












NYOMDÁSZOK
É V K Ö N Y V E

KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE

S Z E R K E S Z T I

KLEINMANN FRIGYES





nap JANUÁR 1892 FEBRUÁR nap

1 Pént. K. K., Újévi ün.
2;Szomb. Makár ap. hv.
3 Vas. C. Genovéva sz.

4 Hétfő Titus pk,, Izah.
5 Kedd Teleszfor p. vt.
6 Szerd. Vizkereszt
7 Csiit. Bálint, Izidor 3
8 Péntek Szörény, Erh. f
9 Szomb. Julián vt., Marcz.

10 Vas. C.I.Ep. Vilm.p.

11 Hétfő Hygin pápa vt.
12 Kedd Ernő ap., Mód.
13 Szerda Vid egyh., Ver.
14 Csüt. Bódog á. vt.
15 Péntek Remete Pál f
16 Szomb. Marczell
17 Vas. C. II.Ep. Jéz. n.

18 Hétfő .Piroska sz. vt.
19 Kedd Kanut, Márius
20 Szerda Fábián és Seb.
21 Csüt. Ágnes szűz vt.
22 Péntek ;Vincze £  f  
23; Szomb. B.-Assz. eljegyz.
24 Vas. C. III. Ep. Tim.

25 Hétfő Pál ford.
26 Kedd Polvk. pk., Paula
27 Szerda Arsz. sz. János
28 Csüt. Margit szűz
29 Péntek Szál. Fér. % f
30 Szomb. Mártonka
31 Vas. C. IV. Ep. N. P.

1-én a nap h ossza  8 ó. 28 p.,
a hó végéig 60 perczet no.

1 Hétfő Ignácz pk. vt.
2 Kedd Gyertyasz.B.A.
3 i  Szerda Balázs pk. vt.
4; Csüt. Korz. And. pk.
5 Péntek Ágota sz. vt. f
6 Szomb. Dorottya sz. v.
7 Vas. C.V. Ép. Rom.

8 Hétfő Máth. János áld.
9 Kedd [Apaiin sz.

10 Szerda ! Skolasztika 
111 Csüt. | Dezső pk. vt.
12 Péntek Barcz., Eul. © f
13 Szomb, Ricsi Katalin
14 Vas. C. Sept. Bálint

15 Hétfő Faust., Jov. vt.
16 [Kedd Juliána sz. vt.
17 j  Szerda j  Donát, Julián vt. 
18'Csüt. Simeon
19 Péntek Placz., Konrád f
20 Szomb. Eleutér
21 Vas. C. Sex. El. £

22 Hétfő Péter székf.
23: Kedd Romána sz.
24; Szerda j Mátyás apostol
251 Csüt. Valburga
261 Péntek ! Viktorin, Porfir f
27 Szomb. Sándor pk. vt.
28 Vas. B.Est.F.v. L.%

29 Hétfő Román apát

1-én a nap hossza  9 ó. 31 p ,
a hó végéig 1 ó. 29 perczet nő.



® Í  MÁROZIÜS 1892 ÁPRILIS í°
1 Kedd Hush., Albin pk. 
2 1 Szerda H. sz., Szimpl. f
3 [Csüt. Ginda esne
4 Péntek Jéz. sz. sz., K. f
5 Szomb. Ádor.Özséb 3  t
6 Vas. B .I.b .v . Frigy.

7 Hétfő Aquinói Tamás
8 Kedd I. János hv.
9 1 Szerda Francz. özv. f  

lOjCsüt. Szebasztei 40 vt. 
11 Péntek J. tövis k., K. t  
12Szomb. N. Gergely f
13 Vas. B.II.b.v. Roz.íJO

14 Hétfő Matild esne
15 Kedd Longin vt.
16[Szerda Geréb hv. f  
17j Csüt. Gertrud sz.
18 í Péntek Ede, Sándor f
19 Szomb. József név. a. f
20 Vas. B.III.b.v. Joach.

21 Hétfő Benedek hv. £
22 Kedd Oktavián vt.
23[Szerda Géza, Ottó hv. f  
?4[Csüt. Gábor főangyal 
25P ént. G yüm .o.B .A .f
26 Szomb. Manó vt. f
27 Vas. B .IV .b.v. Rup.

28 Hétfő Guntram %
29 Kedd Czirill vt.
30 Szerda Guidó f
31 Csüt. Benjámin

1-én a nap hossza 11 ó. 03 p.,
a há végéig l ó .  40 p. nő.

1 Péntek Hugó pk. hv. f  
2[Szomb. Paulai Ferencz f
3 Vas. B.V.b.v.,F.v. R.

4 Hétfő Izid., egyh. hv. 3
5 Kedd F. Vincze
6 Szerda Celesztin pápa f
7 Csüt. Ármin
8 Péntek F. sz. Dénes hv. f
9 Szomb. Demeter vt. f

10 Vas. B.VI.b. Virág v.

11 Hétfő Leó pápa
12 Kedd Gyula p. §
13 Szerda Hermeneg vt. f
14 Csüt. Tibgrcz vt. f
15 Péntek N'eszte vt. f
16 Szomb. Kalliszt f
17 Vas. B. H usvétvas.

18 Hétfő Husvét hétfő
19 Kedd Tódor, Antónia
20 Szerda Győző, Ágnes (£
21 Csüt. Anzelm hv.
22 Péntek SótérésKajusz +
23 Szomb. Béla pk. vt.
24 Vas. B.I. Fehérv.Gy.

25 Hétfő Márk evang. vt.
26 Kedd KilitésMarcz.#
27 Szerda Peregrin
28 Csüt. Vitélyos és V.vtk.
29 Péntek Jéz. g. és sz. f
30 Szomb. Szién. Katal. sz.

1-én a nap hússzá 12 ó. 50 p.,
a hó végéig 2 ó. .13 p. nő.



° p május 1892 jmmis “
1 Vas. B.II.M is. F.,J.a.

2 Hétfő Athanáz hv. e.
3 Kedd. Sz. f  feltalál. 3
4 Szerda Flórián vt.
5 Csüt. V. Pius pápa
6 Péntek Hermina, L. J. f
7 Szomb. Szaniszló pk. vt.
8 Vas. B.III.Jub.J.o.ü.

9 Hétfő N. Gergely hv.
10 Kedd R. Antal
11 Szerda Beatrix
12 Csüt. Pongrácz vt. @
13 Péntek Szerv. pk. hv. f
14 Szomb. Bonifácz vt.
15 Vas. B. IV. Cant. Zs.

16; Hétfő Nép. János vt.
17 Kedd Törpét
18 Szerda Venáncz
19 Csüt Ivó vt. g
20 Péntek Sziénai Bern. f
21 Szomb. Kant. Bódog
22 Vas. B. V. Rog. Ilon

23 Hétfő Dezső pk. 1^ g
24 Kedd Johanna $ «
25 Szerda Orbán p. | ^
26 Csüt. Áldozó csüt.
27 Péntek I. János p. vt. f
28 Szomb. Vilmos
29 Vas. B.VI. E x . Max.

301 Hétfő i Nándor kir.
31 Kedd Petronella 
1-én a nap hossza 14 ó. 26 p., 

a hó végéig 1 6. 14 p. nő.

1 Szerda Graczián vt.
2 1 Csüt. ; Erazmus pk. vt. 
3 1 Péntek j Klotild kirnő f
4 Szomb.! Quirin pk. vt.
5 Vas. B. Pünk. vas.

6 Hétfő Pünkösd hétfő
7 Kedd Róbert ap. hv.
8 Szerda Medárd pk. K .f
9 Csüt. Primus és F.

10 Péntek I Margit knő @ f
11 Szomb. Barnabás ap. f
12 Vas. B. 1. Sz. H .vas.

13 Hétfő Pád. Antal hv.
14 Kedd N. Vazul hv.
15 Szerda Vid és Mód. vt.
16 Csüt. Űrnap
17! Péntek j  Rajner, Ad. (£ j- 
18!Szomb.|Márk és Marcz.
19 Vas. B. 2. Gyárfás

20 Hétfő Jéz. sz.v., Szilv.
21 Kedd Gonz. Alajos hv.
22 Szerda Paulin hv., Ákos
23 Csüt. ; Szidónia, Zénó 
24'Péntek jj. sz., Iván Ü  f
25 Szomb.IProsper hv., Ist.
26 Vas. B. 3. Ján. és Pál

27 Hétfő László m. kir.
28 Kedd II. Leó p. hv.
29 Szerd. Péter és Pál
30 Csüt. Pál ap. emléke

1-én a nap hossza 15 ó. 38 p.,
-ig nő, aztán végéig  3 p. fogy.



H JllLlOS 1892 AUGUSZTUS
1 i Péntek | Theodorik f
2 Szomb.'Sarlós B. A. 3
3 Vas. B. 4. Helio. pk.

4 Hétfő lUlrik pk. hv.
-5 Kedd jDomicz.vt.,Vilm.
6 Szerda dzsajás próféta
7 Csüt. Vilp. pk. hv.
8 Péntek ,Kiljén t
9 | Szomb.!Antónia, Lukr.

10 Vas. B. 5. Amália @

11 Hétfő I. Pius pápa vt.
12 Kedd Henrik
13 ;Szerda| Margit sz.
14: Gsüt. Bonaventura
15 Péntek j Apóst. őszi. f
161 Szomb J Karmelh. B. A-.
17 Vas. B .6. L. M. ü. C

18;Hétfő jArnold pk. hv.
19: Kedd P. Vincze, Arz. 
20 '.Szerda | Illés próféta 
21' Csüt. Dániel pr.,,Paul. 
22 Péntek 1 Mária Magd. f 
23!Szomb.j Apolíinár pk. hv.
24 Vas. B. 7. Kriszt vt. %

25 j Hétfő Jakab ap. 
26;Kedd .Anna, B.A.anyja 
271Szerda Pentele vt.
28 Csüt. I. Győző p.
29 Péntek Mártha sz., B. f 
301 Szomb. Abdon, Szennen 
31 Vas. B. 8. L.Ign. 3

1-én e nap  h o s s z a  15 ó. 4!) p .,
a  hó v ég é ig  54 p e rc z e t fogy.

11 Hétfő | Vasas sz. Péter 
21 Kedd :Porcziunkula 
31 Szerda I István I. vt. e. f.
4 1 Csüt. Domonkos hv.
51 Péntek Havi B. Assz. f  
6 1Szomb. Urunk színe vált. 
7; Vas. B. 9. Kajet. hv.

8 Hétfő | Czirék vt. ©  
9: Kedd Lőrincz vt.

10 Szerda j Zsuzsánna vt.
Ili Csüt. | Klára sz.
121 Péntek j  Ipoly vt., Kasz. i  
13:Szomb. Özséb vt.
14 Vas. B.lO.B.A.elh.ü.

15 Hétfő N. B. Assz. £
161 Kedd Rókus hv.
17 Szerda LIberát apát vt.
18 Csüt. I Ilona császárné 
191Péntek !Lajos pk. t
20 Szomb István m. k.
21 Vas. B .ll. Sz. Joak.ii.

22 Hétfő Timóté vt. % 
23|Kedd iBéniczi Fütöpvtj 
24 Szerda | Bertalan ap,
251 Csüt. jLajos kir.
26 j Péntek ! Sámuel pr. 'f
27 Szomb.|Kal. József hv.
28 Vas. B. 12. Ágoston

29 Hétfő Sz. Iván lefej.\ 
30: Kedd Limai Róza sz, 
31 Szerda. Rajmond hv.

1-én a nap h ossza  14 ó. O b 'P -;
a hó végéig 1 ó. 32 p. fogy-.



nap SZEPTEMB, 1892 OKTÓBER n8.p

1 Csiit. Egyed a., rém. 1 Szomb.1 Rémig, érsek
2 Péntek István, Efraim f 2 Vas. B. 17. Olv. ün.
3 Szomb J Mansv ét
4 Vas. B. 13. Óra. ii. R. 3 Hétfő Kandid vt.

4 Kedd Szeráfi Ferencz
5 Hétfő Viktorin pk, vt. 5 Szerda Karola, Placzid
6 Kedd Zakarjás pr. © 6 Csüt. Brúnó @
7 Szerda Regina sz. vt. 7 Péntek Jusztina, Márk f
8 Csüt. Kisasszony n. 8 Szomb.!Brigitta özv.
9 Péntek Gorgon, Dór. f 9 Vas. B. 18. Dénes pk.

10 Szomb. Tolent. Miklós
11 Vas. B.14.B. A. n. n. 10 Hétfő :Borg. Fér. hv. .

11 Kedd Nikáz, B.
12 Hétfő Tóbiás, Guido 12 Szerda'Miksa pk. vt. (£•
13 Kedd Mát., Mór.pk. 13 Csüt. 'Kálmán vt., Ede
14 Szerda Szt f  felmagaszt. 14 Péntek jKalászt p. vt. f.
15 Csüt. Hildeg., -Nikoin. 15 Szomb! Terézia sz.
16 Péntek Ludmilla E. f 16 Vas. B. 19. Gál apát
17 Szomb.;Lambert pk. vt.
18 Vas. B. 15. V. Tamás 17 Hétfő Hedvig özv.

