meghajlással, rendkívül udvariasan feleli a kornutusz:

Isten úgy segéljen, erényesen élek,
Becsületet szerzek a szép nyomdász névnek.

Megütődve kérdi a depozitor, hogy hát nyomdász akar lenni ?

Szívem földobogna a nagy boldogságra,
Ha bevennének a nyomdásztársaságba,

hangzik a felelet, mire a depozitor következőképpen tromfolja le :

Ahhoz ugyan beválasz,
Akár egy szopós malac.

A depozitor most fölkapja a nagy fabárdot, s leütve véle a kor
nutusz szarvait, megeskettetti őt, hogy bármi méltatlanság történt 
légyen is véle inas-életében, sohasem fog érte boszut állani. 
Majd pofon legyinti, megjegyezvén, hogy ez legyen az utolsó 
eltűrt bántalom. A lovaggá-ütéshez hasonlatos ez a jelenet szép 
beszéddel kapcsolatos; a depozitor e szavaiban mintegy konsta
tálja, hogy hosszú inaskodása idején tényleg sok igazságtalanság 
történt a fölszabaduló ifjúval, de ez főként a segédek időnkint 
való rossz hangulatára vezethető vissza. Amikor az ifjú ember a 
segédek sorába lép, mind őneki felednie kell a rajta esett bán- 
talmakat, mind pedig a főnöknek, segédeknek is fátyolt kell vet- 
niök a kornutusz gyakran pajzánsággal, vásottsággal tele múlt
jára. Ebből a komoly jelenetből azonban vidámabb intermezzók
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is kerekednek ki. Az időközben eltávozott szolga szerzetesnek 
öltözött harmadik nyomdásszal tér vissza, aki meggyóntatja a 
kornutuszt. A gyónás tartalma közben-közben nevettető, a végén 
azonban meglehetősen komollyá változik át. Végső szavai ezek:

Nem törődtem biz én senki intésével,
Se jó szó, se verés nem fogott énrajtam;
És mert a büntetés nem marad el soha:
Nemezis szavára nőtt meg úgy a szarvam.
Ámde a jóságos gazdám kegyessége 
Segített bajomon, s emberré avata;
Hálából, fogadom, derék nyomdász leszek,
S örök szeretettel török a nyomába.

Előlép ezután a kornutusz tanítómestere is, s minekutána 
egy sereg jó tanáccsal látta el az ifjút, koszorút tesz a fejére, s 
az egész gyülekezet előtt tisztességes, jóravaló legénynek jelenti 
ki őt. Tanuk állnak most elő, ajándékokat nyújtanak át a fiatal 
segédnek, s uj társadalmi állapotához sok-szerencsét meg egyéb 
jót kívánnak. Ezzel már tulajdonképpen vége is volna a depozi- 
ciónak, de rendszerint még egy beszéd következik utána, amely
ben a depozició szimbolisztikus jelentőségét méltatják, nagyban 
magasztalva mellesleg a könyvnyomtatást s ennek föltalálóját.

* * ❖

A depozició szokása — mint már említettük — rég kiveszett 
a nyomdász-életből. Itt-ott némi maradványát megtalálhatjuk még 
az úgynevezett gaucsolásban, amely nem kevésbé volt nyers szo
kás, s a mellett még hiányzottak is belőle azok a szimbolisztikus 
momentumok, amelyek a depozició nyerseségeit és trágárságait 
enyhítették, sőt sok esetben — a régi közízlést is tekintetbe 
véve — megbocsáthatóvá tették. A gaucsolás kizárólag német 
szokás volt, s a Németországból bevándorolt könyvnyomtatók 
hatására terjedt el nálunk is. Állott pedig abból, hogy a cere
mónia-mester szerepét betöltő könyvnyomtató jeladására a föl- 
szabadultat fölkapták, s a korrigáló-széken levő vízzel telt spon- 
gyára háromszor egymásután ráültették. A markos nyomók, kik 
a nyersebb tréfát kedvelték, rendszerint az áztató-teknőbe ültették 
a fölszabaduló ifjút, miközben alkalmi dalokat énekeltek, s félig 
tréfás, félig komoly fölavató beszédeket mondottak. A fölszaba
dult végül megvendégelte szaktársait, minek megtörténtével teljes 
érvénnyel föl volt véve a körükbe. A gaucsolást a tizenkilencedik 
század közepe felé még csak úgy megkövetelték a német könyv
nyomtatók, mint két századdal előbb élt elődeik a depozitumot. 
A legtöbb helyt a lehetőséghez képest díszes fölszabaduló-levelet,
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úgynevezett Gautschbriefet állítottak ki a fölszabadult nyomdász 
számára, s e levelet a nyomdának — s esetleg az egész város
nak — minden egyes nyomdásza aláírta. Némely öreg könyvnyom
tatónk még ma is kegyelettel őrzi a maga ilyen írását, amely 
annak idején a ma használatos munkakönyvét is helyettesítette.

A gaucsolás megtörténtét bizonyító iratnak maradványa az a 
fölszabadító körlevél, amellyel a nagyobb nyomdák művezetősége 
a személyzettel valamely inas tanulási idejének lejártát tudatja. 
Ezen a száraz értesítésen kívül semmi sincs, ami a régi nyers, 
de gyakran elég intim fölszabadulási cerimóniákra emlékeztetne.

így múlik el apránkint minden. A posztulátumnak is nevezett 
depozició az idők folyamán gaucsolássá zsugorodott össze, s ezt 
is jóformán elsöpörte immár a nyomdászati nagy-ipar terjedése 
nyomán fakadt, minden cerimóniázást perhorreszkáló modernebb 
munkásfölfogás. De meg vannak számlálva a napjai egyéb régi 
nyomdász-szokásoknak is, mint például a nálunk német szóval 
»Einstand«-nak nevezett introitusnak és az »Ausschank« elneve
zésű búcsú-estéknek is. Ritkábban és hasonlíthatatlanul szeré
nyebb keretben esnek meg ezek mai napság, mint csak húsz
huszonöt esztendővel is ezelőtt. Lassankint tán egészen feledésbe 
merül ez a két régi, évszázakon át divatozott nyomdász-szokás is.

A kollégialitás e szokások pontos követésében csúcsosodott 
ki hajdanában. Most az önsegély és összetartás elvére van ala
pítva. Melyik a helyesebbik út: Ítéljék meg olvasóink maguk.
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A GAZDASÁGI SZERVEZKEDÉS HATÁSA 
A M A G V A R O R S Z Á G I  N V O M D A I  PÁR RA.

mióta Marx Károly rendszerbe foglalta a tőke és 
munka közti viszony megszüntetésére irányuló téte
leit, az ipari munkásság az egész kontinensen foko
zottabb eréllyel lát a gazdasági szervezkedéshez. 
A külföldön is, nálunk is rendre-sorra támasztanak 
a munkások olyan követeléseket, amelyek részben a 
munkaidő rövidítésére, részben pedig a munka
bérek fölemelésére irányulnak. A munkások tehát 
kultur-életet akarnak élni, és céljuknak elérésére 
persze nincsen más mód, mint gazdasági viszo
nyaiknak fokozatos és a lehetőséghez képest való 

javítása. Érdekes már most annak a megfigyelése, hogy a gaz
dasági harcok sikeres vagy sikertelen kimenetele mennyiben be
folyásolja az illető ipar fejlődését. Túlhaladnók azonban fölada
tunk hatáskörét, ha a többi szakmákkal is részletesen foglalkoz
nánk. Ám nagyjában mégis következtethetünk az alábbiakból, sőt 
általánosságban már most megállapíthatjuk, hogy azok a gazda
sági küzdelmek, melyek a munkásságra nézve kedvezően vég
ződtek, végeredményükben az illető ipar fejlődésére is jól hatottak.

A magyar nyomdászok mai szervezettsége és a magyar 
nyomdaipar fejlődöttsége nagyszerű példáját nyújtja annak az 
általános igazságnak, hogy valamely ipar fokozatos fejlődése 
csak az illető ipari munkások fokozatos szervezkedésével képzel
hető el. Amely szakma munkásainak ugyanis magasabb élet
igényei vannak, azok rendszerint ambiciózusabb, jobb ízlésű és 
törekvőbb emberek, akik az ipart művészi tökélyre igyekszenek 
emelni. A magasabb munkabérek alkalmat adnak a munkásnak a 
jobb táplálkozásra, az Ízlésesebb öltözködésre, és így a jobb
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munkakedvre és munkabírásra is. Az alacsonyabb munkaidőt 
pedig fölhasználhatják a munkások szellemük s szaktudásuk mű
velésére. És valljuk meg őszintén: erre nálunk különösen nagy 
szükség van, mert a nyomdákban nem lehet kísérletezni. Akár
milyen alacsony fizetéssel alkalmaznak valakit, megkövetelik tőle 
a tisztességes munkát. Már pedig a tanulási esztendőket vajmi 
ritkán használják föl arra, hogy az inasból jó szakembert nevel
jenek. És ha tekintetbe vesszük még, hogy a nyomdász tanuló
ideje olyan korban van, amikor a zsenge gyerekléleknek nincs is 
fogékonysága még a magasabb ismeretekhez, akkor a munkálta
tóknak csak örülniök kell, ha a rövidebb munkaidő révén alkal
munk van szakismereteink fejlesztésére és Ízlésünk finomítására.

De tartsunk csak időbeli sorrendet, és lássuk azt a fejlődési 
folyamatot, mely a magyar nyomdászok között úgy szervezeti, 
mint szakmai téren tapasztalható volt, és amely iparunkat és 
egyszersmind szervezetünket egészen a mai állapotokig juttatta.

A nyomdászok tulajdonképpeni szervezkedése kétségtelenül 
akkor kezdődött, mikor a Typographiát megindították, illetőleg 
mikor megalakították az önképző egyesületet. Amilyen gyönge 
lábon állott akkoriban a nyomdaipar, éppen olyan kezdetleges 
volt maga a nyomdászok szervezkedése is, mert hisz a segélyző 
egyesület — rövidebb időszakot leszámítva — sohasem volt gaz
dasági harci szervezet, az önképző egyesület pedig távolról sem 
egyesítette kebelében a pest-budai nyomdászok zömét. Később, 
amikor az önképző egyesület önképző osztály címmel beleolvadt 
a segélyző egyesületbe: nem igen változhatott meg a szervez
kedés javára a helyzet, mert az egyesületnek folyton a nyakán 
volt a hatóság. így például az 1890-iki bérmozgalom után azzal 
vádolták az egyesületet, hogy a sztrájkban állókat segélyezte, és 
ezért az egyesületet az akkori belügyminiszter fölfüggesztette, 
megváltoztatván az előzőleg foganatosított föloszlató elhatározását. 
1894 jan. 15-én megtiltották az egyletnek a Typographia kiadását.

így küzködött az úgynevezett anyaegyesület. Tehát a szer
vezkedést is át kellett tenni más térre, s így a szakegylet meg
alapításán fáradoztak lelkes emberek, miután akkor még a szabad 
szervezet nem működhetett olyan nyíltsággal, mint ma, és sokkal 
több zaklatásnak lett volna az kitéve, mint egy alapszabályokkal 
rendelkező egyesület. Ámde az 1895-iki kudarcot ismét stagnáció 
követte, s az emberek bizalmatlanok voltak egymás iránt, hiány
zott a friss vérkeringés úgy szervezeti, mint társadalmi életünk
ben. Csak természetes ilyenformán, ha a szakma fejlesztése iránt 
sem volt semmi érdeklődés. Ha a Szakkör erre az időre eső mű
ködését tekintjük, azt látjuk, hogy ott is lanyha az érdeklődés, 
sőt határozottan visszaesés tapasztalható a taglétszámot illetőleg is.
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A Szakkör különben, ahol a szaktudást igyekeztek fejleszteni, 
kitűnő fokmérője volt a haladásnak; a szervezet hanyatlásával 
ott is mindig visszafejlődést lehetett tapasztalni. Tudjuk, hogy a 
Szakkör 1895-ben már tizenhárom-esztendős múltra tekinthetett 
vissza, s mégis éppen csak hogy létezett, miután a nyomdászok 
gazdasági szervezkedése sem tudott eredményeket fölmutatni. 
1890 végén a Szakkörnek még csak mindössze 157 tagja volt.

Az 1895-iki mozgalom után a haladás szelleme járt megbon
tott soraink között. Az emberek érezték, hogy egymásra vannak 
utalva. Összekötő kapcsot keresett mindenki, ahol az összegyűj
tött gazdasági erők segítségével egymásba bizalmat, lelkesedést 
és öntudatot önthessenek. így született meg több esztendei kínos 
vajúdás után 1896 december 20-án a Szakegyesület. Ennél a 
dátumnál kezdődik a szervezeti, és így a szakmabeli erősödés is.

A Szakegyesületnek különben is hivatása volt az önműve
lődés és szakmai ismeretterjesztés is, noha valójában és kifeje
zetten harci szervezetnek alkották meg. A Szakegyesület meg- 
csinálói bizonyára tisztában voltak azzal, hogy csak a szakmailag 
jól képzett munkás állhatja meg a sarat a gazdasági küzdelmek
ben, azért gondoskodtak az alapszabályokban a szakmai ismeret- 
terjesztésről is. Hogy az 1896. esztendő óta milyen rohamosan 
haladt a gazdasági szervezkedés, azt minden magyar nyomdász 
tudja, aki tagja ennek a szervezetnek. A szabad szervezet az alatt 
a néhány év alatt, mióta mindenki minden héten kötelezőleg 
támogatja, imponáló erejűvé nőtte ki magát, azonkívül pedig a 
.Szakegyesület is szédítő gyorsasággal haladt. A szabad szervezet 
anyagi hatalmáról fogalmat alkothatunk magunknak, ha kissé gon
dolkozunk, s a Szakegyesület taglétszámának, kiadásainak és 
vagyoni állapotának emelkedéséről szóló következő táblát átnézzük:

Év Tagok száma
Ö sszes
bevéte l

koronákban

Ö sszes
kiadás

koronákban

Vagyon
készpénzben

korona

Ö sszes
vagyon

koronákban

1896 100 14 0 0 U 8 — 1400-18 1400-18

1897 568 4077 -32 1471-90 4005-60 4886 -66

1898 640 5907-08 29 74 -64 6938 -04 7555 -10

1899 1687 8172 -88 8375 -66 6735 -26 87 65 -84

1900 2279 13019-79 11148-53 8606 -52 10434-06

1901 2589 14719-24 12875-31 10450-45 12337-84

1902 3118 23199-20 23966-91 9682 -74 12644-73

1903 4768 28935-35 30707-16 7910 -93 12059-66

1904 5392 39291-26 37736-69 9465 -50 15165-66

1905 (fé l év ) 6013 19797-80 17983-34 11279-76 16980-62

Összesen .. .. 158520-10 147240-14 11279-96 16980-62

És hogy a munkások gazdasági erősödése meghozza a szakmai 
fejlődést is, az nálunk is bebizonyosodott. A szabad szervezet
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és a Szakegyesület erősödésével ugyanis alaposan kinőtte magát a 
Szakkör is, amelynek a tagok szakmai továbbképzése képezi a 
fő föladatát. Időközben persze a Szakkör is tért engedett bizo
nyos követelményeknek, amely azután meg is hozta a kívánt 
eredményeket, amennyiben az utolsó öt év alatt több tagot szer
zett, mint egész azelőtti léte alatt. 1890-ben a Körnek 157 tagja 
volt, 1904-ben 500, míg 1908 elején már 1604. 1907-ben a Kör 
vagyona készpénzben 552155 korona, míg az összes vagyon 
18423'34 koronát tett ki. Már a számok egymagukban is eleget 
beszélnek, de nem érdektelen azoknak a föltétlenül dicséretes 
törekvéseknek a fölemlítése, melyek a kiváló eredményeket elért 
szaktanfolyamok és szaktanulmányi kiállítások rendezésében, az 
értékes mellékletekkel ellátott szakközlöny kiadásában, pályázatok 
kiírásában és szakkiállítások rendezésében nyilvánulnak meg. 
Ha összehasonlítjuk jobb kvalitású szedőink és mesterszedőink 
számát a tíz év előtti gárdával, akkor örvendetesen kell tapasz
talnunk, hogy gazdasági erősödésünkkel szakképzettségünk is 
akkorát haladt, hogy a jóval idősebb német-, angol- meg francia- 
országi nyomdászat mellett éppenséggel nem törpülünk már el.

Szedőink, gépmestereink meg nyomóink szakbeli képzettsége 
ma összehasonlíthatatlanul jobb, mint tíz évvel ezelőtt volt. Akár 
a könyveket, akár a folyóiratokat vagy a többi munkákat nézzük, 
a legtöbbször bizonyos gondosságot, Ízlést, beosztást és határo
zottságot látunk, amely a régebbi nyomdatermékekről bizony 
általában nem volt elmondható. Hogy ne menjünk messze pél
dáért, itt van a Szakkör évkönyve, mely évről-évre olyan mesés 
köntösben hagyja el a sajtót, hogy szinte eseményszámba megy 
még a külföldön is, ahol pedig kétségkívül megszokták már a 
szép munkát. Ne hagyjuk szó nélkül a szaktanfolyamokat se, 
amelyeken a vezetők, tanítók és hallgatók egyaránt megbecsül
hetetlen sikereket értek el. A legutolsó szaktanfolyam eredménye 
egyszerűen utolérhetetlen. A mostanában kiírt pályázatok ered
ményei, a szaklapokban és évkönyvünkben megjelent ízléses mel
lékletek mind arról tanúskodnak, hogy a magyar nyomdaiparban 
a munkások gazdasági szervezkedésével bizonyos színvonalat 
teremtettek, amelyre méltán lehetnek büszkék mind a munkások, 
mind pedig a munkaadók egyaránt. — Magától értetődik, hogy 
amely ipar munkásai szervezetileg gyöngék, azok szakmailag sem 
képviselnek jó kvalitást. A gazdasági erősödéssel együtt látjuk a 
munkások szellemi fejlődését is, amely hovatovább megteremti 
azt az öntudatot, amely megértteti a munkással, hogy csak szak
mailag jól képzett ember követelhet bizonyos jogokat. A munkál
tatók maguk sem veszik észre, hogy amit tőlük harc árán elvettek, 
azt később visszakapják jó munkában. A szakszervezetekben ren-
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dezett fölolvasások, viták, tanfolyamok, a szabad iskolák és nép
akadémiák mind-mind azt bizonyítják, hogy intelligens nyomdász- 
generáció van fejlődésben, amely a gazdasági téren elért ered
ményeket szelleme és szakmája művelésére használja föl. Aki 
tehát művelt munkásokat akar és fejleszteni akarja az ipart, az 
ne nézze ellenséges szemmel azokat a gazdasági harcokat, ame
lyek részleteikben talán nem elégíthetnek ki minden fölfogást, de 
végeredményükben jók az ország közgazdaságára és kultúrájára.

A nyomdai munkáltatók annyiban különböznek a többi ipari 
tőkésektől, hogy nagyobb bennük a haladás iránti érzék, s nem 
hagyják magukat lehetetlen hatalmi kérdésekkel harcba kergetni. 
Ebben mindenesetre része van annak az intelligenciának is, ame
lyet más ipari munkáltatóknál hiába keresünk. De hatással van 
a főnökeinkkel időközönkint kötött egyezségeknél az is, hogy 
szervezetünk többnyire olyan egyénekkel áll szemben, akik vala
mikor szintén a sorainkban voltak, és így nagyobb szociális 
érzékkel bírnak. Persze ezt nem merjük általánosságban mon
dani, csak azokra a vezérszerepet játszó munkáltatókra vonat
koztatjuk, akik alkalom adtán tárgyalnak velünk, s akiknek döntő 
befolyásuk van kartársaik között. Ezek megőrizték liberalizmusu
kat mint főnökök is. Nem félnek a szervezett munkástól, sőt 
olyanok is vannak közöttük, akik a munkásaikat nemcsak mint 
gazdasági ellenfeleket tisztelik és becsülik, de politikai mozgal
maikat is rokonszenvvel kisérik, néha pedig maguk is támogatják.