18 Kedd Lukács ev., Tr.
19 Hétfő Szilárdka 19 Szerda Alk. Péter- hv.
20 Kedd Euszták vt. 20 Csüt. Vendel ap. Q
21 Szerda Máté ap. K. SJ f 21 Péntek i Orsolya sz. vt. f
22 Csüt. Móricz vt. 22 Szomb.: Kordula sz., P.
23 Péntek Tekla sz. vt. 23 Vas. B. 20. Kap. Ján.
24 Szomb. Gellert pk. vt.
25 Vas. B. 16. Kleofás 24 Hétfő- Ráfael főangy.,

25 Kedd Krizs. és Daria
26! Hétfő J Czip., Juszt. vk. 26‘Szerda Demeter, Evar.
27 Kedd Kozma és Döme 27! Csüt. Szabina vt.
28 Szerda Venczel kir. vt. 28‘Péntek Sim. Juda a .3  f
29jCsüt. Mih. főangy. 3 29iSzómb.:Narczis pk.
30 j Péntek Jerom. egyht. f 30 Vas. B. 21. Zenóbia

5 1 Hétfő ! Farkas pk. f
l-én a nap hossza 13 ó. 18 p., l-én a nap hossza 11 ó. 37 p.,
a hó végéig 1 ó, 37. p. fogy. ti ho végéig 1 o. 39 p. fogy.



nap NOVEMBER 1892 DECZEMBER “

1 Kedd Minden szent. i Csüt. Eligius
2 Szerda, Halottak eml. 2 Péntek Bibiána f
3 Csüt. Viktorin, Ida a. 3 Szomb. Xav. Ferencz f
4 Péntek Borr.Kár.b. © t 4 Vas. B. II. Adv. v. @
5 Szomb. Imre herczeg
6 Vas. B.22. Lénárthv. 5 Hétfő Szabbás apát

6 Kedd Miklós
7 Hétfő Engelbert vt. 7 Szerda Ambrus egyht. f
8 Kedd Gottfried pk. 8 Csüt. B. A. fogantat.
9 Szerda Tivadar vt. 9 Péntek Leokádia f

10 Csüt. Avell. András 10 Szomb. Judit, Melkiád. f
11 Péntek Márt. pk.hv. Ifit 11 Vas. B .III.A dv.v .C
12 Szomb. Emília, Kunib.
13 Vas. B. 23. Szán. hv. 12 Hétfő Maxencz vt.

13 Kedd Lucza
14 Hétfő Szerap vt., Ven. 14 Szerda Nikáz pk. K. f
15 Kedd Lipót őrgróf 15 Csüt. Iréneus vt., Val.
16 Szerda Ottmár,Ödön év. 16 Péntek Etelka f
17 Csüt. Csőd. Gergely 17 Szomb. Lázár pk. f
18 Péntek Jenő, Jolán t 18 Vas. B. IV. Adv. v. G.
19 Szomb. Erzsébet assz.®
20 Vas. B.24.B. A.o.iin. IS) Hétfő Nemezius íjj

20 Kedd Ammon vt., Lib.
21 Hétfő B. A. avatása 21 Szerda Tamás ap.
22 Kedd Cziczella sz. vt. 22 Csüt. Demeter, Zeno
23 Szerda Kelemen p. 23 Péntek Viktória sz. vt. f
24 Csüt. Kér. János 24 Szomb. Ádám és Éva t
25 Péntek Katalin sz. f 25 Vas. B. Nagy Karács.
26 Szomb. Iíonrád pk.
27 Vas. B .I.A dv.v .V .'J 26! Hétfő István I. vt. 3

27 Kedd János ap.és ev.
28 Hétfő Szosztén 28! Szerda Apró szentek
29 Kedd Satumra 29 Csüt. Tamás vt.
30:Szerda András apostol 30 Péntek Dávid kir. pr. f

31 Szomb. Szilveszter pápa

1-én a nap hossza 9 ó. 55 p., 1-én a nap hossza 8 ó. 41 p.,
a hó végéig 1 6. 13 p. fogy. 26-ig fogy, aztan ismét 7 p. no.
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E L Ő S Z Ó .

Valamint egy zenei nyitányban megzendülnek az 
előadásra kerülő darab érzelmes accordjai s hatást 
keltőleg végig rezegnek rajta annak legszebb motí
vumai, így mintegy kidomborítván a zenemű sajátos 
jellegét, akként szeretnék hatni én is előszómmal a 
szíves olvasóra...

Tartván azonban attól, hogy ez elvet követve, 
előadásom hosszúra talál nyúlni s ennélfogva elveszti 
ezélzott érdekességét, a lehető legkurtábbra szabom 
bevezető soraimat.

Röviden, de annál bensőbb Örömérzettel írom meg 
tehát a nyitányt az Évkönyv ím’ közrebocsátott 
VII. évfolyamához, melyhez buzgó és hű munka
társak, régiek és újak, szolgáltatták a becses anya
got, bebizonyítván ezzel, hogy az ügyért, melynek 
szolgálatában állunk,, lelkesedni tudnak. Fogadják 
ezért meleg és őszinte köszönetemet.
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Mint ez »Évkönyv« szerkesztője, nem akarok és. 
nem is illenék tőlem dicshymnust zengeni, — de ki 
kell mondanom, hogy a magyar nyomdász-szakiro
dalom egy-egy kellemesen csengő üteme lopódzik 
szívembe, ha e könyvecske válogatott szemelvényei 
között búvárkodom, és, nem tagadom, ismét új re
mény és új bizalom hatja át el-elcsüggedő keblemet:
erős bizodalmát vetek a jövőbe__ bízom benne,
hogy ki fogja bontani (nőst még gyönge szárnyait 
a hímes pillangó és szélesen kiterjesztve azokat, ezer 
meg ezer - színben fog ragyogni fölöttünk egykor, 
a magyar szakirodalom, — a magyar nyomdászat 
és szorgos munkálóinak dicsőségére]

Vivat, crescat, floreat!
Budapest, 1891. november 1.

Kleinmann Frigyes.



EGY ÚJABBKORI MAGYAR NYOMDÁSZ.

— Burger Zsigmond. — ■
(Arczképpel.)

Lendüíésnek induló fiatal szakirodalmunkban gyak
ran találkozunk régi magyár nyomdászok életrajzai
val, a kiknek élete és működése szakmánkban és a 
társadalom terén buzdításul és követendő példa gya
nánt szolgál az ifjabb nemzedéknek. Ámde az akkori 
viszonyokat nem igen érti meg a mai kor gyermeke, 
s így az ama korban kimagasló alakok a mi szem
üvegünkön át nézve nem találnak kellő méltánylásra.

Ezúttal az újabb kor egy nevezetes nyomdászát 
akarjuk az »Evkönyv« olvasóinak bemutatni, kinek 
élete, törekvése és munkálkodása nem lesz érthetet
len a mostani nemzedék előtt, mert hiszen az ő 
küzdelmei, sikerei és balsikerei már magukon viselik 
a XIX. század végének jellegét.

Burger Zsigmond nagyhírű nyomdász volt az Al
föld metropolisában, Szegeden, az ötvenes évektől a 
hetvenes évekig. Nagyhírű volt pedig a közönség 
körében rendületlen becsületessége, a közügyek iránt 
tanúsított élénk érdeklődése és áldozatkészsége s a 
szíveket megnyerő modora által; a nagy nyomdász
család előtt pedig kitűnő szakismerete, nyomdájának 
a legmagasb fokra való emelése s a személyzete
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irányában való humánus, sőt szeretetteljes bánás
módja s valóságos atyai érdeklődése és bőkezűsége 
folytán.

Bővebb életrajzát alább veszik olvasóink az erre 
leghivatottabb forrásból — fiának tollából. E sorok 
írója, mint a boldogultnak első tanítványa, mellőzve 
az általánosságokat, csak a lelkes nyomdászt, a jó
ságos főnököt akarja a pályatársaknak bemutatni, 
úgy a hogy annak emléke kitörülhetlenül él mindazok 
szívében, a kik őt ismerték s a kiket az ő keze 
vezetett be az életbe s tanította megküzdeni annak 
viszontagságaival.

Midőn Burger 1855-ben Grünn Jánostól a nyom
dát megvette, az a megelőző évtizedek kívánalmai
hoz képest elég jól volt ugyan fölszerelve, de az 
újabb kor követelményeinek már egyáltalán meg nem 
felelt. Rendszer volt benne a régi nyomdák rend
szertelensége. Hogy ez mi, a mai nyomdász-nemze
dék alig fogja már megérteni. A mostani szedő alig 
tudná elképzelni, hogyan lehet pl. táblázatot szedni, 
mikor négy térző nem tesz egy petitet, öt nem tesz 
egy garmondot, hat pedig nem tesz egv cicerót. — 
Mikor rézvonalaknak még híre sincs, hanem hosszú, 
félpetitre jól-rosszúl kimenő ólomlineákat kellett kés
sel szétvagdalni a szükségelt hosszúságra nemcsak, 
hanem a táblázat fejéhez szükségelt keresztben álló 
vonalakat még kétfelől alá is kellett metszeni, hogy 
a hosszvonalakhoz közelebb érjenek s minél kevesebb 
hézagot hagyjanak. El lehet képzelni, hogy ily kö
rülmények között a kártyaszeleteknek mily fontos 
szerep jutott az accidenz-szedésnél.

Burgernek, mint a haladás barátjának, első törek
vése volt a franczia pont-rendszert meghonosítani
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nyomdájában. Hogy ez mekkora áldozatkészséget 
föltételezett, csak az képes megítélni, a ki tudja, 
hogy ezen purificatio kivitelére szükséges volt a 
nyomda összes anyagát lassankint kiküszöbölni s 
újabbal fölcserélni. S valóban egymást követték az 
új folyóbetűk, majd a kizárások, ürpótlók, térzők, 
végre a legdivatosbbb czímbetűk, rézléneák, körzetek, 
díszítmények stb. A betűöntők akkor kezdtek kibon
takozni hagyományos tespedésükből s egymás után 
hozták piaczra termékeiket, versengve alapítván meg a 
nyomdászat renaissance-korszakát. A Dressler-féle 
»Renaissance-Züge«, »Epheu-Ornamente« stb. akkor 
ülték diadalaikat. Burger műiden újdonságot beszer
zett s a hatvanas években a régi anyag már mind 
eltűnt, és nyomdája a legmagasb színvonalon álló 
minta-nyomda lett, mely gazdag berendezésénél s 
termékeinek ízléses és korszerű kiállításánál fogva 
fölülmúlta a főváros számos nyomdáját.

Üzleti és kiadói, valamint a közügyek körül tanú
sított tevékenységére én nem terjeszkedem ki; ezek
ről elég ékesszólóan tanúskodnak az alábbi életrajz
ban fölsorolt adatok. Olvasóinkat ennél jobban fogja 
érdekelni az, ha leírom, minő volt ő mint főnök, 
személyzetével szemben.

Számosán vannak még életben azok közül, a kik 
rövidebb vagy hosszabb ideig Burger Zsigmond nyom
dájában dolgoztak, de egy sincs ezek között, ki há
lával és kegyelettel ne emlékeznék vissza azon időre, 
melyet az ő házában töltött. Minden alkalmazottjá
nak sorsát szívén viselte, minden ügyében-bajában 
szóval és tettel mindenkor segítette, s nem volt eset, 
hogy valaki bármily kérelemmel hiába fordult volna 
hozzá. Ha házában bármily családi ünnep volt, a
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személyzete vele ünnepelt ; karácsony ünnepén áldott 
lelkű neje látta el munkásainak családját élelmi sze
rekkel, a családdal nem bírókat pedig vagy asztalá
hoz hívta, vagy legalább is egy-egy óriási mákos 
vagy diós patkóval részeltette az ünnep örömeiben. 
Újévkor vagy Zsigmond napján a személyzet minden 
egyes tagja, segédek úgy mint tanonczok, géplejá- 
nyok úgy mint kerékhajtók, pénzbeli ajándékot kap
tak főnöküktől.

Ámbár üzleti gondjai és a közügyek körüli nyil
vános szereplése eléggé igénybe vették idejét, Burger 
Zsigmond szeretettel, sőt szenvedélylyel csüggött 
szakmáján, s nyomdáját sohasem hanyagolta el. 
Minden készülőben levő munkát megvizsgált, minden 
szedést megnézett, megtapogatott, hogy helyesen 
van-e kizárva s correctül összeállítva, s kedves, 
szeretetteljes modorban figyelmeztette készítőjét a 
netaláni hiányokra s oktatta a jövő magatartásra 
nézve.

Tanonczai úgy érezték magukat nála, mint a szü
lői házban. 0  nemcsak a szakmájukban oktatta őket 
a legnagyobb gonddal, hanem nevelte őket igazi 
szülői gyöngédséggel. Ha bármily illustris vendégei 
voltak — a mi az ő előkelő házában nem volt ritka 
eset — a nála lakó tanonczok akkor is asztalánál 
étkeztek ép úgy, mint saját gyermekei, és igy fej
lesztette már a zsenge gyermekben is az önbecsülést 
és a tisztességérzetet. A tanonczok erkölcsi maga
viseletére, fenkölt érzésű nejével együtt szigorúan 
ügyelt, s ha felszabadította, a szó szoros értelmé
ben tetőtől-talpig fölruházta őket.

Ha egy-egy tanítványát szárnyra bocsátotta, még 
akkor sem szűnt meg az iránta való gondoskodása.



Számos összeköttetései révén igyekezett annak a 
fővárosban vagy másutt helyet szerezni, s ha üzleti 
teendői hébe-korba a fővárosba vezették, nem egy
szer kereste föl s g3áijtötte össze régi tanítványait 
és üzletének volt embereit s megvendégelvén őket, 
örömmel vett tudomást azoknak előhaladása- és bol
dogulásáról.

Ilyen ember és ilyen főnök volt Burger Zsigmond. 
A kik őt ismerték, a kik az ő keze alatt működtek 
és emberszerető bánásmódjában részesültek, mindig 
hálával és kegyelettel fognak róla megemlékezni, s 
velem együtt még a haló porában is áldani fogják 
dicső emlékét.

Bendtner József.
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B urger Zsigmond 1817-ben M iskolczon született. A tyja 
tehetős posztókereskedő volt, a ki azonban virágzó férfi
korában hirtelen elhunyt, négy* gyerm eket hagyva  hátra, 
köztük a k is Zsigmondot, a ki alig 4 éves korában ju to tt 
á rvaság ra . Az atya halá la  után az idősb fiú, a ki az üz le t
nek és családnak m ár tám asza  volt, egy ka tasz tró fa  a lka l
m ával a Sajó hullám aiba veszett s  így a  család, m egfosztva 
egyetlen gyám olától s  még inkább sú lyosan  érintve az az 
időbeni bankó-elértéktelenülés által, vagyonától m egfosztva, 
tönkre ju to tt.

Özvegy édes any ja  nehéz nélkülözések közt tarto tta  fönn 
gyerm ekeit s ebből m agyarázható  az, hogy a kis Zsigmon
dot három  évi isko lázta tás  után tovább taníttatni nem tud 
ván, őt m esterségre adta  egy szíjgyártóhoz. Ennek azonban 
ez a  foglalkozás és a du rva  bánásm ód sehogy sem volt 
ínyére s  különben is eszes gyerm ek lévén, a  hol csak  sze
ré t ejthette, a könyveket bújj^-=&^jmhez hébe-hóba a szom 
széd Szigethy-féle n}7omda eE ^Q tlenlqasa révén ju to tt. Egy 
alkalom m al a nyomdásfcinas -icib^teged^én, addig-addig ösz
tökélte édes anyját 
a nyom dászat iránt 
nem szegény em bern^I|^

Évkönyv. 1892.

ellenszenve volt 
zal fiának, hogy 

sohasem  lehet
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az em ber önállóvá — míg végre is engedett a  fiú kérésének 
s beadta őt a  miskolczi kir. szab . Szigethy-féle nyom dába 
»inas«-nak. A nyom da fölszerelése nem valam i kitűnő volt, 
nyom óeszközül pedig két kétrétű  faprés szolgált. Alig 
két évi inaskodása után annyira  begyakorolta m agát a 
m esterségbe, hogy akárm ilyen m unkát reáb ízhattak  s föl
szabadu lása  u tán  egy évre m ár ő volt az özvegy tu la jdo7 
nosnő nyom dájának a vezetője, vagy az akkori viszonyok
hoz m érten : mindenese. E zalatt nagy szorgalom m al bővítette 
ism ereteit, hasznos könyvek o lvasásáva l s Írásgyakorla tok
kal töltvén el szabad  idejét. Egyedüli vágyát képezte a 
P estre  ju tá s , bejutni azokba a  nagy nyom dákba, a  melyek
rő l az utazó nyom dászoktól annyit h a llo tt; tapaszta latokat 
szerezni és előbbre haladni a szakm ában. N yom orúságos 
fizetéséből alig te lt annyi, hogy m agát és édes anyját e lta rt
hassa . V égre s ikerü lt édes anyját rendben tudnia s egy szép 
napon zsebében néhány g arassa l, szivében telve önbizalom 
mal, m egindult gyalog Pest felé. Ez 1834-ben volt. Pesten 
több nyom dában dolgozott, huzam osabb ideig a  kir. egye
tem i nyom dában 1839-ig és a  Beimel és Kozma-félében, a 
hol 1844-ig m aradt. A töm ör-szedésben oly tökélyre vitte, 
hogy a  szedők közt rendezett szedésversenyeken m indig ő 
vo lt a győztes és hibátlanul vagy csak  igen kevés hibával 
szedett. De nem csak a töm ör-szedésben, hanem  az accidenz- 
szedésben is je les  hírben állott, ezenkívül az üzleti ügy
kezelést is teljesen  elsajátíto tta. Grünn János, a szegedi 
könyv- és kőnyom da tu lajdonosa, — a ki a ty játó l Grünn O r
bántól örökölte ennek 1801-ben m egnyitott üzletét, a mely 
az öreg  Grünn kezelése alatt a vidék leghíresebb nyom dája 
volt — hív ta  meg őt Szegedre m űvezetőnek, m ert Grünn 
Ján o s  m aga nem nagy gondot fordított a  nyom dára, passio- 
nátus óram űvész és ezerm ester, hozzá még gazdag em ber és 
többszörös háziú r lévén , kinek Pesten is volt háza. — B urger 
1844. m árcziusban ment le Szegedre s vette át a nyomda 
vezetését, hol azt a  legnagyobb rendezetlenségben találta.

A nyom da a  viszonyokhoz képest m eglehetősen volt 
ugyan fölszerelve, de sokféle hiány m utatkozott. Mint a régi 
időben m indenütt, s a já t kis öntödéje is volt és 12 fa sze r
kezetű nyom ópréssel dolgozott. Ámde a m unkások közt a 
kellő vezetés h iányában fejetlenség uralkodott. A nyom da 
egyik  főm unkáját a »Szegedi Naptár« képezte, mely 1805- 
ben a lapíttatott és 40—50.000 példányban nyom ták, ehhez 
m ég m árcziusban hozzá se fogtak s így félő volt, hogy az
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az  óriási m ennyiség augusz tusig  sem lesz kinyom va, a mi
kor pedig m ár szét kell küldeni a naptárakat, hogy még 
ugyanazon évben e lju thasson a többi városokba, az o rszág  
minden részébe a könyvkötőkhöz, a kik akkor egyszersm ind 
m ajdnem az egyedüli könyvkereskedők is voltak. B urger 
azonban vasm arokkal nyúlt bele a darázsfészekbe és kezdett 
rendet c s in á ln i; az önkénykedő nyom ókat megfékezte vagy 
elküldte minden té továzás nélkül, ú j m atriczokat hozatott 
és új fejeket öntetett s a  m unkát erélyes kézzel oly m ér
tékben előm ozdította, hogy a nap tár a kellő időben és az 
addiginál csinosabb kiállításban s  egészen új alakban je len t 
meg. Ettől fogva az egész üzletet ő vezette ; ezidőbeni fize
tése 6 váltóforint és szabad lakás reggelivel volt hetenkint, 
melyből u rasan  megélt, ső t édes anyját is rendesen segé
lyezte havi penzküldem ényekkel. (Akkoriban 8 váltóforin t
é rt egy hónapra ebédet és vacsorát adtak Szegeden a legelső 
vendéglőben.)

Az idő szerin t Szegednek igen képzett és intelligens ifjú
ság a  volt, a kikből később mind nevezetes egyének, előkelő 
állam i és városi dignitáriusok lettek s  kik a város szellem ét 
és  életét fölélénkítették s hangadó szerepet vittek. Ezen ifjak 
körükbe fogadták a  fiatal tanult nyom dászt s ő is tevékeny 
ré szt vett azokkal a társadalm i m ozgalm akban.

A forradalom  napjaiban Gri'inn nem ta rtózkodott Szege
den s üzletét egészen B urger kezeire bízta. Ekkor jelent 
meg Szegeden a m ásodik ú jság  »Szegedi Hirlap« czím alatt 
(az első hasonló czímű nehány évvel azelő tt rövid fönnállása 
után m egszűnt), mely a forradalm i korm ánynak Szegeden 
való tartózkodása alatt mindennap m egjelent. A m árczius 
15-iki fővárosi esem ényeket a pesti lapokból és levelekből 
a  Szolnokról érkező gőzhajóval csak  18-án tud ták  meg a 
szegediek (Pesttől Szolnokig lévén csak kiépítve a vasút). 
Ó riási lelkesültség  fogta el a  város lakóit, az ünnepélyes
ségek és a kiv ilág ítás alatt a p iaeztéren levő nyom daépület 
ab lakából szórták  alá a szabadsa jtó  első szegedi term ékeit, 
d icshym nusokat, p rok lam ácziókat, verseket, ezekből egy 
honfidalt B urger m aga írt és szedett ki.

B urger vezetése a la tt kerü lt a prágai H aase G. czégtől az 
első vas-kézisajtó  Szegedre s  e czég kezdte a nyom dát lassan- 
lassan  B urger u tasításai szerin t új betűkkel, körzetekkel 
és minden egyéb szükségesekkel fölszerelni és megújítani.

A forradalom  után 1851 elején szorgalm a és életrevaló
ság a  által m egalapította Szegeden az első m odern könyv-



20 EGY ÚJABBKOR1 MAGYAR NYOMDÁSZ

kereskedést, melyet később mű- és papirkereskedéssel bő
vített ki. U gyanez év őszén nőül vette Szeged egyik tekin
télyes és vagyonos polgárának, S tróbl Ignácznak leányát 
M agdolnát s 1852. jan . 1-én bérbevette Grünntől a nyomdát, 
mely 1853-ban egy Sigl-féle 21"—29" nagyságú hengeres 
gyorssa jtóva l lett gazdagabbá, a  mely a nyom da tevékeny
ségét hasonlíthatlanul fokozta és az ódon fapréseket a pad
lá sra  szám űzte.

1855-ben apósa segélyével m egvette a nyom dát az ö sszes 
berendezéssel s  a kiváltságokkal együtt 9000 írtért, mignem 
1858-ban apósának v isszafizetvén  a já ru léko t, a nyom da 
egészen az ő birtokába ment át. 1859. m ájus 1-én alapította 
és indította meg a »Szegedi Hiradó«-t a nemzeti elnyom atás 
korszakában, a legnagyobb erőfeszítések közt s  a legnagyobb 
áldozatok árán, a mely lap akkor az o rszág  leghírnevesebb 
író it szám ította m unkatársai közé és mint napilap még ma 
is  fönnáll.

A nyom da fokozatos fejlődését folyton szem  előtt ta rt
ván, lépést tarto tt az akkoriban  Pesten  m űködött legelőke
lőbb nyom dákkal a m unkák csinos és szép k iállítása tekin
tetében és ebbeli törekvését kárpóto lták  is a folytonos m eg
rendelések, m elyekkel a  könyv - és kőnyom da Szegedről 
úgy mint a vidékről, de távolabbról is folyton el volt ha l
m ozva.

A nyom da a B ach-korszakbeli német hivatalok m egren
delései m iatt teljesen be volt rendezve az ö sszes fraktur- 
betűkkel is nonpareille-től kezdve egész á  plakátbetűkig, 
ezenkívül a h íres Löw  L. főrabbi »Ben Chananja« czímű 
folyóiratának és egyéb m űveinek előállítására, héber és  
görög betűkkel is.

K önyvkereskedésével kapcsolatban , szám os könyvkiad
ványt bocsáto tt k ö z re ; adott ki tankönyveket, hazafias mű- 1 
veket, röpiratokat, költem ényeket elsőrendű íróktól. (Többek 
közt ő volt Tóth Kálm án h íres költő 1855-ben m egjelent 
»Száz új költemény«-ének k iadója.) De ezek erkölcsi s ik e - . 
reken k ívü l anyagilag  alig jövedelm eztek  valam it. 1863-on 
tú l, a  nem zet alkotm ányos ú jjáébredési ko rszakának  ha jna
lán, m indjobban fejlődött a nyom da s újabb segédgépeken 
kívül 1869-ben egy nagyobb gyorssa jtóva l lett gazdagabbá, 
mely szintén a Sigl-féle gyárból kerü lt ki. M ég akkor is 
folyton gyarapíto tta az üzle t berendezését, m időn rend
kívül súlyos anyagi veszteségek  é r té k ; jó szívűségével és 
bizalm ával némelyek rú tu l visszaélve, több m int 28.000 írttal
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2őn váltójótállások folytán m egkárosítva s a könyvkereskedés 
e ladása á lta l sem b írt a nyom asztó terhektől szabadulni, 
melyek még' egyéb csapások  álta l sú lyosbítva elkedvetlení
tették  s  a nyom asztó gondok nagyban hozzá járu ltak  korai 
elhunytához is. 1874-ben, m ájus 29-én este, éppen midőn 
a  szabadkőm űves-páho ly  összejövetelén tette meg egy 
em berbaráti ügyben jelentését, érte a  halálos szélhűdés, 
mely p á r nap alatt véget vetett m unkás életének.

B urger azonkívül, hogy jó  üzletem ber és je les  iparos 
volt, szem élyzete irányában is a  leggondosabb érdeklődéssel 
viseltetett. — Nagy gondot fordított különösen a nyom 
dájába kerülő tanonczok képzésére ; folyton tanította, buz
dította őket és az ő gondos és szakavato tt vezetésének 
tulajdonítható, hogy a nyom dájában fö lszabadult tanonczok, 
kevés kivétellel, jelenben mind szép á llást foglalnak el ré 
szin t önállóan, részin t m int nagy nyom dák vezetői és mint 
jó  m unkások a nyom dász-világban és a társadalm i életben.