Ezek a körülmények egyelőre biztosítanak bennünket szak
mánk további haladásáról is. Ha főnökeink az inaskérdésben is 
haladnak velünk, s reformálni akarják az inasok szakmai neve
lését, akkor a nyomdászat a közel jövőben is számot tarthat arra 
az elsőségre, amelyet az utóbbi időben úgy szakmai, mint gazda
sági és társadalmi téren elfoglalt. Különösen arról szokjanak le 
főnökeink, hogy az üresedésbe jött vezetői állásokat olyanoknak 
juttatják, akik jó szakemberek ugyan, de nincsen érzékük a 
munkáskérdések iránt, halvány sejtelmük sincs arról, hogy mit 
követelhet a munkás, és mihez nincsen joga. Az ilyen vezetők 
romlásba vihetik a legjobb vállalatokat is, és éppenséggel nem 
érdemlik meg, hogy főnökeik ilyen drágán fizessék meg esetleges 
»hűségüket«, amely rendesen irányadó szokott lenni az ilyesféle 
állások betöltésénél. Ne féljenek az agilisabb emberektől akkor 
se, mikor vezetői állásokról van szó, ha egyébként az illetők jó 
szakemberek. Számos példával tudnánk igazolni, hogy ilyen em
berek gyönge lábon álló nyomdákat mentettek meg, míg ezzel 
szemben virágzó üzleteket rázkódtattak meg alapjaiban ügye- 
fogyottságukkal olyan vezetők, akiknek a művezetőül stb. való 
akceptálásánál bizonyos tulajdonságokat vett a főnök tekintetbe.
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És most fejezzük be a munkánkat. Mióta a világ létezik, még 
soha semmi sem maradt úgy, ahogyan volt. Semmi sem tart tehát 
örökké, és már ma is bizonyosnak látszik, hogy a közel jövő 
olyan átalakulásokat fog hozni, amelyek szükségképpen nagy 
ugrást fognak jelenteni azoknak, akik gondolkozásukban a kon
zervatívizmus felé törekszenek. Igyekezzünk hát, s dolgozzunk 
lelkes kitartással a jövőért, amelynek elérkezése a mi számunkra 
csak természetes átmenetet fog jelenteni, ha ezentúl is a régi cél 
felé törekszünk, és ezzel a magyar nyomdaipart is művészi szín
vonalra emeljük. Tegyünk meg a magunk részéről mindent, hogy 
ezt az átalakulást lehetőleg ne a forradalmak kegyetlen, véres 
napjai jellemezzék, hanem a huszadik század érettsége. Addig 
pedig szolgáljuk tovább is Gutenberg mesterségével a tudományt, 
művészetet és fölvilágosodottságot. Szilágyi József.
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A RAJZOLÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSÉHEZ.
azai nyomdászvilágunk két táborba szállt. Az egyik 
fél azt a hitet vallja, hogy nyomdász-embernek 
a rajz szükségtelen, míg a másik fél meg van győ
ződve a rajz szükségességéről. Most az volna a 
kérdés, a kettő közül melyik félnek van igaza. 
Egyszerűen azt mondani: a rajztudás a nyom
dásznak fölösleges vagy szükséges, nem tehetjük, 
mert behatóbb gondolkozás nélkül a pálcát senki 
és semmi fölött el nem törhetjük. A dolog csak úgy 
tisztázható, ha visszatekintünk a múlt idők mé
lyébe, s keressük abban az indító okot; ezt meg

találva, apródonkint eljutunk oda is, hogy az eredményt kimond
hassuk. Elhamarkodott Ítélettől ez esetben is óvakodnunk kell.

Egyelőre csak a közelmúlt időt tegyük vizsgálatunk tárgyává, 
az 1892-től 1897-ig terjedőt. Ez a dátum az, amely a nyomdászat 
történelmében szabad irány vagy japanizmus névvel van meg
jelölve. Miben is állott ez iskolának alapelve ? Abból, hogy sza
kított a régi szabályokkal és oly módon helyezte el sorait meg 
díszeit, ahogy az Ízlés diktálta; az ízlés pedig legtöbbször lito
gráfiái hatás alatt állott. A síkdíszítés módjait kerülve, a plasz
tika lépett helyébe. A szedés szövegének fő sorait görbítették 
vagy szalagon helyezték el, a többit egymásra fektetett lapok 
oldalvonalai közé szorították be. A fönmaradt üres tért repkedő 
madarakkal és lepkékkel, növényi elemekkel töltötték ki. Ha az 
ez időből származó nyomtatványokat szemügyre vesszük, azt 
tapasztaljuk, hogy mindegyikök csupa betűöntödei anyagból van 
összeállítva. Legyen az akár egy, akár többszínű nyomtatvány, 
alapozás legtöbbször előfordul. Ha a nyomtatvány egyszínű: az 
alap átmenetes, elmosódó; ha többszínű, az alap is többféle, de
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mindkét esetben betűöntödei anyagból van összeállítva. Ebben  
az időben a mesterszedő rajztudásának közvetetten hasznát nem  
vette, s éppen a rajz nemtudásától származik az a sok otromba 
és lehetetlen forma, hajlított sor és ízléstelen díszítés, amelyek 
a m esterszedésnek ezt a korszakát jellem ezni legjobban tudják.

Az 1897-98. évben rájöttek arra, hogy az eddigi rendszerrel 
fel kell hagyniok, mert ez valami szép eredményre nem vezethet. 
A litográfiának is más, a tipográfiának is más mezei vannak. És 
ez a rendszerváltozás eleinte abból állott, hogy kezdték elhagyo- 
gatni a görbítéseket, a szedésbe kliséket vettek be, melyek a 
természetesség szem előtt tartásával készültek. S elég gyorsan 
előállott a könyvnyomdászatban egy másik korszakocska, melyet 
röviden naturalizmus szóval jelölhetünk. Vessünk egy rövidke 
pillantást az ez időben készült nyomtatványokra is, s rajtok 
nemcsak tetszetősebb formát konstatálhatunk, hanem észrevesszük 
azt is, hogy az alapnyomás már ritkábban fordul elő; ha igen, 
az sem mindig betűöntödei anyag, hanem karton, viasz, stereotíp- 
lemez és más alkalmas anyag. A rajzolás elsajátítására éppen az 
alapoknak szép és lelkiismeretes kidolgozása sarkalta a mester
szedőket. Különösen, miután a Máser-lemez elnevezésű alap- 
nyomati anyag forgalomba jött, lázasan igyekezett mindenki a 
rajz technikáját elsajátítani, ami természetesen mindjárt nem sike
rülhetett. Ha tekintetbe vesszük, hogy ez iránynak fő elve a ter
mészetesség volt, nem is csodálkozhatunk azon, hogy oly rövid 
életű volt. Tudvalevő, hogy természet után rajzolni nehéz mes
terség, iskoláinkban pedig a rajzot akkor még a régi rendszer 
szerint tanították; mesterszedőink magukat a naturalizmusba nem 
igen tudták beélni; ha sikerült is valamelyik Máser-metszet, az 
csak igen ritkán történt.

De jött egy harmadik irányzat, amely földöntötte a termé
szetességet, és helyet adott az egyéni felfogásnak. Ez az irány 
Angol- és Németországból indul ki, hol a mesterek tanítványai 
kereken kimondották, hogy nem követik többé őket, mert önere
jükből is tudnak szépet és jót alkotni. Az uj irány nem volt más, 
mint a sokat kárhoztatott szecesszió (különválás). Pedig ha célját 
tekintjük, van oly létjogosultsága, mint akármely más irányzatnak. 
De hát miért is tűnt le oly hamar? Felelet rá egyszerű: az 
emberek félreismerték célját és mindenre, ami szokatlan volt, 
legyen az a legrútabb valami is, rámondták, hogy szecessziós. 
E név leplével takartak el minden ferdeséget, minden bódult agy 
szüleményét. Festettek nemzeti színű lovat, zöld hajat, piros 
szemet, fekete virágot és levelet. És ez az irányzat nyomdásza
tunkra már csak betegen csapott át, mert míg hozzánk érkezett, 
eredeti célját eltévesztette; az ipari meg kereskedelmi konkur-
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rencia minden szokatlant, legyen az az esztétika rovására is, 
szecesszió névvel jelölt. Mesterszedőink kapva kaptak az alkal
mon, és mivel rajztudásuk kellő fokon nem állott, s a naturaliz
mussal megbarátkozni nem tudtak: hát a rajztechnikai készültség 
hiányát ők is a szecesszió kalapja alá rejtették. Célját már eleitől 
fogva nem ismerve, a rossz rajzú mütyülkék szecesszió elnevezés 
alatt már fel sem tűntek. Nemcsak maguk a mesterszedők tettek 
így, hanem a betűöntödék is halomra gyártották a szecessziós, 
agyonstilizált betűket és ornamenseket. Majd később a mester
szedőnek rajztudása folytonos gyakorlat között fejlettebb lett, 
nekik tehát alkalmazkodniok kellett az öntödei anyaghoz. A kon
kurencia folytán a versengés oly nagy lett, hogy a sok ízlés
telenségtől a közönség is megcsömörlött, és a szecesszió öt 
esztendei létezés után csendesen a többi irányzatok sorsára jutott.

Azt nem tudhatjuk sohasem, hogy valamelyik lábrakapott 
stílus halála után ismét visszatér-e. A szecesszió után újból vissza
jött a naturalizmus. A szecesszió célja mellett az emberek nem 
tudtak megmaradni, hanem azt elferdítették, túlkapás állott elő, 
minek következménye az lett, hogy a sok ízléstelenséget meg
utálva, ismét visszatértek a naturalizmushoz. A naturalizmus tehát 
az 1905. esztendővel a nyomdászatban ismét újjászületett és most 
oly dolgokat vitt be oda, mely megvetette alapját a modern  
iránynak.

Tagadhatatlan, hogy a szecessziónak is megvolt úgy az erkölcsi, 
mint anyagi haszna. Erkölcsi haszna abból állott, hogy először 
mesterszedőink kedvet kaptak a rajztanuláshoz és azt el is sajá
títhatták, másodszor megtanulhattuk azt, hogy minden úgy szép 
és jó, ha eredeti célja mellett megmarad. A szecesszió fő érde
méül tudhatjuk be különösen azt, hogy nemcsak akkor, hanem 
még most is a legjobban szolgálhat reklámcélokat, így az illeté
kes köröknek megvolt az anyagi hasznuk is.