Hogy mily tevékeny rész t vett B urger Zsigm ond Szeged 
város társadalm i életében, bizonyítja  a  tiszteleti állások 
am az egész so ra , m elyekkel őt po lgártá rsa inak  bizalm a 
m indenkor kitüntette. — M ár az ötvenes években alelnöke 
lett a nem rég m egszűnt kereskedelm i testületnek. 1860 óta- 
folyton városi képviselő, iskolaszéki tag, 1863-ban tag ja  
volt azon ötös b izottságnak, mely az alföld-fiumei vasú t 
engedélyezése végett ő felségénél já r t  Bécsben k ihallgatáson ; 
különböző időkben a kath. legény-egylet, a szegedi olvasó- 
egylet, az ipa rosko r stb . elnöke, s. még szám os kulturális 
egylet alelnöke, vagy választm ányi tag ja  s  az »Árpád« 
szabadkőm űves-páholy egyik m estere volt. M int városi 
képviselő minden közügyben nagy befolyással b írt s  alig 
van kulturális és közhasznú  intézm ény Szegeden, melynek 
lé trehozásában része ne lett volna. Korai halá la  az egész 
lakosságban nagy részvé te t keltett, mely tem etése alkalm á
val im pozáns m ódon nyilvánult.

Burger Gusztáv.



A JÖVŐ NEMZEDÉKRŐL.

Bégtől fogva, talán mióta a nyomdász-segédek 
egyletekké és testületekké kezdtek tömörülni, hang
zik a panasz, hogjr valamennyi pálya közül a mienkre 
tódul a legtöbb tanuló; maguknak keveset használva,, 
az összességnek azonban, a kínálat nagyobb mérvű 
lölszaporodása s a segélyezés tetemesebb igénybe
vétele által, annál nagyobb ártalmára. Bécsben már 
több mint húsz évvel ezelőtt az ottani egylet rop
hatok útján akarta a szüléket attól óvni, hogy fiai-' 
kát a nyomdászpályára adják, Nálunk is már sok 
mindenféle combinatio volt arra nézve, miként le-' 
hetne ez invasionak gátat vetni; a »Typographia«- 
már régebben is élénk színekkel ecsetelte a munka
erő túltengéséből származó káros következményeket. 
De azért a helyzet csak továbbra is fönmaradt, sőt 
lehetőleg még rosszabbodott. A szülék mindamellett, 
hogy a sok köhécselő vagy más tekintetben is nem 
a legjobb viszonyok között élő nyomdászok közül 
egyikkel vagy másikkal bizonj'ára személyes isme
retségben is lehettek, a példától nem riadtak vissza 
s fiaikat kiváló előszeretettel adták tovább is, és



A JÖVŐ NEM ZEDÉKRŐL 23

adják még ma is, erre a »könnyű« mesterségre'; ha 
másért nem, már csak azért is, hogy a gyerek mind
járt kezdetben pénzt hoz a házhoz.

Az Athenaeum a hatvanas évek végén még vidék-. 
ről is toborzott intelligensebb ifjakat, a kiknek élel
mezést és lakást is adott (igaz, hogy egy részük, 
fölszabadulása után, csakhamar a faképnél hagyta a 
»könnyű« mesterséget); a 70-iki ármozgalom után 
pedig ugyanezen ezég rövid egy év alatt körülbelül 
megduplázta tanulóinak létszámát. A Légrádyékról 
meg ismeretes az akkori időkből, hogy szintén nem 
kevés számú tanulóik mellé még egy csomó gya
kornokot is vettek föl; valamint a Rudnyánszky- 
nyomdában fennállott női szedők intézményére is — 
állítólag a nők munkakörének kiszélesítésére, tehát 
nemes czélból létesítve — szintén még sokan emlé
kezhetnek. S míg ez utóbbi intézmény a segélyző- 
egylet akkori vezetői-között éveken át minduntalan 
megújuló vitákat idézett elő, hogy fölvétessenek-e 
majd az egyletbe s részesülhetnek-e egyáltalában e 
»megrontóink« a nyomdász-társadalomban velünk 
egyforma jogokban, addig e hölgyek közül egyik a 
másik után szép csendesén letette a szedővasat s 
férjhez ment valamely kollegához; s így a nehéznek 
látszott társadalmi probléma szintén társadalmi úton 
nyert könnyű megoldást.

Egy keleti közmondás szerint: »Úgy kell élnünk, 
a mint lehet, s nem úgy, a mint akarunk«. Tapasz
talhatjuk léptenmyomon, az élet számtalan törekvé
sei között, e mondás prózái igazságát; tapasztalhat
juk a mi szorosabban vett belügyeink között is. — 
S eszünkbe kell, hogy jusson, ha tanulóink sokat 
vitatott kérdéséről elmélkedünk. Valameddig a tör-
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vény csak azt írja elő, minő életkorban legyenek, 
minő munka-időre, iskoláztatásra stb. szoríthatók a 
tanulók, a létszámot illetőleg pedig teljes szabad
ságot enged az egyes iparűzők- és czégeknek: ad
dig ne csodálkozzunk a fölött, hogy e szabadságot 
sokan saját érdekükben lehetőleg kizsákmányolják.

Érezzük e helyzet hátrányait, de — véleményem 
szerint — legalább egyelőre, nem változtathatunk 
azon. S nem változtathat még az olyan jó tanács 
sem, melyet nem is oly régen az egyik nyomdász
lapban olvastam, hogy ne tanítsunk semmit a fiúk
nak, mert ennek úgjfis csak a nyomdatulajdonosok 
veszik hasznát. Nem tudom, volt-e az az illető valaha 
abban a helyzetben, hogy fiúval dolgozott, még pe
dig olyaténképen, hogy a mint az a legtöbb helyen 
szokásos, a fiúért az üzletnek nehány forintot fize
tett légyen is? Nem tudom, milyen kedvvel végezné 
az ilyen nemtanított fiúnak a correcturáját s zárná 
ki tördelés közben annak szedését, vagy tisztogatná 
utána a sok oda nem való betűtől a szekrény re
keszeit és széleit? Föltéve persze, hogy ő maga ad 
valamit a rendes és pontos munkára. Ezek csak 
anyagi kérdések; nem számítva itt a lelkiismeret 
szavát, melyet egy jóravaló embernek okvetetlenül 
éreznie kell, egy fiatal léleknek szándékos elhanya
golása miatt. Igaz, hogy az illető azt is mondhatja, 
h°gy ő, ha ráerőszakolnák is, nem dolgoznék fiú
val. De hát hányán vannak, ha egyáltalán vannak, 
ilyenek? Nem-e éppen megfordítva, sokan erőszakkal 
is iparkodnak fiúhoz jutni? — Persze, hogy más a 
dolog, ha máson, s más, ha magunkon történik!

Lehet, hogy az ipartörvénynek egy esetleges 
újabb revíziója alkalmával a magyarországi nyom-
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dász-egylet már annyira tömör és imponáló testüle
tet fog képezni, hogy fölszólalásával képes lesz az 
iparügyi ministert egy oly szabályzat megalkotására 
bírni, mely a fönnebb érintett szabadsággal való 
visszaélés ellen gátul szolgáljon. Lehet, hogy ez be
következik. Addig azonban, részemről, czélszerűbb- 
nek találom, ha a tanulókat, mint a kik utóvégre 
az egész dologban ártatlanok, nem tekintjük ellen
ségeinknek, s különösen azok intelligensebb részére, 
nemcsak szakmailag, de lehetőleg — már a meny
nyire a velük való érintkezés megengedi — értelmi
leg is a legjobb befolyást gyakoroljuk. Ha intelli- 
gentiájukat nem fokozzuk, fölszabadulásuk után tö
rekvéseinket nem fogják egyhamar megérteni; ha 
pedig éppen ellenség gyanánt bánunk velük a tanu
lási idő alatt, később bizony ők is úgy fogják ma
gukat velünk és törekvéseinkkel szemben viselni.' 
Tehát már saját érdekünkben is kár lenne, oly omi
nózus tanácsot követni.

Ez lenne véleményem a kérdésről, általánosságban 
véve, mely után még pár szóval tanulóink kiképe- 
zésére akarok kiterjeszkedni.

Távol áll tőlem az a hit, hogy az általam elmon- 
dandók csalhatatlan erővel bírnak; bizonyára nem 
is egészen új dolgok, s lesznek kétség kívül elegen, 
a kik fölfogásomat inkább eszményi, mint gyakorlati 
irányúnak fogják találni; részemről azonban, mint 
hosszas tapasztalat és szemlélődés eredményét, érde
mesnek találom a nyilvánosságra hozni. Talán lesz
nek mégis a közügyeinkkel foglalkozók közül, a kik 
gondolkoznak fölötte. Hisz sok dolog nagyon egy
szerűnek látszik, s mégis oly nehezen szánj uk rá 
magunkat annak követésére.

A JÖVŐ NEM ZEDÉKRŐL < 25
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Minél jobban távolodunk az úgynevezett régi jó 
időktől, annál inkább veszítenek egyes intézmények 
patriarchális jellegükből. Azonban az e fölötti sajná
lat mellett ott van az a meggyőződés is. hogy a jó 
patriarchális szokásokkal a legtöbbször a jelenlegiek
nél súlyosabb kötelességek és lealázóbb bánásmód 
volt összekötve. így nálunk is a tanulási rendszer 
a legtöbb helyen nemcsak a hosszabb munka-idő, 
a szakmához nem tartozó mellékfoglalkozások stb. 
következtében súlyosabb volt a jelenleginél. Ismer
tem egy öreg szedőt, ki még a faprések korszaká
ban tanult s kinek kedvencz szólásmódja volt: »Mi- 
kor mi tanultunk, inasok voltunk, ti pedig valóságos 
úrfiak vagytok!« Pedig hát, mennyire változtak a 
viszonyok negyedfél évtized óta is, a mikor a jó 
öregtől e kil'akadásokat haliám! Igaz, hogy akkor 
sem használták már föl a fiúkat (még pedig a ka-, 
maszabbakat) arra, hogy Landerer uram Sándor-utczai 
kertjében a kuglizónál szolgáljanak s a meghívott 
vendégek körül pinezéri szolgálatokat teljesítsenek; 
de azért nagyon különbözött a mostani helyzettől 
szigorúság s különösen ezopf tekintetében; s a mos
tani tanulók, azt hiszem, az említett öreg szemében 
is, még úrfiabbak lennének az akkori úrtiaknál.

A mennyire, legalább a fővárosi nyomdákban 
szokásos rendszert ismerem, a tanulókat első időben 
szaladó gyerekeknek s e mellett a legtöbb helyen 
föltakarításra is használják. Kivált az előbbi szokás 
nemcsak természetes, de czélszerű is; a mennyiben 
egyrészt a fiúkat az üzletben egyébre eleinte úgy 
sem használhatják, másrészt pedig új helyzetüket 
nem lógják oly ridegnek találni, ha nincsenek oly 
tartósan egyforma foglalkozás mellett egyforma test-
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tartásra kárhoztatva, s a nyomdai levegőt időnkint 
fölcscrélhetik az utczaival.

A tulajdonképeni tanulás kezdete, azaz mikor a 
fiút először állítják számoló vagy bizonyos pénzben 
dolgozó szedő mellé, hogy ennek vezetése mellett 
a rendszeres szedést megkezdje: életének nevezetes 
mozzanatát képezi. Amint őtet a sors, vagy jobban 
mondva, az illető faktor akarata, lelkiismeretes ávagy 
fölületesen gondolkodó emberhez sodorja, a szerint 
lesz egész jövő.fejlődésének alapja letéve; pedig hát 
minden ismeret úgy ér valamit, úgy lehet terméke
nyítő hatással, ha szilárd alapon nyugszik. Láttam 
már nem egy, testben-lélekben ép, meglehetős isko
lai képzettséggel bíró fiút, kinek tanulása elején a 
legszebb jövőt jósolták, s nehány év múlva az ered- 
tnénjr az volt, hogy lába és háta erősen meggörbült, 
a szekrénynél egész testével oly erősen izgett-moz- 
gott, akár egy kaucsuk - ember, a rekeszből kivett 
betűt háromszor is körül forgatta a levegőben, a 
míg végre a szedővasban elhelyezte, munkája pedig 
a lehető legselejtesebb volt. S nem sokat használt 
azután már a későbbi jobb oktatás serh; mindunta
lan visszaesett előbbi pongyolaságába, hogy utóbb, 
rövid tartamú conditiói alatt, valóságos rémkép le
gyen tördelők, javítnokok, gépmesterek s mindazok 
számára, kik kénytelenek voltak munkájával bajlódni. 
Valószínű, hogy a jóslat nem mond csütörtököt, 
ha olyan lelkiismeretes szedőhöz kerül, ki, főként 
eleinte, nem röstelli a fáradságot s oktatja, tanítja 
a gyereket; nem tesz úgy, hogy a kezébe nyomja a 
kéziratot: »nesze, szedj, ennyi meg ennyi sort, mert . 
különben így. meg amúgy!« Olyanhoz, a ki nem 
tanít, nem magyaráz, csak folyton korhol, A
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milyenek többnyire azokból telnek, a kiknek nem 
annyira a képesség, hanem a pártfogás vagy a na
gyon gyakori kunyorálás szerzi meg a fiút; s a kik 
azután csak a mennyiségre, de soha a minőségre 
nem tekintenek.