Ezekből láthatjuk, hogy a nyom dász-em bernek úgy a szecesz- 
szió, mint a naturalizmus virágzásának idejében a rajzra szük
sége volt. Eleinte azért, mert ily irányú betűöntödei anyag kevés 
volt, és a korral haladni kellett, később azért, mert akkor meg 
már igen sok volt, és azokat stílszerűen feldolgozni csakis az 
tudta, aki rajzolni is tudott.

Most pedig vizsgáljuk a könyvnyomtatás legrégibb és leg
újabb korszakait, állítsuk egymással szembe, mert ez is, mint -a 
tükör, a neki megfelelő képet visszaadja, de azzal a különbség
gel, hogy itt az ellentétek is láthatók lesznek. Mindenek előtt 
nézzük meg az akkori és a mostani könyvnyomtatót. Az ősnyom
dász mindig a tudós emberek sorából került ki; ő maga véste 
és öntötte a betűt, készítette a festéket és papirost, szedte és
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díszítette, írta és nyomtatta a könyvet. A rajznak tudása ezek 
után minden kétségen kívül megvolt őnála. — A mai nyomdász
ember, ha négy elemit végez és négy évig inaskodik, felszabadul 
és nyomdász lesz belőle. Inaskodása idején alig tud írni és 
olvasni, ezeket mind a gyakorlat közben sajátítja el. Pedig oly 
intelligenciára a mai könyvnyomtatónak is volna szüksége, mint 
aminő volt az elődeinké, már csak azért is, mert a kor sokat 
haladt, az ismeretek szaporodtak; a mai nyomdásznak olyat is 
kell produkálnia, aminő akkoriban még alig fordult elő, például 
matematika-, táblázat-, hangjegy- stb. szedést. De ezekkel szem
ben a mai könyvnyomtatónak minden készen a rendelkezésére 
áll. Különvált időközben a betűmetszés, betűöntés, festék- és 
papirosgyártás. Ezek elkészítésével nem kell fáradoznia, minden 
tökéletesítve áll rendelkezésére, és a mai könyv szépség tekin
tetében mégsem versenyezhet az akkorival. Ennek oka nem lehet 
más, mint a nem megfelelő szellemi kiképzés és a nagy munka
megoszlás.

Amikor a nyomdászok fölismerték azt, hogy a stílszerűség
ben van a szépség, akkor a rajzzal is közelebbről kezdtek fog
lalkozni. Ez az idő pedig a naturalizmus és a szecesszió uralma 
idejére esik. A könyvnyomtatás tehát ettől az időtől kezd éledni. 
A rajz tudása vezette vissza műiparunkat a századokkal ezelőtt 
letért középútról.

A rajztudás ereje tehát oly nagy, hogy meg tudja mutatni a 
helyes utat ? Valóban. Minél többet és többen foglalkoznak a 
rajzzal, nyomtatványaink annál inkább közelednek az eredetihez, 
s felelnek meg a kor követelményeinek és az esztétika szabályainak.

Sokat és sokszor hallottunk a rajzról, de hogy mi is az, 
miben áll a lényege: erről bizony már jóval ritkábban esett szó.

A rajzolás olyan processzus, melynek célja nem  abból áll, 
hogy valamely mintát jól vagy rosszul lemásoljunk, hanem álta
lános képző hatása van, kiműveli a szellemi és fizikai szem  
látását és az ezen alapuló kézügyességet, önálló kritikai s alkotó 
erőt ad, mely az esztétikai érzéket és ezzel karöltve a jellemet 
is kultiválja. Ezzel a szóval: » rajzolás* még a mai időben sin
csenek sokan tisztában: hol a szerkesztésből álló mértani rajzot, 
hol egy pár levélforma szabadkézi megrajzolását értik rajta. Ha 
pedig ecsettel készített rajz kerül kezükbe, azt festménynek, 
készítőjét művésznek gondolják; ha pedig valaki olajfestéket hasz
nál, de rajzolni nem tud, már festőművésznek nevezik. Ezek után 
csak az tanul rajzot, kinek előreláthatólag szüksége lesz rá. 
Pedig a rajz mindenkire nézve fontos, legyen az illető iparos 
vagy katona, tanár vagy orvos, tudós vagy akármiféle foglal
kozású: szüksége van rája; ha másként nem, de környezetére
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kiterjesztve igen jótékony hatással van, mert az ízlést finomítja, 
a szép és művészi élvezetet előmozdítja. A rajznak tehát nevelő 
hatása van, mely a közízlést fejleszti, a közértelmet elősegíti, és 
így a m űvészet utáni érdeklődést előmozdítja.

A rajz észrevevésre, megfigyelésre, a felfogás élesbítésére 
és gondolkozásra tanít bennünket. Mikor rajzolunk, nem teszünk 
egyebet, mint a lerajzolandó tárgy jelenségeit megfigyeljük, a 
részeket az egészhez és egymáshoz arányítjuk, s így a folytonos 
gondolkozás között újabb és újabb Ítélőképességgel gazdagodunk. 
S ennek az Ítélő képességnek nálunk nyomdászoknál megfelelő 
színvonalra kell emelkednie, mert nekünk nem az a hivatásunk, 
hogy a nyomtatványokat saját rajzainkkal díszítsük, hanem az, 
hogy a művészek által tervezett körzeteket és kliséket stíl- és 
célszerűen összeállítsuk. A nyomdásznak nem  annyira a rajz 
technikájára, m int inkább a rajzolás révén megszerzett stíl- és 
formaismeretre van szüksége. S hogy ezt az ismeretet, a for
mák nyelvét elsajátíthassuk: rajzolnunk, festenünk és mintáz
nunk kell. Hogy a különféle stíleket megismerhessük, a rajz
tudásra okvetlen szükségünk nincsen, de hogy az egyes stílek 
korszakát átérthessük, minden körülmények között fontos kellék 
af művészetnek megértése. Már pedig a művészetet az könnyebben 
érti meg, aki rajzolni is tud.

Az Egyiptomban végzett ásatásokról és az inkák építkezésé
nek maradványairól meg tudják állapítani a nevezett népek kul
túráját. Jellemző, hogy mind e talált dolgok az illető népnek 
karakterét, kultúráját és művészetét magukon viselik. Míg az 
egyiptomi gúlák a zsarnokok uralmát jelképezik, kiknek szolgá
latába szegődött a művészet is, addig a római építkezések a nép 
praktikus felfogását tükrözik vissza. A háborús idők is egy bizo
nyos stílt hagytak magok után, a várszerű, nehézkes román stílt. 
A gótikus stíl magasba törő íveivel az egyház uralmára emlékez
tet. A renesszánsz a klasszicizmus szépségének ujraébredését, a 
bárok és rokokó stíl az emberek pompa- és fénykedvelését 
dokumentálják.

Ezeknek előrebocsátása után rátérek arra, hogy mi is tar
tóztatja vissza szaktársainkat attól, hogy a rajzolási képességet 
elsajátíthassák. Sokan azt mondják: én kompressz-szedő vagyok, 
rajzra nincsen szükségem; másik: én családos és idősebb ember 
vagyok, elkéstem; harmadik: költségeim nincsenek hozzá; gép
mester: ha a formát fel tudom zárni, megélek rajz nélkül is ; 
az ötödik pedig azzal fizet ki, hogy nincs tehetsége hozzá. Ez az 
utolsó éppen a legrosszabb, mert a rajzoláshoz különös tehetség 
nem kell, hisz az egész majdnem szellemi processzus, mely értel
men és Ítéleten alapszik. A rajzolási képesség nem születik a
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gyermekkel, de a rajzolási ösztön az igen. Lélektani jelenség az, 
hogy az ember, míg kicsiny gyerek, mindennel oly örömmel el 
tud játszani. Adjunk kezébe egy darabka papirost meg ceruzát, 
mindjárt rajzolni kezd. A rajza előbb csak ákom-bákom, mit mi 
nem értünk meg, de kérdezzük csak meg őt, ezekről a kusza 
vonalakról egész történeteket mesél. Ha később is van alkalma 
rajzolni és olyan környezetben nevelkedett, hol volt alkalma a 
megfigyelésre: természetes, hogy könnyebben rajzol, és az ilyen 
gyermekből még művész is lehet.

Ezek után be van bizonyítva, hogy a rajztudáshoz különös 
tehetség nem kell, annak technikáját mindenki elsajátíthatja, hacsak 
ebben valami testi hiba meg nem gátolja. Bővebb bizonyításra, 
érvek felhozására tehát nincs szükség, hanem a rajz történetének 
és a hajdani, valamint a mostani tanítási rendszernek megismerő* 
sére szükségünk okvetlen van, mert ezekből állapítható meg a 
rajzolás oly módja, mely mint önképzési eszköz szerepeljen.

A klasszikus világban is felismerték már a rajz fontosságát, 
és úgy tekintették, mint a művészi nevelés egyik szerves kiegé
szítő részét. Aristoteles (a Politika Vili., 3.) ezt mondja: »Az ifjú
kat a rajzolásra tanítani kell, mert ez az életben sok szolgálatot 
tesz s így általában véve hasznos, és különösen azért előnyös, 
mert képessé teszi őket a művészek műveinek helyes megfigye
lésére. Ez utóbbi nem azért fontos, hogy a tárgyak adás-vevésé- 
nél meg ne csalódjunk, hanem azért, mert a rajz a művészeti, a 
testi szépségnek megértéséhez szükséges szellemi látást kiképezi 
és élesíti.*

A harcos rómaiak sem a rajznak, sem a művészetnek lét- 
jogosultságot nem tulajdonítottak, s ez volt az oka annak, hogy 
a rajzolás csak a magasabb körökben terjedhetett el, itt is csak 
mint dilettantizmus. A császárság idejében a művészet csak fény- 
űzési eszköz lett.

A középkorban, mikor a nemesség és köznép egész életét a 
harcmezőn töltötte, a rajz kultiválását csak a kolostorokban és 
a céhek műhelyeiben folytatták. A kolostorokban mint kódex
ornamentikát, a műhelyekben mint hasznos műiparfejlesztőt.