Igaz, hogy tudni és tanítani, két különböző dolog. 
Vannak, a kik maguk kitűnő technikai képzettséggel 
bírnak, de valamely munkáról elég világos magya
rázatot vagy utasítást adni, arra már nem képesek. 
Vannak azután, a kik munkájokban ép úgy, mint a 
rájuk bízott tanulók kiképzésében is, lelkiismeretes 
és helyes rendszerrel járnak el; a kik fölfogják an
nak értelmét, hogy »A kire embert bíznak, az legyen 
maga is embcr«. S fáradságuknak a legtöbbször el
veszik jutalmát. Ha számoló szedők, abban, hogy 
rövid idő múlva kevesebb correctura, kevesebb iga
zítani valójuk van a fiú szedésén.

Az ilyenek azzal kezdik, hogy a fiút először is 
az egyenes állásra, felső testének helyes tartására 
szoktatják; teszik ezt pedig nem durva módon, ha
nem komoly, rábeszélő hangon, indokolva a követ
kezményekkel (görbe lábak, szűkmellűség és más 
efélékkel). Rászoktatják a levegőbe kapkodás nélküli, 
biztos fogásra (jó griffre). Ha kéziratból kell szednie, 
eleinte ezt mindig vele együtt átolvassák. Figyelme
sen szemlélik a hajóra emelt sorokat, s a netáni 
rossz kizárás, helytelen beosztás- vagy betúhibákra 
ismét rábeszélő komolysággal figyelmeztetnek. Ha ha
ladást vagy javulást észlelnek, nem vonják mog attól 
a kellő méltánylatot, mindig hozzátéve, hogy ez csak 
kezdete a jó iránynak s még korántsem a megálla
podás. így emelik az önérzetet, a nélkül, hogy az 
elbizakodást előmozdítanák. Gondosan vizsgálják meg
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mindig a fiú szekrényének kevésbbé használt betű
rekeszeit, nincs-e bennük valami fisch-gyüjtemény; 
ugyané czélból teszik ezt a regális rejtettebb zugai
val is, s havalami rendetlenséget találnak, szigorúan 
intenek a rend és tisztaság föntartására.

A sokszavú magyarázatban, mintegy útvesztőben 
elvész a dolog lényege s ép azért minél rövidebben, 
de határozottan adják meg utasításaikat; indokohm 
mindig, hogy ez vagy amaz miért történik.

Az otthon kapott nevelés, sőt a véralkat külön
bözősége is, kivált az ily zsenge korban, nem tagad
hatja meg magát, s különbözővé teszi a fiúk modo
rát is. Való igaz. De igaz marad az is, hogy ebben 
a korban, a kellő tapintat mellett, a legkönnyebben 
is hajlíthatok. A korosabb ember, ha jelleménél és 
modoránál fogva is imponálni tud s óvatos kézzel 
nyúl ilyen forrongó fiatal lélekhez, irányt adhat neki, 
a mire pedig az ilyen korú gyereknek leginkább 
szüksége van. Igaz, hogy vannak azután oly eldurvult 
lelkek is, a kiknél se jó szó, se fenyegetés nem használ 
s meggyőződünk róla, hogy jó szándékunkkal malom
ban hegedültünk. Itt tehát az eredménytelen kísér
letek után az a vígasztalásunk marad, hogy mi bizony 
nem vagyunk oka, ha az illetőből semmi sem lesz.

Vannak szedők, a kik különösen osztás alkalmá
val beszélgetésbe is erednek a fiúkkal. Az értelme
sebb rész itt is meg fogja válogatni a tárgyat s nem 
tesz úgy, mint elég sajnos, ma is még elegen tesz
nek, hogy saját élményeikből pikáns részleteket tálal
nak föl. Az ilyenek megismerésére úgy is elég jókor 
jut a gyerek.

Másfél, vagy legalább egy évig tartó ilyen rend
szeres oktatással lerakjuk a helyes alapot s ha az-



után a liú az accidenz - helyre kerül, s csakugyan 
ambitiúvai bír a szakma iránt, tiszta és rendes mun
kát fog végezni, s nem esik egyhamar a pongyola 
modorba.

A hol heti lapok vannak, czélszerű, kivált a tanu
lási idő vége felé. mikor már fizikailag is erősödik, 
a gyorsabb szedés, gyorsabb corrigálás megszokása 
végett, a fiút egyideig ott foglalkoztatni. Sőt néni 
ártana azt a régi. de nem haszon nélküli szokást is 
fölmelegíteni, a mely szerint itt a fővárosban is a 
nagyobb nyomdákban, a tanulók pár hónapig a sajtó 
mellett dolgoztak: megismerkedtek némileg a gyors- 
és kézi sajtó berendezésével, a festék-föladással, s 
különösen megtanultak jóravaló levonatat készíteni.

A tanulók kiképezéset jelentékenyen elősegítheti a 
tanulási idő alatti helyes iskoláztatás. Helyes isko
láztatás alatt pedig semmi esetre sem érthető a jelen
legi rendszer, mely a különböző iparágak tanulóit 
mind egy kalap alá fogja. Illetékes körökben már 
foglalkoznak is az eszmével, hogy az egyes ipar
ágak számára szakiskolákat állítanak. Ha az ipar
ügyi ministerium kimondja majd ezek életbelépteté
sét, jó lesz, ha a »Szakkör« mozgalmat indít meg 
a nyomdatulajdonosok között s e fontos intézmény 
miként való megalakítása ■ korül befolyást szerez ma
gának. Hogy a Kör maga állítson föl ilyen iskolát, 
arra — kivált anyagilag — nem tartom elég erős
nek; még ha a nyomdatulajdonosok járulnának is 
hozzá a költségek fedezéséhez. Olyan iskolát pedig 
éppen nem kívánok, mint volt a tizenegy év előtti, 
a melynek látogatói csak egy pár nyomdából, vala
mint anyagi támogatói is csak egy pár ezég részé
ről kerültek: a hol sok volt a jóakarat, de kevés az
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eredmény. Legmérvadóbb arra a kormány, hogy az 
illetékes testületek hozzájárulásával ily intézményt 
létrehozzon. Ismétlem, törekedjék a »Szakkör« arra, 
hog3r a tanrend megállapításánál nézetét meghall
gassák. Ez a tanrend pedig ne legyen, szerény véle
ményem szerint, nagyon sok elmélettel terhelve: 
magyar és német nyelvtan, földrajz, történelem, rajz 
(legalább alapelveiben), időnkint a szakma egyes 
ágairól világos magyarázatok, gyakorlati mutatvá
nyokkal összekötve, és a mi, szerintem, nálunk na
gyon szükséges dolog: kézirat-olvasás. Ez utóbbit 
már 35 év előtt egy helybeli nyomda ügyvezetője 
annyira szükségesnek találta, hogy az ebben járat
lanokat addig nem is szabadította föl, a míg, ha 
másként nem, valami elemi iskolai tanító segélyével 
bizonyos képességre nem bírtak szert tenni.

Azzal az óhajtással zárom soraimat: bár sikerülne 
e nehéz kérdést minél czélszerűbben, általános ja
vunkra megoldani, és a jövő nemzedékben józan 
gondolkozásé, önérzetes, képzett és szorgalmas mun
kásokat nevelni.

Ács Mihály.



KÖNYVEK, FÜZETEK, FOLYÓIRATOK.

Ha figyelemmel kísérjük a könyvnyomdászat jelen
legi termékeit, azt fogjuk tapasztalni, hogy a meny
nyire az accidenziák terén lépést tartunk a jelenkor 
vívmányaival, addig a könyvek, füzetek vagy folyó
iratok előállításánál jórészben épp ott vagyunk, a hol 
évtizedekkel ezelőtt voltunk.

Míg az accidenziák előállítása körül látjuk és 
tapasztaljuk az igyekezetei a korral való haladásra, 
ki a német, ki az amerikai jelleget és iskolát talál
ván követésre méltónak, és e versengésben nemcsak 
egymást akarják fölülmúlni accidenz- szedőink, de 
egyúttal meg akarják mutatni azt is, hogy nem va
gyunk e téren hátrább a nyomdász - cultura régibb 
államainál; addig viszont a könyvek, füzetek és folyó
iratoknak előállításánál nem tapasztaljuk ugyanazt a 
haladást tanúsító igyekezetét. — A régi megszokott 
chablon szerint rakunk betűre betűt, sorra sort és 
kész az oldal.

Igen kevés nyomda az, hol a könyv-(Werk-)sze- 
dés a szigorú beosztás, számítás és a betűk jellegé
nek következetes betartása mellett történik.



Van-e nyomdász-szempontból szebb, mint a mikor 
egy könyvet fölütünk s azt lapozgatván, az egy
szerű, csinos, tiszta és egyenletes beosztása által 
figyelmünket megragadja. Pedig e solid munkához 
nem kell nagy tudomány, nem kell a különféle kere
tek tanulmányozása; egy kis számítás, némi ízlés és 
jóakarat s a kitűzött czél el van érve. Eleinte kissé 
nehezen megy a munka, mert a művek természeté
hez képest nem egy akadályt kell leküzdeni, de 
lassan-lassan belejövünk és később már úgy' meg
szokjuk ezt a rendszerető munkát, mintha mindig ez 
elvek szerint dolgoztunk volna.

Egy könyvben, legyen az díszmű vagy akármilyen 
közönséges munka, az oldalaknak egyenlőknek kell 
lenni. Nem szabad előfordulni annak, hogy egyik
másik oldalon több vagy kevesebb sor legyen, csu
pán azért, hogy a következő oldal elejére fattyúsor 
ne kerüljön. Fáradságot kell venni magunknak és 
egy kimenetsor behozása vágj' kikergetés által a 
hajon segíteni.

De tartsunk sorrendet és kezdjük az elején.
Ha egyr könyvhöz való kéziratot kapunk a ke

zünkbe, tisztába kell jönnünk először aziránt, hogy 
minő betűfajból legy'en az szedve, mily'en széles és. 
milyen magas legyen a sz'edés alakja. A benne elő
forduló czímek iránt is tájékozódnunk kell, hogy' 
mint vakczímek lesznek-e azok alkalmazva, vagy 
minden czímmel új oldalt kezdjünk, vagy pedig csak 
egyszerűen kis lineával választjuk el a czímmel kez
dődő szöveget a másiktól. Ez a köny'V rendeltetésé
től függ. Díszesebb műveknél vakczímeket’ szokás 
alkalmazni, sőt igen gyakran ilyeneket alkalmaznunk 
is kell.

Évkönyv. 1892. 3
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Tegyük most már föl, hogy szedünk egy művet 
garmondból ritkítva 22 ciceró szélességben, az oldal- 
magasságot 40 ciceróra tervezzük; a lapszámot itt 
petitből veszszük, utána egy cicerót teszünk, az 
oldalra veszünk 38 ritkított garmond sort és a kész 
oldalra alól szintén egy cicerót teszünk. Ha most 
mindezt összeadjuk, rájöhetünk, hogy az oldal ma
gassága nem lehet 40 ciceró, mert így 40 és fél ci
ceró, vagy pedig egy sorral kevesebbet teszünk az 
oldalra és akkor a magasság lesz 39 és tél ciceró. 
Rájöhetünk továbbá arra is, hogy a számítás teljes 
mellőzéséből ered az, hogy aztán kénytelenek va
gyunk a kimeneteknél még egy-két térzőt beosztani, 
esetleg ritkított szedésnél ily helyeken a térzőket ki
szedegetni, mert sehogy sem megy ki ciceróra az 
oldal.

Az ilyen munka, szelíden szólva, absurdum!
Az oldalaknak egyenlőknek kell lenni. A hány sor 

van az egyiken, annyinak kell lenni a másikon; a 
mennyivel ritkítva vannak a sorok, ugyanannyinak 
kell lenni a kimenet után is, ha pedig tömör- (com- 
press-) szedésből áll az oldal, akkor meg éppen nincs 
helye semmiféle térzőnek és az esetleg mutatkozó 
fattvúsorok kikerülése végett akár egy fél ívet is 
újra kell tördelnünk, hogy munkánk szabályos legyen.

Hányszor előfordul az is, hogy egv oldalon nin
csenek kimenetsorok és a beosztásra szánt térzőket 
a szedő az oldalon fönt és lent osztja be, hogy az 
ciceróra menjen ki.

Az ily viszásságok elkerülése végett első köteles- 
günk tehát kiszámítani azt, hogy a meghatározott 
alakra hány sor fér és csak aztán állapítani meg az 
oldalak pontos magasságát, akkor sohasem fog be-

34 KÖNYVEK, FI /.ETEK, FOLYÓIRATOK



KÖNYVEK, l-C/.ETEK, l'OLYÓIKATOK

a lan: a külön térző -beosztás haszontalan és clve- 
undó szükségessége.

Nincs az előírva sehol. hogy az oldal maga—igá
nak ciceróra kell kimenni. (Kivételt csak a tábláza
tos szedés kepez, hogy a lineákat ne kelljen dirib- 
darabokból összeállítani.) Az csak a könyvnyomdász 
általános számítási módszeren alapszik és ebből el
vonhatunk s hozzátehetünk annyit, a mennyire szúk- 
aégünk van.

\ könyvek, füzetek vagy folyóiratok ~zedc'e egé
szen más elbírálás alá esik. mint a közönséges la
pokéi. A szavak közti egyenletes beosztás, a pontos 
elválasztás és az oldalak egyöntetű betartása fődolog 
az ilv természetű munkáknál.

Ezekhez mindig szép metszésű és könnyen olvas
ható betűket vegyünk: a czimeket pedig legjobb 
ugyanazon :rasfaj I—2 fokkal nagy.tbb versali-.v 
bol esetleg currentjeből szedni. A fosúly arra fek
tetendő, hogy könyveknél és füzeteknél a czimek 
mind egv irásnemböl legyenek szedve, nem pedig 
mert az egyik czím hosszú, hát keskenyebb fajból 
veszszuk; nem baj az. ha két sort ad is.

Folyóiratoknál már váltakozók lehetnek a czimek. 
de azért a szöveghez vett betűk jellegének meg kell 
felelni* >k.

Nagy figyelemmel kell lenni a kezdő-oldalak egy
forma behúzására is. Azok is mind egyöntetűen le
gyenek tartva, nehogy az egyik nyolez, a másik tíz 
ciceróval legyen behúzva. Erre nézve legjobb azt a 
szabályt k*>vetni, hogy a kezdő-oldalak behúzása az 
oldalmagasság negyedrészének feleljen meg.

Ha könyveknél vagy füzeteknél nem minden czim 
kezdő-oldal, vagyis ha egy oldalon több czím fordul



elő, a czímek beosztását úgy kell eszközölnünk, 
hogy mindegyik czím az oldal sorainak egy bizo
nyos térségét foglalja el, nem pedig mindenütt csak 
gondolomra beosztani, míg az az oldalmagasságot 
eléri. Például, ha tömör garmond-szedésnél három sort 
számítunk czímre és beosztásra, és pedig ciceró a 
czím, egy cicerót elébe s egy fél cicerót utána, ez 
megfelel három garmond-somak; negyed-petittel rit
kított garmond-szedésnél már három cicerót és egy 
negyed-petitet kell számítanunk, miután a sor előtti 
térző is számítandó. Ily eljárás mellett a sorok mindig 
egymásra fognak esni, jobban mondva ez által érjük 
el a pontos registert.

Újabb időben szokás a lapszámokat az oldalon 
alól elhelyezni, ezt azonban csak bekerített oldalak
nál tegyük; mert ha az oldalak nincsenek bekerítve 
és véletlenül az utolsó kimenetsor és e sort csak 
egy szó képezi, az ez által keletkezett nagy távol
ság igen sérti a szemet; de különben sincs semmi 
gyakorlati vagy szépészeti indok, a mi e szokás he
lyessége mellett szólna.

Ha díszesebb műveknél a kezdő-oldalak homlok
díszszel lesznek ellátva, a czím a homlok-dísz és a 
szöveg közti tér közepére állítandó.

Az előforduló vakezímek inkább valamivel följebb, 
mint szorosan a középre helyezendők. NyolcZadrét- 
nél két ciceróval többet kell adni alól, mint fölül, 
negvedrétnél már 4—-6 ciceróval is több adható.

Az ajánlási oldalt legczélszerűbb a műhöz hasz
nált írásnem cursiv betűiből szedni és az egészet 
mintegy középre állítani.

Az esetleg előforduló ábrákat is mindenkor a 
legpraktikusabban kell elhelyezni s azok inkább föl-
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mint lefelé gravitáljanak, úgy hogy a szövegből 2—3 
sorral mindig több legyen lent mint fönt. Különben 
legújabban már az ábrák hasábos műveknél az egyik 
hasábon fölül, a másikon pedig alól, vagy pedig a 
páros számú oldalon fönt s a páratlan oldalon lent 
helyeztetnek el. Ezeknél egyébiránt sokat határoz a 
clichék terjedelme is; a fősúlyt arra kell fektetnünk, 
hogy a szöveget ne kelljen sokféle szélességre tör
delni, hanem úgy, hogy az a legkönnyebben legyen 
eszközölhető.

Igen sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy folyóira
toknál, hol az oldalak kéthasábosan vannak tartva 
és az egyik hasábon fönt esetleg czim következik, 
a czim előtt némelyek 2—3 cicerót tesznek. Ez hely
telen eljárás. Ily helyeken a czim elé semmivel sem 
szabad többet tenni, mint a mennyi a másik hasáb 
szövege előtt van. Különben is az oldalak mind 
élő-lapczímmel vannak ellátva és utánok rendesen 
egy vaksort szoktunk tenni és az elegendő úgy a 
tompa sornak, mint a czímmel kezdődő szövegnek.

Nagyon gyakran előfordul, hogy a szöveg egyes 
részei csillaggal vannak egymástól elválasztva. Itt is 
különféle eljárást tapasztalunk. Leghelyesebb a csil
lagokat szorosan egymás mellé állítani és bizony 
ideje volna már azok alkalmazásánál leszokni arról 
a régi háztetőt ábrázoló csillagképletről, főkép ha 
széles alaknál némelyek 4—4 cicerót tesznek a csil
lagok közé. Egészen keskeny alaknál egy csillag 
mindig elegendő; ügyelni kell továbbá arra is, hogy 
a csillag a sorok közti tér közepére essék és lehe
tőleg három sornál több tért el ne foglaljon.

A könyvek és füzetek mindig egy írásfajból állí- 
tandók ki, míg a folyóiratok szövegbetűinek váltó-
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zabosaknak kell. lenniök, miután azokban sokféle köz
lemény foglaltatik, mint pld. elbeszélések, rajzok, 
versek, színdarabok s az irodalom legkülönbözőbb 
válfajai, s a változatosság itt nagyon is jól esik a 
szemnek és kívánatos is; de azért ezeknél is, a 
mennyire lehet, a betűk általános jellege megőrzendő.

Igaz ugyan, hogy igen sok nyomda nincs úgy be
rendezve, hogy erre tekintettel lehetne; ily helyeken 
tőlünk telhetőleg legalább is azon kell iparkodnunk, 
hogy munkánk mindenkor úgy a beosztás mint az 
cgyébkénti szabatos kivitel dolgában a csin és 
egj'öntetűség bélyegét hordja magán.

GeWerger Mihály.



MAGYAR NYOMDÁSZAT, MAGYAR 
SZAKIRODALOM.

A nemzetek létjogát legjobban biztosítja az az erő, 
mely a nemzeties irányban, a speciális sajátosságra 
és eredetiségre való törekvésben nyilvánul. A német 
birodalom minden termékén, minden szokásán meg- 
nyilatkozik a germán typus; a művelt franczia vezé
rül áll a maga eredetiségeivel a népcsaládok között; 
az olasz az ő renaissance-styljével maradandó nyo
mot hagyott a világ minden nemzetének művészeté
ben és ipárában. És e nemzeteknek van általános 
műveltségük, van egy talismanjuk, a mely a nem
zeti génius világító fáklyájának kalauzolása mellett 
keresi, kutatja a folytonos előrehaladás útját.

Ez a talisman a nemzeti slyl, a mely lépten-nyo- 
mon észlelhető, s mintegy lelkesítő, buzdító, köve
tésre sarkalló példa gyanánt áll népének egyedei 
előtt, hogy azok attól soha, egy pillanatra se tán- 
torodjanak el; de lássák és bámulják ama csábos 
varázst, melyet ez a csodálatos erő rájok gyakorol.

Mi, magyarok, kik három év múlva millenniumát 
üljük meg annak, hogy helyet foglaltunk Európa



népei között, nem ismerjük még ezt a csábos erőt, 
csak a papiroson létezik számunkra a valódi nem
zeti génius. De ne érjen azért vádaskodás senkit, 
hiszen ez nem fajunk hanyagságán múlt, hanem az 
idők viszályain szenvedett hajótörést. A tatárhordák 
pusztításai, a törökök háromszázados uralma hazánk 
fölött: ezek voltak az okok, a melyek a különben 
fajához a rajongásig ragaszkodó nemzetünket tehe
tetlen bénaságra kárhoztatta.

Hazánk polyglott ország, sokféle nyelvű és ér
zelmű népek otthona; de végre az idők meghozták 
azt, hogy — a mi természetes is — az uralkodó 
magyar faj számban, műveltségben és erőben meg
haladta az absolut többséget s így most mi sem áll 
útjában a nemzeti irányban való haladásnak, a nem
zet géniusának kell kezébe venni a vezér lelkesítő 
szerepét.

Egy meghaladott ezredév alkonyán igen szerény 
kívánság ez!...

***

Magyar nyomdászat, magyar szakirodalom! Mily 
gyönyörű fogalmak ezek. Mily zengzetesen cseng 
fülünkbe és mily örömmel tölt el minket az a tudat, 
hogy e tekintetben köztünk immár némi mozgalom 
és fokozatos törekvés nyilvánul. Csakhogy igen sok 
szó fér még e kezdeményezéshez.

Mint fönnebb mondám: a nemzeteknek a nemze- 
ties irányban való haladás adja meg a létjogot :— 
itt még hozzá teszem — a fönmaradásra' és töké- 
letesbedésre. Nekünk a sarkant3mn, magyar nadrá
gon és atillán kívül még csak a puszták romantikája 
volt nemzeti, egyéb semmi. De ezek is csak voltak
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s ma már nincsenek. Tehát ,mi van nekünk olyan, 
a mit tisztán a magunkénak mondhatunk? Van-e- a 
szó szoros értelmében vett magyar ipar, művészet, 
kereskedelem? Alig. Szerettük mindig utánozni a kül
földet mindenben, a mit eddig fölmutattunk. Mert ez 
igen kényelmes. És ha ezt tekintetbe veszszük, el
mondhatjuk, hogy a mi ipari és művészeti produc- 
tíónk nem egyéb, mint a különféle nemzetek styljé- 
riek gondatlan összekeverése.

Tudjuk azt, hogy még csak apáink is a műveltebb 
és előrehaladottabb külföld emlőiből szívták ma
gukba a tudomány és művészet, ipar és kereskede
lem éltető nedűit; olyan volt ez reánk, mint a cse
csemőre a dajka-tej: idegen szokásokat, tapasztala
tokat szíva magunkba, nem bírtunk annak hatása 
alól szabadulni. A ki Némethonba ment tudományt 
szerezni, annak germán volt az ízlése, gondolkozás
módja; a franczia földön nevelkedő a gallok szoká
sait hozta be magával; az olasz a római styl alól 
nem bírta magát kivonni s így keletkezett a ‘külön
féle stylek babyloni összezavarodása.

És mi, a fiúk és unokák, tudatára ébredtünk apáink 
tévedéseinek s most szeretnénk az idegen járom nyo
mása alól szabadulni. És hangoztatjuk boldog-bol
dogtalannak, hogy minket a magyar génius lehelte
iével ihletett: mi érvényesíteni akarjuk a magyar 
motívumokat.

Szép a lelkesedés és sok csodákat mívelt már —■ 
a harezmezőn; de az alkotó művészet terén szilár
dabb talaj a lassú, de biztos haladás. így vagyunk 
a mi iparunkkal is, a mely még csak évtizedek múl
tán juthat abba a helyzetbe, hogy alkotásaiban a 
magyaros styl kifejezésre jusson. .
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Ennek — nézetem szerint — legjobb úttörője.: 
a magyar nyomdászán szakirodalom. Ne hanyagol
juk cl ezt, hogy mély gyökeret verjen és legyen az 
teljesen magyar, minden idegen befolyás alól ment : 
akkor aztán jogosan aspirálhatunk a magyar motí
vumokra is.

S itt megállók egy kissé, hogy foglalkozzam azok
kal, a kiktől én a/ magyar nyomdászat előbbrevitele 
érdekében minden jót várok. Szakunk tollforgató 
embereihez van /szavam, a kiknek megadatott a tu
dás nagyobb mértékben, mint a nagyrészt szolgál
tató tényezőknek. Önök, a kik tudják, mi az a styl, 
tudják azt is,/hoggr milyen a magyarországi munkák 
kiállítása. Kezdjük csak a legegyszerűbbeken: az 
újságok és művckj kiállításán; itt tapasztaljuk, hogy 
milyen fogalomzavar uralkodik az összeállításban: 
az összhang vajmi ritkán érvényesül. Különösen 
az újságok azok, a melyek híjával vannak minden 
szabálynak,;, nemhogy még ízlést kereshetnénk azok
ban; a műVekén, a melyeknek előállításánál már 
valamivel több idővel rendelkezünk, inkább észlelhe
tünk a csínból egy paránykát, de szemünk rögtön 
észreveszi az idegen szokások megrögzött utánzását.

A táblázatos \ szedésben sincs meg a biztos tám-. 
pont: különféle 'helyeken különfélék a szabályok, sok 
helyütt pedig a német rendszer váltakozik a fran- 
cziával s fielyés, szabályos munkát vajmi ritkán 
találunk. Sőt az is előfordul, hogy ugyan egy üzlet
ben készült, ugyanegy munkában három-négyféle , 
módon történik a táblázatok összeállítása, a mi még-, 
a laikusnak ,is föltűnik.