Csak a XVI. században találjuk a rajzolást oly formában, mint 
esztétikai nevelő eszközt, mikor a renesszánsz fölveri álmából 
a klasszicizmust. De akkor sem Olaszországban, hol az összes 
művészetek hamar föllendültek, de Franciaországban, hol I. Ferenc 
alapítja Fontainebleauban az első műipariskolát, mely az egész 
művészetet és műipart magába foglalja. Majd Párizs ingyenes rajz
iskolát nyit, hol a rajzon, távlattanon, geometrián kívül az architek
túra, az emberi fej és test, valamint az ornamentum rajzolását 
tanították. Párizsban ingyenes műipariskola alakul az inasok
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rajztudásának fejlesztése céljából. Comenius Amos »Orbis pic- 
tus«-ában alapelveket állít fel, melyek a görög rajztanítási módo
zatra céloznak, és ezt a rendszert elfogadják; a rajztanítás újított 
alapon megkezdődik. J . J . Rousseau »Emil«-jét megírván, mint 
elsőrendű pedagógiai mű a világ előtt ismeretessé vált; benne a 
rajzot is fölemlítvén, megelégszik, ha tanítványa a tárgyakat m eg
ismerve, úgy rajzolja le, ahogy az a természetben előfordul.

Ez a nézet elterjed nemcsak Francia-, Németországban és 
Ausztriában, hanem Magyarországon is, de nálunk csak a rajz
oktatás kezdeményezését vonta maga után. 1773-ban Felbinger  
apát elkészítette a »Ratio educationis«-át, melyet Mária Terézia 
1774-ben szentesít is. Felbinger az »Iskola szervezetében® a rajz
iskola felállítását és annak látogatását kötelezővé tette, s csak
ugyan 1779-ben megalakulnak a nemzeti rajziskolák. A nemzeti 
rajziskola tulajdonkép csak a 3—4. osztályos elemi iskolás tanu
lók számára állíttatott fel, de mivel más iskola nem lévén, a rajz 
elsajátítására ide jártak az iparos-inasok és segédek, sőt gim
náziumok, akadémiák hallgatói is; a tervezet ellenére azért taní
tották a figurális rajzot is. Az említett oktatási rendszer azonban 
nem maradt sokáig életben, mert 1782-ben egy vezérkönyvet adtak 
ki ily címen: »Wie die Zeichenklassen dér Normalschulen in den 
k. k. Staaten beschaffen seien, in Ordnung erhalten und wie 
daselbst die Schüler zűr Erziehung dér Absicht dieser Klassen 
unterwiesen werden sollen.* (A normáliskolai rajzosztályok szer
vezete, rendtartása és tanítása módszeres utasításai.) E könyvnek 
első része utasítást ad a tananyagra és annak felosztására nézve. 
A tananyagra nézve a következőket találjuk: Amit csak rajzolunk, 
legyen az felület vagy test, idomokat képez. Az idomokat egyenes 
és görbe vonalak határolják és ezt a két utóbbit a rajzolás 
ábécéjének tekinti, miért a rajztanítást is már az elemiben kívánja 
megkezdetni. A gyermek az egyenes vonalak rajzolását körző és 
vonalzó segítségével könnyebben végezheti, mint szabad kézzel, 
azért a tanító ezzel kezdi az előadását, megmagyarázván a rajz
eszközök használatát és tulajdonságait. Majd a nevezett mód 
szerint rajzokat is készíttet, melyeket azután szabad kézzel is 
megrajzoltat. A tananyagot öt tanfolyamra osztja: Az I. tanfolya
mon a tanár táblarajza és magyarázata után egyenes és görbe 
vonalakat, idomokat rajzolnak, melyeket tussal kihúzva kifestenek. 
A II. tanfolyamon a rajzolás szabad kézzel történik; a feldolgo
zandó anyag: pálma-, babér-, borostyán-, szőllő- és tölgylevelek. 
A tanfolyam vége felé tussal kihúzzák, majd elmosódva és sraf- 
foló plasztikai eljárással árnyékolják. A III. tanfolyam árnyék
tanulmánnyal kezdődik. A tanulók az eléjük helyezett testekről 
rajzolnak oly módon, hogy a méreteket a testekről veszik, és fel

185



tüntetik azok homlokzatát meg metszetét. Majd a tárgyakat kiseb
bítve és nagyobbítva rajzolják. A IV. kurzuson az építészeti raj
zot, az V-iken a távlattant tanulják, s megismertetik a tanulóval, 
hogy a szem különböző állásaival a tárgyak alakja és részei vál
toznak, a távolság növekedésével a tárgyak kisebbednek. 1826-ban 
egymásik vezérkönyvet adnak ki és a rajztanítás a fő elemi iskolá
ban ez utasítás szerint történik. Anyagát ebbe a pár sorba fog
lalhatjuk össze: méltányolja a rajz fontosságát, mint olyat, mely 
a művészet és műipar fejlődését befolyásolja, s azért a négy 
elemi osztály két tanfolyamában a rendes tárgyak közé veszi fel. 
Tanítják: a mértani rajzot, építészeti rajzot, géprajzolást, díszít
mény- és figurális rajzot. A tájképrajzot, mivel az ifjúra nagy 
vonzó erőt gyakorol, a többiek rovására nem taníthatják. Majd 
utasítást ad, hogy a gépies másolást kerüljék. A most említett 
rendszer szerint folyt a tanítás egészen az 1852. évig, mely után 
a két tantervezetet egyesítették és módosították. Atanítás és tanu
lás folytonos vonalrajzolással, mértani rajzzal és másolással össze
kapcsolva történt.

Ismertetve a régi rendszert, nem állhatom meg, hogy meg
jegyzéseimet ezek után ide ne fűzzem. Ha összehasonlítjuk e két 
rajztantervet, azt látjuk, hogy a fő súlyt a vonal- és mértani rajzra 
helyezték. De míg az 1782. évi rendszer megengedi az építészeti 
rajzot és azon tárgyak lerajzolását, amelyek a tanuló előtt vagy 
az iskola környezetében feküdtek, addig az újabb terv szerint a 
gyermeknek holmi egyenes vonalú padlózatmintákat kell raj
zolnia, ha sohasem látott is olyant. Míg az 1782-iki rendszer meg
említi, hogy e mód szerint idővel a tehetségesebbek közül önálló 
tervezők is lehetnek, ha a másolást föladják, addig az újabb rend
szer szerint a gyermekek az örökös értelem nélküli vonalrajzolással 
kedvüket elvesztik, mert éppen abban a korban kell értelem nél
kül másolniok, midőn minden iránt fogékonyan érdeklődnek.

A rajztanítás így folyt és folyik a legtöbb közép- és inas
iskolában. Hét-nyolc éven át kizárólag sík ornamentika! Tehát a 
művésznek és iparosnak a díszítményrajzolás oly fontos, hogy 
azt nyolc évig kell tanulniok. Az esztétikai látást csakis az orna- 
ment-rajzolással sajátíthatjuk el? s végre, a szükséges kézügyes
ség csakis a díszítményrajzolással juthat birtokunkba? Összegezve 
mind a három kérdés feleletét: jóllehet az ornamentum mind a 
művésznek, mind pedig az iparosnak fontos kellék, de nem arra 
való, hogy a gyermek ennek gyakorlásával sajátítsa el a rajzot, 
mert az ornamentika elvont dolog lévén, a szakemberek is csak 
hosszas tanulmány után képesek azokat megismerni és elfogad
ható díszeket megrajzolni. Azután a helyes formaérzéket sem 
képes kiművelni, ha a gyermekkel oly dolgokat rajzoltatnak,
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melyeket életükben nem igen láttak, s így az elvont rajzmintákat 
csak gépiesen, minden ambíció nélkül utánozzák, s akadályozva 
van a szem kiművelése a tárgy formáinak helyes szemléletében. 
Tagadhatatlan, hogy a gyermekek a »muszáj-rajzolás« révén nagy 
kézügyességre tehettek szert, s e technikai ügyesség eredményezte 
azt, hogy a régi oktatási móddal még ma sem akarnak fölhagyni.

Pedig bebizonyított tény, hogy a régi rajztanítók lelket ölő, 
élettelen vonalak gépies rajzolásával sokra nem haladhatnak, és 
a tanulóval előbb-utóbb megutáltatják a rajzolást, m ert a rajzo
lásnak nem az a célja, hogy a kézdresszurát kifejlessze (ez csak 
a rajzolás technikája!) és lélek nélkül dolgozó iparosokat m eg  
műkedvelőket neveljen.

Amerika, az uj világ, méltó is jelzőjéhez. A korral haladó, 
fölvilágosodott és mindenben újat kereső exisztenciái a rajzokta
tás terén is uj áramlatot indítottak meg. Ez az áramlat Massa- 
chusetts államból indult ki, hol kimondja a törvény a rajzoktatás 
kötelezettségét, mint olyanét, amely a modern nevelésnek leg
fontosabb eszköze. Ez a mozgalom Amerika különböző államaiban 
előbb-utóbb gyökeret vert, s éppen azért, mert nem egyszerre 
terjedt el, a tanítási mód is különféle volt. Ezt látta Louis Prang 
bostoni rajztanár, ki attól tartott, hogy ha az oktatási módok nem 
lennének egyöntetűek, előbb-utóbb ferde hajtásokat fognak fakasz
tani. Ezért, mintegy harminc évvel ezelőtt, egybefoglalta és kiadta 
John S. Clark, lAary Dana Dichs és Walter S. P erry  rajztanárok 
módszereit. Művében egy nyolc-éves tanfolyamot állapít meg egy- 
egy éves kurzusokkal, minden napra megjelölve az anyagot. 
A gyermekeket módszere szerint vezeti be a term észet után való 
rajzolásba. Az I. és II. tanfolyamon a gyermeket a rajzolásra, 
helyesebben a látás és észrevevés begyakorlására játszva vezeti 
be. E végből kézügyesítő gyakorlattal kezdi, majd a tárgyak alak
jait és színeit kérdezgeti. Megmutatja az eszközök használatát, 
kikeverteti festékből bizonyos papirosok színeit, kockákból háza
kat építtet, majd megkérdezi: ki tud kis lányt, kutyát, macskát 
rajzolni, s mindenki a neki tetsző dolgot választva, festi meg. 
Papirost hajtogat össze, majd kiteríti és így ismerteti némely 
mértani forma sík idomait; ha az érdeklődés nagy, még egyszer- 
kétszer bemutatja, és a játék lefolyását lerajzoltatja. Az alakok 
csak néhány főbb vonalból állanak, mit ki kell gondolnunk, de 
a gyermek ezzel a mozgás m egfigyelését megtanulja. A két első 
esztendőben a gyermek így annyira elsajátítja a rajztechnikát, 
hogy a következő kurzusokon már a természet után rajzolhat.