Az acéidehz- és díszmunkák kiállítása, a hol a < 
styl legjobban juthat érvényre, a legkiáltóbb bízó*
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nyíték arra, hogy hazánkban a sty! fogalma még 
csak gyermekkorát éli. Elismerem és ürömmel kon
statálom, hogy szép számban találhatóié kivételek is, 
s a mi a kiállítás bonyolultságát és szabályos ossz- 
hangzatosságát illeti, e kivételek teljes mértékben 
kiállják a versenyt a külföld e nemű termékeivel, 
De ez még nem elegendő, én nem tartom ezt vég
okéinak, csak legfölebb a kezdet kezdetének. Ezek 
a sokféle színben és inkább nehézkes, semmint 
ízléses stylben készült építmények a német és osz
trák betűöntők mintakönyv-lapjainak csekély eltérés
sel való visszaadása s az úgynevezett alakzatos kör
zetek, díszítmények rögtön azt mutatják, hogy azok 
germán földön, német anyagból készült nyomdai 
kellékekből vannak elénk állítva, — még csak a szí
nek Vegvüléke is az ó-német nyomott hangulatot 
árulja el. Pedig éppen a színek összeállításában kel
lene kifejezésre jutnia a magyar hangulatnak, mert 
mi nem igen lelkesülhetünk a németek kedvelt, hogy 
úgy mondjam: altató színvegyülékeért. A mi vér
mérsékletünk inkább az eleven színek összejátszásá
ban találja meg az összhangot s vérünk, szinte he
vesebben lüktet, ha valahol ilyen benyomást nyer
hetünk.

Különösen meg kell rónom azt az indokolatlan és 
minden alapot nélkülöző, ízléstelen különczködést 
(mert másnak nem nevezhető), hogy magyar szö
vegű munkákat fraktur- vagy góth-betűkkel szednek. 
Hisz talán már minden nyomdász tudomással bír, 
arról, hogy még maguk a németek is kezdik kikü-- 
szöbölni a góth-betűket s a szépirodalmi é s . tudo
mányos munkák nagy ' részét már is latin' betűkkel 
szedetik, bizonyságául annak, hogy ez sokkal gyűr-
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sabban és könnyebben olvasható, mint a németek 
szögletes és néha alig kitalálható betűi. Bátran állít
hatom, hogy frakturból soha se lehet oly ízléses és 
csinos munkát előállítani, mint a szépvágású és 
könnyen olvasható latin betűkből. De a legfőbb érv 
a latin betűk mellett — kivált czímszedésnél — a 
nagy betűk (versal) használhatósága, a mely sokkal 
méltóságosabban lép föl, mint az egyenetlen magas
ságú kis betű. A frakturnál ez is elesik; de elesnek 
a nagyon széles betűk is. a mi fölötte nagy hátrá
nyára van az ízléses összeállításnak.

Elismerem azt, hogy szakmánk jeles írói is küz
denek e bajok ellen, de mit ér az, ha az ő szavuk 
csak nagyon szűk körben kelt viszhangot. Azt is 
hiszem, hogjf akadna közöttük elég, a ki még külön 
könyvekben is hajlandó volna tudását a nyilvános
ság elé vinni; de a mit legbiztosabban tudok, az 
az, hogy ez még nálunk legfölebb csak az ábrán
dok világába való kívánság, a mely a mi közönyös
ségünkön törik meg. Hja! Szakkönyvet írni még csak 
lehet, de azt ki is nyomatni: ahhoz igen sok pénz 
kívántatik. Ezt pedig nem kapja meg egy szakíró 
sem, a ki a mi zsebünkre apellál, mert igen sokak
nak közülünk a szakirodalom —  Hekuba.

Nos, és a főnökök nem segíthetnének ezen?! Né
zetem szerint igen, mert nekik állana leginkább érde
kükben, hogy szakunkban ne legyen megállapodás, 
hanem haladjunk sebes léptekkel a külfölddel — nem 
karöltve, hanem nemzeties irányban, hazai viszo
nyainkhoz alkalmazkodva.

A főnököknek kellene támogatni a szakirodalmat és 
egy kis jóakarattal, anyagi áldozatok árán is, serken
teni szakunk kiválóbb művelőit a nemes versenyre.



Ott van a »Szakkör«, mely leginkább van hivatva 
az ilyen támogatások közvetítésére. Ha akadna né
hány; ügyünkért lelkesedni tudó főnök, kik jutalmak 
kitűzése által serkentenék szakunk hivatott íróit a 
munkásságra, nem hiszem, hogy — főnök-testület híján 
— a Kör ne tenné meg a legkészségesebben, hog}' 
az adományozó főnök intentióinak megfelelőleg; 
pályázatot nyitna szakirodalmunk gazdagítása és fej
lesztése érdekében magyar szellemtől áthatott mara
dandó becsű munkákra, melyek a magyar nyom
dásznak biztos irányadóul és támpontul szolgálhat
nának.

Talán lesznek olyanok, a kik azt hozzák föl ezek 
ellenében, hogy ott van a »Szakkör«, vannak szak
lapjaink. Tudom én ezeket igen jól s éppen ebben 
a tudatban tettem meg észrevételeimet. Elismerem a 
»Szakkör« hasznos és tevéken}' munkásságát, épp 
úgy szaklapunk, a »Grafikai Szemle« helyes meder
ben mozgó, irányát. De — szerintem — más hiva
tása van ezeknek és más az önálló szakirodalomnak. 
A Szakkör és szaklap a kisebbszerű tanulmányok és 
értekezések mezeje s csakis rövídebb, időnkint szük- 
séglendő, tehát részleges dolgokat tárgyalhat, míg a 
külön, könyvalakban megjelenő szakmunkák részle
tesen foglalkozhatnak szakmánk összes tudnivalóival 
és nagyobb arányban fejtegethetik a maguk elé tűzött 
tárgyakat.

Az ilyen szakmunkák megteremtését ajánlanám én 
a Szakkör, de főként a főnök uraknak figyelmébe. 
Ajánlanám pedig úgy, hogy a főnök urak, ha mind
járt többen is együttesen, pályadíjat tűznének ki 
szakkönyvekre, a melyek azután a »Szakkör« párt- 
fogósága mellett lennének közhasználatra bocsátva.
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A pályadíj némi jutalom lenne az írónak a végzett 
munkáért, a »Szakkör* pártfogósága pedig biztosíték 
a mű létrehozására. A külföldön szere-száma nincs 
a sok szakmunkának s én azt hiszem, ezeknek meg
van a haszna abban a nagy haladásban és szakfejlő- 
döttségben, a mikkel ezek velünk szemben fölény
ben vannak.

Csak a maradiságot kedvelők mondhatnak ez ellen 
valamit, a haladás barátai azonban szívesen vennék 
a kezdeményező lépést, s tudom, nem egy jeles szak- 
erő. állna ki a küzdőtérre a babér elnyeréséért. Egy
két ilyen könyv megjelenése után jönne a többi, 
tisztulnának az eszmék,, míg végre megtalálnók a 
helyes utat a különleges magyar nyomdászati styl 
megkezdésére s talán valamikor nekünk is lehetne 
önálló, minden idegen befolyástól ment műizlésünk.

Legyen is, még pedig olyan, a mely magán hor
dozza faj unk jellegét, hogy első tekintetre rá lehes
sen ismerni a munkára, hogy ez magyar nemzeti 
ihlettől van áthatva és magyar kezek műve.

Mert mi nyomdászok, mint munkások, lehetünk 
internationalisták, de a közönség megkívánja tő
lünk is a nemzeti sajátosságot, s nem szívesen veszi 
a nyomdászok sasos czímereit a levélfők és név
jegyeken, a mint hog\r nem nézi jó szemmel az ele
gáns, gazdagabb kivitelű, feleziezomázott meghívók, 
tánczrendek, czímlapok stb. idegen s nem nemzeti 
Aimbólikus alakokkal díszített körzeteit. Pedig nálunk 
már erősen lábrakapott a nehézkes körzet-díszítés., 
úgyannyira, hogy néha egy-két szóból álló czímnek 
araszos körzetgarmadát alkalmazunk s odarakjuk - 
csupa tájékozatlanságból — a német Germaniát, a 
•sfinxet, a porosz koronás sast, az ó-német jellegű
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asszony-fejeket, a mezeket a német betűöntők ke
csegtető és pazarul kiállított mintalapjai főnökeinkre 
rá tukmálnak.'

A magyar stylusnak — ha lesz — nem szabad 
majd e pazar körzet-ákumbákumokat kultiválni, hanem 
inkább a nemes egyszerűség váljék sajátjává kicsiny- 
nemzetünknek. Mert hát elvégre a külföldi műveltebb 
népek jobban megengedhetik ' maguknak az ilyen 
fényűző munkát, a kiknek e fényesebb kiállításból 
nagyobb hasznuk is van; nálunk azonban a nyom
tatványoknak kevés példányiban való előállítása és 
a józan számítás ellene mondanak ennek.

A magyiar nyomdászati styl leghatalmasabb elő
mozdítói lesznek a magyar betűöntödék, a hol az 
anyagot a mi ízlésünk szerint fogják gyártani. Ilyen 
még kevés van ugyan nálunk, de az idő és iparunk 
lejlettsége, mely a kulturális haladással jár karöltve, 
ezt is meg fogja hozni. A jövő század zenéjében 
benne van már ez is, azért a magyar szakirodalom 
éles kidomborítása előzze meg e korszakot, hogv a 
jelenleg fönnálló és majdan' keletkező betűöntödék a 
mi ízlésünket — a magyar nemzeti ízlést — legye
nek hivatva magukévá tenni és terjeszteni. És ez 
eszményi után való küzdés a magyar nyiomdászok 
föladata, a melyet, ha elmulasztanak most, örökre a 
hiú ábrándok közé sorozhatják azután a magyar 
nyomdászati - stylt, mert akkor a betűöntödék — 
nem rendelkezvén biztos iránymutatóval —- a kül
földi kész, de kényelmes alapon folytatják tovább a 
munkát és nekünk nem lesz soha saját nemzetien 
stylusunk.

Pedig lenni kell; nemzetünk megizmosodása ezt 
kívánja tőlünk s mi nem mondhatunk ellent a kor
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követelményeinek akkor, midőn a legalsóbb rendű 
iparágak is a nemzeti motívumok fölhasználására és 
érvényesítésére törekesznek.

De ne, értsenek félre, nem egj^-két nap munkájá
nak tartom én ezt, a mint józan észszel ilyent nem 
is lehet kívánni; de az minden kétségen fölül áll, 
hogy nem szabad sokat késlekednünk, ha azt akar
juk, hogy legyen magyar nyomdászat és magyar 
szakirodalom.

Sokat lehetne még e tárgyról írni, de az »Évkönyv* 
szűk kerete nem arra való, hogy benne ívszámra 
értekezzünk, azért csak rövid vázlatban adtam elő 
észrevételeimet, — S minthogy az »Évkönyv« nem 
pillanatig tartó olvasmány, arra kérem szaktársai
mat, hogy ha néha-néha kezökbe veszik, e könyvet, 
ne feledkezzenek meg e czikkecskéről s gondolkoz
zanak annak tartalma fölött.

Eperjesen, 1891. szeptember hóban.

Tichy Ákos.



A GYORSSAJTÓK FEJLŐDÉSE ES 
AZOK KEZELÉSE,

I.

A legegyszerűbb mechanikai eljárásnak látszik, 
befeketített betűkről papírra nyomni. Csaknem min
denki, aki már egyszer a nyomógép körül foglala
toskodott, abban a boldog hiedelemben él, hogv a 
nyomás mesterségét érti. Mert hát ez nagyon egy
szerű dolog: csak kevesebb festéket kell föladni az 
egyik részen s többet a másikon; erősebb nyomást 
a sötétebb és gyöngébbet a világosabb árnyalatot 
igénylő helyekre, s ezzel az egész már készen van.

A kísérlet azonban meg fogja mutatni, hogy ez a 
valóságban nem olyan könnyű. Tudni azt, hogy hol 
kell nyomófestéket föladni, nem képesít még arra, 
azt helyesen föladni a papírra, a betűkre vagy a 
metszvényekre.

Hogy metszvényeket nehéz nyomni, az eléggé ki
tűnik a fametszők örökös panaszaiból, hogy a nyo
mók nem jól kezelik a metszvényeket. És ép oly 
•elégedetlenek a nyomók is. Rendesen nem sokat ad
nak erre a munkára s panaszuk örökösen csak az, 
hogy keveset jövedelmez s e mellett bosz.antó; lég
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szívesebben vennék, ha soha nem látnának fametsz- 
vényt a nyomdában; ami természetes is, mert a 
galván- vagy cinkografiai úton előállított elichék 
nyomásánál nem fordulnak elő a fame tsz vényeknél 
rendesen fölmerülni szokott hátrányok.

A XVI. század előtt készült fametszvények csak 
odavetett vázlatok voltak, a képet csak körvonaloz- 
ták, melyet aztán kézzel könnyű festékkel befestet
tek. Az ilyen képeknél fölösleges volt a szürkébe 
menő árnyalás. Fény és árnyék, közelség és távol
ság a festékellentét által eléggé ki volt tüntetve. 
Ilyen fametszvényeket nem volt nehéz készíteni, mert 
a művész minden vonást élesen kidolgozott a fán, 
minek folytán azok könnyen is voltak nyomhatok.