A III. évfolyamon füvet, gyümölcsöt, edényeket, labdát, kosa
rai, poharat vízzel rajzolnak, a tanfolyam végén pedig a kom
pozíció jön, mely vonalakból áll (szövet-minta), majd tájkép-kom-
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pozíció (hegyi táj kontúrrajzzal). A IV. évfolyamon szintén termé
szet után rajzolnak ágat, levelet, gyümölcsöt ággal és levéllel, 
gyümölcsöt plasztikailag és csendéletszerű rajzokat, majd geomé- 
triai testek és kompozíció következnek. Az V. tanfolyamon alakok 
egyszerű rajzban, a VI-on összetettebb alakok árnyékolva, a VII. 
és VIII. tanfolyamokon összetettebb dolgok egyszerűbb rajzát 
állítják elő.

Láttuk a régibb és újabb tanítási rendszerek nagyon is váz
latos kivonatát. Ezek után nézzük, nekünk nyomdászoknak melyik 
mód, melyik rendszer felelne meg legjobban a továbbképzésre. 
Szerintem egyik sem. A régi azért nem, mert folytonos vonalraj
zolásból meg másolásból állana, ami nagyon unalmas és célra 
nem vezet, az újat pedig azért mellőzzük, mert a természet utáni 
rajzolástól elkéstünk. Aki természet után akar rajzolni, annak 
szemét gyermekkorától kezdve a helyes látásra kell nevelnie, 
hogy csak azt rajzolja, amit és ahogyan lát. Nekünk, nyomdászok
nak, egy másik rendszert kell fölállítanunk, egy olyat, amelyen 
haladva célunkat (óh nem a rajztudást!), az esztétikai érzéket biz
tosan elérhetjük. Határozott tantervet kidolgozni szerintem lehe
tetlen, mivel az embereknek nagyon sok és sokféle igényeik vannak. 
Mindamellett egy vezérfonal vázlatának nyújtását helyén valónak 
tartom azok számára, akik a rajzolást elsajátítani akarják. E vezér
fonál szerint mindenki önmaga tanítója lesz. Mielőtt munkájához 
hozzáfogna, számot kell vetnie mindenkinek, hogy rajzolni tud-e, 
s ha igen, hogyan és mit? Ha nem tud, a tanulást kargyakor
lattal kezdje, mely abból áll, hogy közönséges fehér csomagoló 
papirosra szabad kézzel és nyújtott karral vonalakat húzunk kék 
ceruzával, majd köröket rajzolunk. Ha a papiros tele van, piros 
plajbásszal ismét rája rajzolunk, majd a papirost megfordítjuk. 
A kargyakorlatok során rátérünk a nehezebb dolgok rajzolására, 
ú. m. sujtás, zsinórozáséra, majd zsinórt vetünk az asztalra és azt 
próbáljuk lerajzolni nyújtott karral és egy vonalhúzással. Ameri
kában és Angliában a rajzot legújabban úgy tanítják, hogy a gyer
mekeket egy nagy terembe összegyűjtik, melynek falai táblákkal 
vannak körülaggatva. Ezekre a táblákra firkálnak a két-három 
hónapon keresztül. A kargyakorlat tulajdonképpen csak arra való, 
hogy az ember a karját különféle mozgásra begyakorolja s a kart 
megkönnyítse. Ha ezen keresztül estünk, a rajzot már rajzpapi
roson, stilizált levelek után való rajzolással folytatjuk. Itt nagyon 
ajánlatos volna, ha a szaktársak a magyar stíl levél- és virág
formáit rajzolgatnák; később a stilizált levelekről lassan és foko
zatosan térjünk át a természetesebb alakzatú Jlevelekre, végre 
pedig egészen természetesre. A levélrajzolás hálás és [rendkívül 
gazdag. Mire a levélrajzolást elvégeztük, bírunk annyi jártasság-
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gal, hogy testek után rajzolhatunk. — Habár a nyomdász-ember
nek a plasztikára szüksége nincs, azért a rajznál, midőn a tér
beli formákhoz jutunk, a távlat az árnyékolással el nem kerül
hető. Akik a testek utáni rajzolást már elvégezték, rátérhetnek a 
természet utáni rajzolásra. Hogy mit rajzoljunk először is ter
mészet után, attól függ, hogy a rajzolásban mily jártassággal 
bírunk. Hálás dolog, ha a legegyszerűbb természetrajzi formákon 
kezdjük: bútorok, edények, gyümölcsök, fatörzs, majd virágok, 
lombozat, természetrajzi tárgyak körvonala és árnyalt rajza, egy
szerű tájképek kontúrja, majd árnyékolva való megrajzolása. 
Virág, gyümölcs megrajzolása csendéletszerűen.

Ha eddig már eljutott valaki és munkálkodásával szép sikert 
aratott, ne állapodjon meg, hanem lépjen át a figurális rajz terére; 
a nyomdász-ember ennek is hasznát veheti. Teljesen ferde az a 
nézet, hogy a nyomdásznak figurális rajzra szüksége nincs. Ezt 
az eszmét az érdekelt felek csak azért hozták felszínre, hogy a 
grafikusoktól a kenyeret el ne vehessük. Ez a nézet is, mint az 
előbbi, helytelen. Helytelenségét azzal lehet indokolni, hogy az a 
szaktárs, ki a pihenést, szórakozást mellőzi és a fáradságos 
munka után estéjét is tanulással, a rajzolás elsajátításával tölti 
el: pusztán azért, hogy grafikus legyen, ennyit nem kockáztat, 
mert az ilyen szaktárs sokkal jobban szereti mesterségét, semhogy 
azt egy bizonytalan kenyérkeresettel fölcserélje. Azt is mondják, 
hogy nyomdász-ember figurális rajzot készíteni nem tud. De néz
zük csak: miért nem? Mert még a rajzzal eddig annyit nem fog
lalkozott, és akik rajzolgatnak, azokat is lebeszélték azon szán
dékukról, hogy a figurális rajzot megkisértsék. Ha más műiparosok 
tudnak szebbnél-szebb, jobbnál-jobb figurális dolgokat produkálni, 
miért ne tudna a nyomdász-ember is? Hisz tudtunkkal több 
intelligenciával bírhat, nagyobb olvasottsága lehet. Minden tilalom 
dacára is lándsát török e régi nézet ellenében és ki merem mondani, 
hogy nyomdász-ember is megtanulhatja a figurális rajzolást, tud
hat ő  is szépet és jót alkotni, ha m egfelelő iskolája és intelligen
ciája, főleg m egfelelő érzéke és rajztechnikai képessége van.

Mielőtt a kezdő mégis hozzáfogna, alapos előtanulmányra 
van szüksége. Először is tudnia kell rajzolni, másodszor ismernie 
kell az anatómiát, az arányokat és a sematizmust. Ha ez alap
kellékek birtokában van, hozzáfoghat az emberi alak rajzolásához. 
Munkáját mindenek előtt antik tárgyakon kezdje, mert az azok
ról készített rajzok valóságos próbakövek. Ezeken a klasszikái 
műremekeken van igazában feltüntetve az emberi test szabályos
sága, és így a kezdő rajzán a hiba hamar fölfedezhető. Fejrajzo
lásra mintául vegyük például a Zeus-főt, akt-tanulmányul a medici 
Venust, mely a tökéletesség mintaképe. Ha rajzunk eleinte nem
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sikerülne, kétségbe ne essünk, mert ne feledjük, hogy türelem 
rózsát terem, és hogy Demosthenes is eleinte dadogó volt.

A türelem utáni rózsatermés úgy lesz dús és gazdag, ha a 
rajzot nem úgy tekintjük, mint kenyérkeresetet, hanem mint egy 
igen hasznos időtöltő foglalkozást.

Ha antikok, lapminták után már eleget dolgoztunk, a figurá
lis rajzban magunkat otthonosnak érezzük, térjünk át a rajzolás 
végcéljára, a természet utáni rajzolásra. A rajztanárok a tervezést, 
kom binálást különálló processzusnak tartják; talán azért, mert a 
tervezéshez csak az fog, aki rajzolni már tud, vagy talán azért, 
mert itt nem annyira a kéznek, mint inkább az agynak jut az 
oroszlánszerep. A nyomdász-ember folyton tervezget; mielőtt a 
sorokat leszedné, gondolkozik: miből volna az legjobb; mielőtt a 
a körzetet összeállítaná: töpreng, hogyan lenne legcélszerűbb, 
ezekről vázlatot készít, szóval tervez, s midőn szed, akkor is csak 
összerak, összeállít, éppen ezért mondja Czakó Elemér dr. a 
nyomdászatot »kombinatív művészetnek«. A nyomdásznak, miután 
a rajzolást elsajátította, a tervezéssel nagyon, de nagyon sokat 
kell foglalkoznia. Eleinte mintákból vegyünk ki részleteket és 
csoportosítsuk, alkossunk belőlük egy uj egészet; majd magunk 
erejéből igyekezzünk újat kombinálni. Sokáig ne mintázzunk, mert 
a minta utáni rajzolás akadályozza a szemet a látásban, kezünket 
és agyunkat megköti. A minta mindig csak segítő eszköz marad
jon. Ma már ledőlt a régi iparosoknak sokat hangoztatott elve: 
•látni és másolni /« Az uj iparosnemzedék e szólamot így módo
sítja: •látni és föltalálni«, a másolás helyett kifejezésre juttatni, 
ízlésre szert tenni, vérünket művészi temperamentumává átalakí
tani. S hogy ez meglegyen, nemcsak a fönt vázolt rajzolási 
programmot kell minden egyes nyomdásznak végrehajtania, hanem 
a rajzoláson kívül a művészetek történetével is kell foglalkoz
nunk, és azon lennünk, hogy ezzel egyidejűleg a műremekeket, 
ha reprodukálva is, láthassuk és megérthessük. Ily önképzés 
mellett a harmonikus esztétikai érzék igen könnyen kifejlődik.

Az esztétikai érzék megnyilvánulása és jelenléte a nyomdász
embernél nagy szerepet játszik. A szedés alakjának meghatáro
zása, minden szedett sora, a vonal vagy ornamens elhelyezése, 
a nyomtatásnak mikéntsége magában rejti készítőjének ízlését, 
esztétikai érzékét. Ez a jó vagy rossz ízlés annál inkább szembe
tűnő valakinél, minél jobban tud az rajzolni, minél olvasottabb, 
minél műveltebb. A rajzolás, mivel az embertől megfelelő intelli
genciát kíván, a dilettánsot és amatőrt ráutalja arra, hogy ismeret
körét tágítsa, tudását gyarapítsa. Valóban találóan jegyzi meg a 
lángeszű német költő, Goethe: »A rajzolónak az érzéki világban 
való gyönyörködésre tágabb tere nyílik; rajzképessége által az
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alakok és színek egész birodalma tárul fel előtte, érzékei mintegv 
uj szervvel szaporodnak, s ennek révén derült fogalmak ébrednek 
fel benne; ismerni, becsülni, szeretni tudja a természetet és örömét 
találja benne.*

A rajzolással kapcsolatos ismeretgyarapítás ránk nyomdászokra 
mint műiparosokra már csak azért is fontos, mert a művészeti 
termékeket legtöbbször szedés közben, mások szemüvegén keresz
tül ismerhetjük meg; a vélemények pedig igen sokfélék lehetnek. 
Tudjuk azt, hogy nagyon sokan vannak tudományosan képzett 
férfiak, és művészeti dolgokban Ítéletet mondani mégsem mernek; 
mások pedig minden előtanulmány nélkül, nagyképűen nyilatkoz
nak felőlük. A rajzolni tudó itt is előnyben részesül, mert a raj
zolás ráutalja a tanulásra, a tudomány és rajzképesség folytán 
egyéni nézetet alkothat. A rajzolás tehát olyan nevelő eszköz, 
mely általános műveltséget eredményez. A műveltség fogalmába 
mindig bele van foglalva a művészeti életnek egy bizonyos része, 
mely időnkint kisebb-nagyobb mértékben változik. Ez a változás, 
a korral való lépéstartás eredményezte azt, hogy ma a műveltség 
fogalmának jegyével kedvezően oly személyeket jelölnek meg, 
kik az általános ismereten kívül művészeti dolgokkal is fog
lalkoznak, nominálisan mondva: rajzolnak és a művészeteket 
kedvelik.

Hála az égnek, hogy ránk nyomdászokra is pirkadni kezd a 
művészeti életnek fényes hajnala, mert reális életünkben, ha nagyon 
szórványosan is, a művészeti élet terén lüktető enerzsiát meg
találjuk. Művészeti életünk még nem teljes, hisz nagyon sokan 
vannak még közöttünk, kik a régi céhrendszerbeli szokásnak 
hódolnak, mely abból állana: ha vasár- és ünnepnap van, el nem 
mulasztják azt, hogy csengő pohár, cigányzene mellett üssék el 
a napot. Ez az egyik, a másik az, hogy a szaktársak mesterségük
ben nem látnak egyebet, mint azt a hitvány eszközt, amellyel 
életüket fentartják, amellyel a kiszabott munkaidőt agyonütik. 
Művészeti életünk akkor lesz teljes és egész, ha mesterségünkben 
egy ideálisabb, egy magasztosabb eszközt látunk, amelynek segít
ségével hasznára leszünk egynek és mindenkinek, szép munkánk 
folytán fejlesztjük a közízlést, gondos munkánk után ápoljuk a 
tudományt és elkerülhetjük a — sok sajtóhiba-kiigazításokat. 
Pályánknak apostoli célja van, mely a jövő  nem zedék művészeti 
életének talaját egyengeti.

És mi, e szent célnak papjai, ne közelednénk az értelem 
és művészeti élet boldogító forrásához? Igen! Nekünk a művé
szeti életet meg kell teremtenünk, mely csakhamar átragadna a 
közönségre is. Ez csak akkor következhetik be, ha a kevesebb 
anyagiakkal rendelkezők ruházatában, lakásában, életmódjában
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legalább is a művészet szeretetének halvány vonásait tapasztal
hatjuk. Ha a jobbmódúak lakásai már kívülről elárulják a ben- 
lakók ízlését, kik gyönyörködni tudnak a művészetben, kik biz
tosan igazodnak el a szép és rút között, határozottan felismerik 
a valódit s hamisítványt, biztosan rámutatnak a jóra vagy rosszra. 
Ha egy kiállítást nem kell majd hangversennyel egybekapcsolni, 
hogy azt megtekintsék, ha egy kép megvételekor nem azt fogják 
kérdezni, hogy azt ki festette, hanem mindent érdeme szerint 
bírálnak el. Ha a jövő e kedves zenéje bekövetkeznék, akkor 
ránk nyomdászokra is kisüt a művészeti élet aranykorának nap
sugara, mert akkor nem az lesz az elv, hogy ki készíti el a nyom
tatványt olcsóbban, hanem hogy ki csinálja meg szebben s jobban.

Csak fel szaktársaim! Fel munkára! Látogassuk szorgalma
san a tanfolyamokat, szeressük pályánkat, kedveljük a művészetet, 
sajátítsuk el a rajzot, ápoljuk a szaktudományt, teremtsük meg a 
művészi életet, mely ha bekövetkezik, örömmel kiáltsunk fel: 
»Csak Apollót akartuk megnyerni és íme Athéné kegye is a 
a miénk lett!* Lengyel Sándor.
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MELLÉKLETEINK ÉS HIRDETÉSEINK.
lső és könnyen érthető gondolata a nyomdász-ember
nek, ha valamely az érdeklődését felköltő nyom
tatványt lát, hogy vájjon ki csinálhatta azt, ki lehe
tett annak a szedője és ki a nyomtatója. Évköny
vünk átlapozgatásakor még fokozottabb mértékben 
fog megnyilvánulni az e tekintetben való kiváncsis- 
kodás, mert mint tudvalevő: nyílt pályázatot hir
dettünk annak idején mind a szedésmellékleteinkre, 
mind pedig a hirdetésekre. A sok fejtörésnek, talál
gatásnak elejét veendő, a következőkben elmond
juk, hogy kik vettek részt az Évkönyv technikai 

előállításában. Már amennyire magunk is tudjuk és amennyiben 
az illető nyomtatványon esetleg nincsen megjelölve a dolog.

A kötés Klein Ferenc jóhírű budapesti könyvkötészetében 
készült; a béléspapirost és a szövegrészt a Pesti Könyvnyomda 
R.-T. nyomdájában nyomtatták. Ugyanitt történt a Novitzky szak
társunk cikkéhez csatolt két mellékletnek, valamint a Wessely és 
Társa féle cinkográfiai intézet autotípiájának a nyomtatása is.

Kner Imre remek öt melléklete Gyomán készült, nagy tudású 
és kitűnő művészi érzékű munkatársunk édesapjának, Kner Izidor
nak híres nyomdájában. A mellékletek sikerülte munkatársunk 
érdeme, aki fiatal ember létére máris elsőrendű szaktekintély a 
grafikai sokszorosításban. Az ezután következő két mellékletet a 
Rigler József Ede Papirnemű-Gyár nagyérdemű igazgatójának 
Rigler József Ede úrnak és a derék faktornak Kokály Ignác 
szaktársunknak köszönhetjük, akik évek óta szeretetteljes támo
gatásukban részesítik a Magyar Nyomdászok Évkönyvét. Mind a 
két melléklet bizonyítéka annak, hogy mily gondos munka jellemzi 
ennek a maga nemében elsőrangú műintézetnek nyomtatványait.
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Ifj. Weinwurm Antal és Társa elsőrendű kemigráfiai műintézeté
nek szép színnyomata a Pátria-nyomdában készült, az ott meg
szokott gonddal és pontossággal. Berger & Wirth színnyomata 
lipcsei, Lorilleux és Társáé pedig párizsi munka. Id. Weinwurm 
Antal háromszínnyomatos szép csendéletképét Schimek Ferenc 
nyomtatta, Erdélyi budapesti fotográfus autotípiáját szintén ő.

A Lotz-kiállítás meghívója a budapesti Szent-László-nyom- 
dában készült. Agilis szaktársunk, Stalla Márton volt a csinálója. 
Szép tipográfiai munkát juttatott Évkönyvünknek Károlyi György 
budapesti nyomdája is. Ennek Fekete Béla volt a tervezője; 
ugyanaz a derék szaktársunk, aki Évkönyvünk könyvdíszét raj
zolta. Klein Ferenc könyvkötő levélfeje a Thalia-nyomdában nyo
módott. Burgheim Károly volt a szedője. A Márkus-nyomdának 
két levélfejét Butkovszky Bertalan csinálta, az ifj. Kellner Ernő 
nyomdájában készült árjegyzékborítékot pedig Becker István.

Hirdetéseink közül a vörösbarna és sötétzöld színnel nyom
tatottak a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság nyomdájában 
készültek, s Götz József meg Busay Balázs voltak a csinálóik. 
A kéken nyomtatottakat Hollóssy János szedte a Grafikai Inté
zetben, s ugyanitt is nyomódtak. A fekete nyomtatásúak közül a 
Berthold, Hedding, Wottitz Manfréd meg Kast és Ehinger félét 
Müller Sándor szedte a Jókai-nyomdában; ifj. Weinwurm Antal, 
a johannisbergi gyár, Anger, Fischer és Mika meg Gebr. Geel 
hirdetéseit Becker István ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában; 
a Gleitsmann, Herbst, Miller és Első Magyar Betűöntöde féléket 
pedig Halász Ferdinánd szedte a szombathelyi Geist-nyomdában.
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N ém eto rszág  leg régib b  r  i n r C p  m ALAPÍTTATOTT  
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Ajánlják hosszú évek során elismert különlegességeiket:
DRÓT- ÉS CÉRNAFŰZŐ GÉPEKET
könyvek, füzetek, irkák, naptárak, kisebbszerű nyomtat
ványok, körlevelek, jegyzékek, dobozok, stb. fűzéséhez.
D O B O Z  ÉS T O K K É S Z I T É S H E Z
mindennemű gépeket, úgymint: hajlításhoz, karcoláshoz, 
rovátkoláshoz, vágáshoz, hornyoláshoz, lyukasztáshoz, ki- 
vájáshoz, fűzéshez, kapcsoláshoz, okiázáshoz, stb. stb.
PERFORÁLÓ-GÉPEK ÉS PAPIRLEMEZ-OLLÓK.

Teljesen önműködő ívhajtogató 
gép legújabb, egészen szalag
nélküli ívvezetéssel. A külön
böző ív-alakok villámgyors be
állításával. Munkaképesség 5000 
ívig őránkint. Bárminő önbe- 
rakő rendszernél használható.

2 E számú „UNIVERSAL" 
füzet- és tömbfűzőgép; 23 
mm. vastagságig. Mindkét 
oldalon a hajtáson keresz
tül fűz. Munkaképessége 
körülb. 5000 fűzés őránkint.

,,EH “ könyvfűzőgép fonálhasz
nálattal, bevágás nélküli köny
vek és füzetek fűzésére; h at 
különböző fűzési mód eg y et
le n  gépen. Erős fűzés, legidő
sebb fonálhasználattal. Munka- 
képesség 3600 fűzésig őránkint.

UJSÁGHAJTO-
GATÓ-GÉPEKET
bármely gyorssajtó
hoz való bekapcso
lásra, egész, elvágott 
félívek és mellékle
tek behajtogatásá- 
hoz. — Hajtogatnak 
különféle nagyságú 
íveket tetszés sze
rinti törésszámmal, 
sebes járása a gyors

sajtóéval meg
egyezik.

ÍVHAJTOGATÓ
GÉPEKET

könyv-, friss illusz
trációs- és ujságnyo- 
máshoz, üzleti köny
vek, papirasztalken- 
dők, irőpapirok és 
mindenféle papírok
hoz minden alakban 
és hajtási nemben, 
ragasztó- és vágó- 
készülékkel, egyide

jűleg cérnafűzés
sel is.

SZAB. QYORSS AJTÓ-HAJTÓ- 
GATÓGÉP gyorssajtóhoz való 
kapcsolása. — Ugyanazzal egy 

ütemben hajtogat.
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^M indennem ű őetűk és 
díszítő anyagok a nyom
dászat részére. kRézőetűk 
könyvkötőknek. S)o6oz- 
íiészítési eszközök. 3<éz~ 
léniák és galvanotípiák.
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klisék. ‘Zömöntészeti készülékek. SfCézi számozó gépek, 
számozó és számláló készülékek. Gszközök a szedéshez 
és nyomtatáshoz.
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AUTOTÍPIA, FOTOLITOGRÁFIA, FOTO- 
TÍPIA, KEMIGRÁFIA

Készít: horgany- és rézmaratású kliséket a legszebb kivitelben; 
házonkivüli felvételeket, u. m. építmények, gépek, tájképek, olaj- 
festmények és iparművészeti tárgyakról a legjutányosabb árakon.



BAER OTTÓ
FESTÉKGYÁRAI
Telefon
93— 29

□ BUDAPESTI GYÁRTELEP: □

VII, GIZELLA-ÚT: 53. SZ.

A grafikai iparhoz szükséges összes 
fekete és színes festékek gyártása.

: K Ü LÖ N LEG ESSÉG :
Fekete kő- és könyvnyomdái festék a 
„VORAN“, eddig felűlmulhatlanul gyor- 
--------- san száradó festék. ------------

A „CHROMO” altenburgi papírgyár. 
J. FRIEDRICH D A ESC H LER
langenaltenheimi kőbánya és ------
HUTTER ÉS SCHRANTZ nemez
gyár vezérképviselete és nagy raktára.

Hengeranyaggyár és 
hengeröntőműhely.
Litográfiái kövek, körforgógép-nemez, 
kőnyomdai gépekhez való alátét
nemezek és matricanemezek.----------

Telefon
93—29

GRAFIKAI OSZTÁLY.
A kő- és könyvnyomdái szakmához szük- 
—  séges összes kellékek nagy raktára. —



KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAI 
FESTÉKEK ÉS KENCÉK. 
LEGJOBB MINŐSÉGŰ
= „GERM ANIA“ -
HENGER-ANYAG BÁR
MELY GÉP SZÁMÁRA

(Körforgóhoz is)

Prospektns-Iestél.
Fénylik, gyorsan 
szárad és ezért 
ajánlatos árjegy
zékek nyomásá- 
, hoz. Z Z Z Z

Dronzkék,
kiváló fénnyel. 0

: :  c .  m l  b . fi.  : :

b e r l i n i  k ő -  é s  k ü n y t ' n y o m ü a i
l*á M E E é t c k s y a r .

KÜLÖNLEGESSÉG §

„ G L Ó R I A "

(festék - pótanyag) meggá
tolja a festék lehúzódását; 
különösen alkalmas cinóber, 
cinóber-imitáció és az összes 
földfestékekkel való nyo- 

11 máshoz. :

Vezérképviselő
ség és egyedüli 
raktár: ""

Goldstein 
Adolf =
B u d a p e st VII, 
Kazinczy-u. 30.

Telefon 23—41.
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i §  &É

Kelemen Senü
C i N K Ű G R H E Í H i  M u í N l E S E ü
BUDHPESCS V'iiui mmuum z. sz.

i §  M
M i

A LEGSZEBB KIVITELBEN KÉSZÜLT KLISÉKET 
A LEGOLCSÓBB ÁRBAN KELEMEN JENŐ 
CHEMIGRAFIAI MŰINTÉZETE SZÁLLÍTJA 
BUDAPEST, VIII, VAS-U. 7. s TELEFON 66—42. 
=  ALAPÍTTATOTT 1890. a



Fekete és szinesfkönyv- 
és kőnyomdai festékek, 
valamint „H AMMÓNIA44 
hengeranyagok és ken- 
I ■ 1 cék gyára, i ■ l

Vezérképviselőség és raktár:

M ü l le r  te s tv é r e k
akvarell- és olaj - művészfesték-, 
tinta-, pecsétviasz-, festővászon, 
—  Írógépszalag stb. gyáránál —

----------- Qvár és központi iroda: -----------

Budapest V, Sólyom-utca 13. sz.

Nyomásmintákkal és árjegyzékkel kívánatra ingyen 
-----------  és bérmentve szívesen szolgálunk. -----------
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a világ legvégi66 és legnagyo66 
nyom dai festékgyára.

□ □ □

3 estékek a kő-, könyvnyom- 
dai, könyv kötészeti, valamint 
az összes grafikai szakmák 
részéve. :: dYlásoló festékek. :: 
d/lvany- és ezüst festékek. :: 
éKencék és fjengeranyagok. :: 
SPrep aráit papírok kőnyom- 
:: dák részére

£ e r a d a t  é s  i r o d a :

33 udapest IV, F eren c  ̂ Józsefrakpart 2  7.
.v g y á r : ^Budafokon, ^Budapest mellett.

_________________I-------------------------- 1_________________
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ffyula-O
B udapest VII, SUbácfa-utca 30.

SKavl SKrause,
SYlascfjinenfaörik, £eipzig

ZPoppeWaum,
JC. und b. SKof-Scfjriftgiessevei, IDien

Sfc. £ev ()o ld 's
gravieranstalt, JSeipzig

cégek magyarországi képviselete. T e l e f o n  7 5 —  * 8

3Z g ra fik a i Szemle kiadófjivataláóaji ( IfSudapesten 
V, TKold-utca 7), valamint Siozsik Ustván szakköri 
pénztárosnál (33udapest Vili, Sándor-tér 4 )  kaphatók a

cKönyvnyomdászoü Szakköre 
szaktanfolyam ainak értesítői

az 1 9 0 4 - 1 9 0 5 , 1 9 0 5 — 1 9 0 6  
és 1 9 0 7 — 1908~ifri iskolai évről

Szerkesztették:

"Tanay £"József Oéovák £ászló  és Sdugenfeld dYliksa.

S o l t  s z e d é s -  é s  e g y é ő  p é l d á v a l .  f % z  1 9 0 7 / 8 - i R i  2 2  m ű m e l l é R l e t t e l .  

ó t  s z a R m á j u R ő a n  f e j l ő d n i  ó f j a j t ő  s z a R t á r s a R  n é l k ü l ö z  R e t e d e n  k é z i 

k ö n y v e i .  ü l ö v i d ,  t ö m ö r  ö s s z e f o g t a l á s ő a n  i s m e r t e t i R  a  t a n f o l y a m o d o n  

e l ő a d o t t  t a n í t á s i  a n y a g o t .  —  S g y - c g y  f ü z e t n e R  á r a  ( j e l y G e n  1  R o r o n a .  

T i d é k r e  p o r t ó m e n t e s  R ü l d é s s e l  l  R o r o n a  1 0  f i l l é r .



Budapest fl.Saerecsen-u. 5B
Készít bármely 
öntvényeket és 
galvanokliséket

ló  és tiszta mun
káért felelőssé
get vállalok =

Uiöéki megren-l 
öelések gyorsan( 
és pontosan i

ft legújabb töm-l 
öntőőei gépek
kel felszerelve. I

Gümüntode. salpanopiasstlka

H m a g y a r  ál lam  
n y a m ü á 5 a a t t D P -  

ténelmi térképe

T E R U E Z T E  É S  m R B Y R R R Z Ó  S Z Ö V É S É T  I R T R

=  f I R T I H B E R  K Á R O L Y  =

ára helyben &0 fill., 
uidéhre pedig portó- 
mentesen 70 fillér.

Hz Éukönyu meg
rendelői féláron sze
rezhetik be a műuet.

m egrendelhető a B r a f i k a i  Sze m le  k iadóh iuata lában  
Budapesten, U. kerület, Hold-utca 7-itt szám  alatt.



= M a s c h i n e n f a b r i k =  

A u g s b u r g - N ü r n b e r g

Részvény- és tartaléktőke kb. 27 millió M. 
Körülbelül 12.000 munkás és alkalmazott.

Műtelep Augsburgban.
Alapíttatott 1840-ben. ............

Mindennemű és nagyságú

gyorssajtók és köríorgógépek

JODOCDQl

Kétgöngyöletű körforgógép 32 oldalas hírlap részére.

monot1

F i a d a t o t t  f°bb mint 8700 könyvnyomdái gép, melyekből
-------------------  540 körforgógép, illetve 195 kétgöngyöletű gép,
7 háromgöngyöletű gép, 24 négy- és 1 hatgöngyöletű gép.

Vezérképviselő Magyarország, Ausztria és a Kelet részére:

POLACSEK JÓZSEF
WIEN IV, BELVEDEREGASSE Nr. 3.