A jelen század elején Angolországban készült nagy 
fametszvények legtöbbje igen rossz benyomást tesz 
a szemlélőre, habár az ügyesség, mely ezen metsz- 
vényeken észlelhető, sok esetben a legnagyobb ké
pességről tesznek tanúságot. S mégis a rájuk lordí
tott gond kárba veszett. Egy tuczat közül nem volt 
égy sem, mely tisztességesen lett volna nyomva; 
mert a jelen század elején használt sajtók nagyban 
és egészben még a Badins által 1520-ban használ
takéval azonosak voltak.

Francziaországból indült ki az első valódi javítás 
a sajtók szerkezetében.—- Ambroise Firmin Didót, 
egy párisi kiadó, a múlt század vége felé a saját 
-használatára egy vaslappal ellátott kézisajtót készít
tetett, mely elég nagy volt, hogy egy egész ívet 
egész terjedelmében egyszerre nyomjon. Valószínű
leg ezen vasból készült nyomólapnak híre bírta a 
leleményes angolt, gróf Stanhopé-1 arra, hogy egy 
egészen vasból szerkesztett kézisajtót készítsen. —
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1798-ban ezen vasból készült Stanhope-sajtó a nyo
móknak lön ajándékozva, — a szó legszorosabb ér
telmében ajándékozva — mert feltalálója az általa 
kieszelt újítások közül egyre sem kért szabadalmat. 
Hogyha ezen találmányt csakhamar a gőzzel hajtott 
sajtó nem követi, ezen adománynak értéke örökké 
hálás emlékezetben maradt volna. Mert ez volt az első 
egészen vasból készült sajtó és az egyedüli, mely a 
jelen század elején nagyobb nyomási erejénél fogva 
valóban alkalmas volt nagy és fekete metszvények 
nyomására. Föl is bátorította ez a fametszőket, a 
lineák gyöngédségében és a nyomásban való szinezés- 
és erősségben, a rézmetszőkkel való vetélkedésre.

A Stanhope-sajtó ugyan erős volt, de még sem 
felelt meg a hozzá kötött várakozásoknak. Alig 
hogy ismertté lön, egy William Harvey nevű híres 
londoni vésnök egy 117 a X  15 hüvelyk nagyságú 
metszvényt készített, melyen az akkoriban különös 
kedveltségnek örvendő rézmetsző-stylben »Dentatus 
meggyilkoltatása« volt hű vésetben utánozva, két
ségkívül a legnagyobb és legtöbb fáradsággal ké
szült cliché, mely addig Angolországban vésetett. — 
Harvey csalódása azonban nem volt csekély, midőn 
arról értesült, hogy a cliché, melyen három évig 
dolgozott, túlságos nagy volt és túlságos fekete 
ahhoz, hogy azt ezen erős vasprésen szépen és jól 
lehessen nyomni. A fametsző szerencséjére a nyomó 
rnbeszélteté magát arra, hogy a röviddel azelőtt 
Clymer által Philadelphiában föltalált Columbian- 
fréssd  tegyen kísérletet. Ezen óriási sajtó szintén 
egészen vasból készült s meghosszabbított emeltyű
rúddal és erős ellensúlyozással volt ellátva; ennek 
daczára működése eleinte éppen olyan eredménytelen
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nek mutatkozott, mint a Stanbope-préseé. Ezen új 
sajtónak emeltyűrúdját meghosszabbították, melyet' 
aztán két ember húzott s mégis csak néhány meg
lehetős jó levonatat adott. Az eredmény tehát itt 
sem felelt meg a várakozásnak. A sajtó túlságos 
erős volt a clichéhez képest, mely utóbbi az erős 
nyomás alatt eltört, még mielőtt a teljes példány
szára elkészült volna.

Ezen balsiker és. ama további tapasztalatok foly
tán, hogy t. i. kisebb méretű fametszvények nyomás 
közben sokszor idő előtt elkopnak, számos nyom
dászt az újonnan föltalált tömüntés használatára kész
tetett, mely igen sok előnynyel kecsegtetett és sok kí
sérletezés után Stanhope által lön közhasználatúvá 
téve. De nemsokára kitűnt, hogy a tömöntés, mely 
a betűk nyomására czélszerű, fametszvény nyomá
sára nem alkalmas. A gypsről vett öntvények hibá
sak voltak s a fametszőket nem elégítették ki. A nyo
mók az ábrák elmosódásáról panaszkodtak, mit a 
legpontosabb kezelés mellett sem lehetett elkerülni, 
minthogy az előállításukra használt érez lágy volt. 
Az összes érdekeltek végre arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy a stereotypia inkább hátrányt mint 
előnyt képez az ábranyomás terén, s ismét a régi 
rendszerhez tértek vissza, a clichéket továbbra is 
egyenesen a fáról nyomván.

Csakhogy az újonnan föltalált könyotndászat erős 
versenytársa lön ez eljárásnak. A rézmetszetekkel 
való vetélkedés megszűnt s a nagyobb illusztrácziók, 
könyvek egész oldalú ábráinak készítését a kőnyo
móknak kellett átengedni.

Habár a könyvnyomdászok egy erősebb és czél- 
szerűbb sajtó hiányát érezték, versenytársaiknak sem
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voltak a Stanhope- vagy Columbian-présnél erősebb 
szerkezetű préseik. De az érez- és kőnyomok elő
nyösebb rendszerrel bírtak a nyomást illetőleg. Ők 
ugyanis a nyomást egy henger segítségével eszkö
zölték, mely a nyomandó kő- vagy rézlap fölött 
időközönkint elhaladt, s így csekély erőfeszítés mel
lett roppant nagy nyomást érhettek el, a nélkül hogy 
a kő- vagy rézlap a legcsekélyebb sérülést szenvedte 
volna. Határozott előnyük volt a könyvnyomó fölött, 
kinek egyetlen egy gyors és erős húzással egy száz
szorta, sőt néha ezerszerte nagyobb térre több erőt 
kellett kifejtenie,- mint ugyanazon időben a kő- vagy 
rézlaphoz szükségeltetik.

Az erős prés, melyet a nyomók folyton óhajtot
tak és sürgettek, egészen váratlan alakban mint 
gyorssajtó jelent meg. — A Londonban megjelenő 
»Times« 1814. november 28-án lett először a König 
Frigyes által föltalált gyorssajtón nyomva; ugyanaz 
a König Frigyes ez, a ki később a bajorországi 
Würzburgban a mai napig is világhírű Kimig és 
Bauer-féle gépgyárat - alapította.

König gépje a nyomást egy egészen új rendszer 
szerint eszközölte, de a kő- vagy réznyomáshoz ha
sonlóan, mivel egymásután nyomta a formákat. Kéz-, 
detben sok kívánni valót hagyott az fönn, az első pil
lanattól kezdve azonban kezességet nyújtott a biztos 
működés tekintetében s hivatva volt a könyvnyomás 
terén teljés átalakulást előidézni. A nyomók nem 
fogadták szívesen az új gépet s mint hasznavehe
tetlent egyhangúlag elitélték. Mindig csak azzal ér
veltek ellene, hogy szerkezete nagyon bonyolult és 
e mellett drága, rontja a betűket és festékszerkezete 
is nagyon hiányos. A mi az utóbbi szemrehányást
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illeti, ez csakugyan alapos volt, mert a bőrrel be
vont föladóhenger, mely a bőrtömböket pótolta, rosz- 
szul végezte a betűk befestékezését. E látszólag alá
rendelt körülménytől lön tehát függővé téve az 
egész találmány. Selyem-, posztó- és nemezhenge
rekkel tettek tehát kísérletet és minthogy e próbál
kozások eredményre nem vezettek, ebből a gép 
hasznavehetetlenségére akartak következtetést vonni. 
Sok nyomó azt a nézetet vallotta, hogy fametsz- 
vényt csak kézzel a nyomótömbök segítségével lehet 
kellőleg festékezni s a mechanikai vagy automatikai 
úton való festékezés mindig kudarezot vall.

Ezen kritikus időben, 1815 körül, egy. a stafford- 
shire-i agyagedénygyárban használt anyag költötte 
föl egy nyomó figyelmét. Ezen anyag enyvből és 
syrupból összeállítva, lágy, tartós és ruganyos vol
tánál fogva a zsíros festéket könnyen magába szíttá 
és könnyen vissza is adta. Csakhamar kitűnt, hogy 
föladóhengerek készítéséhez ez a legkitűnőbb anyag. 
Sőt mi több — be lön bizonyítva, hogy az ilyen, 
észszerűen kezelt henger, közönséges könyvnyomás
nál sokkal egyenletesebben és jobban festékezi be 
a betűket, mint a hogy arra a legügyesebb nyomó 
kézisajtón bőrtömbökkel képes lett volna.

A londoni »Times« számára készült első gyors
sajtóról, tudtommal, nem létezik rajz, de a leírások
ból következtetve, a bonyolódottságnak valódi csoda
műve lehetett, s habár az ívet csak egyik oldalán 
nyomta, mégis több mint száz fogaskerékkel bírt. 
Ezen gyorssajtónak mégis oly sok jó tulajdonsága 
volt, hogy Charles Knight, meggyőződvén arról, 
hogy fametszvények rajta tisztán nyomhatok, többek 
hozzájárulásával, 1832-ben a »Pennv Magazine«-t, a



modern illusztrált journalistika úttörőjét, alapította. 
A metszvénvek nyomása a »Penny Magazinéban- 
nem mutatott valami különöset. Midőn a nyomók 
tapasztaltabbak lettek, a metszvénvek is javultak. 
Ezen tapasztalatok azon belátást érlelték meg a 
szakférfiakban, hogy finoman kidolgozott cliehék — 
olyanok, melyek a rézmetszés styljét követték, — a 
legkevesebbet érnek. Ha a próbálenyomaton még oly 
szépek voltak is, a nyomás szürke vagy elmosódott 
volt, mert a legjobb gép három föladóhengere nem 
volt elegendő, a festéket egyenletesen és elegendő' 
mennyiségben föladni, másrészt pedig jóminőségű 
illusztrácziófesték akkor még nem létezett. Némely 
gépek meg éppen csak egy föladóhengerrel bírtak.
I ’gy látszik, hogy egy gépgyáros sem fogta föl he
lyesen ezen nagy fontossággal bíró hiányt, vagy 
nem egészen úgy, hogy rászánták volna magukat 
újabb* jobb hengerrel való gépek szerkesztésére. — - 
Inkább a nyomók és kiadók alkalmazkodtak a viszo
nyokhoz s a metszés styljét változtatták. A legsike
rültebb metszvényeknek azok tartattak, melyek a 
művész szabadkézi rajzát a leghívebben visszaadták; 
olyan metszvénvek, melyek nem oly sok festéket és 
erős nyomást igényeltek, mint a rézmetsző-stylben tar
tottak. Minthogy a művészek ízlésének ez a styl 
felelt meg legjobban s a nyomó részére is ez volt 
a legkényelmesebb, az így előállított clichék csak
hamar közkedveltségüekké lettek, s az 1841-ben 
megindult »Punch« illusztrált élezlap is ilyen ábrákkal 
nyomatott.

A ■ fametszvények ezen könnyű és vázlatos jellegé
nek azonban megvolt az árnyoldala is. Az ilyen 
mctszvényekről vett tömöntvények a nyomóhenger
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gyors forgása alatt csakhamar megkoptak. Nagyobb 
példányszámnál az első levonatok tiszták és élesek 
voltak, a későbbiek silányak és elmosódottak. Ezen 
akadály, mely a fametszés fejlődésének útját állta, 
az elektrotypia (galvanoplasztika) föltalálása által lett 
megszüntetve. Ezen új találmányra négy ember tart 
igényt — Jakobi (Szt.-I’étcrvárott), Jordán és Spen - 
cer (Angolország) és Adains A. József (New-York), 
— mindnégyen 1839-ben kezdték meg a kísérlete
zést. Úgy látszik, hogy Adams volt az első, a ki o 
találmányt gyakorlatilag kihasználta.

Az elektrotypia munkaképessége a lehető legtel
jesebben lön kipróbálva. A mint kitűnt, hogy a gal- 
váncliché nagyszámú példányok nyomását minden 
sérülés nélkül kibírja, újra lábrakapott a finom kidol
gozás. középszerű árnyékolás és a sötét színek iránti 
előszeretet. Hogy a metszvények világosabb és söté- 
tebb részletei a megkívántait) festékmennyiséghez 
jussanak, szükségessé vált a föladóhengerek szapo
rítása, csakhogy az amerikai gépgyárosok legtöbbje 
1856-ban nem volt még tisztában a 4 —6 föladó
hengerre! való nyomás becse felől.

Ezen huza-vona annál meglepőbb, minthogy a 
könyvnyomás terén fölmerült legfontosabb újítások 
amerikai eredetűek. A Columbian-prés 1817-ből, mely 
a Stanhope-sajtónak elébe helyeztetett, sokféle javí
tásoknak volt az előidézője. A legnagyobb föltünést 
az »Adams Power-Press* keltette, melv gőzzel hajtott 
óriási kézisajtó, dupla nagyságú ívet nyomott s 
négyszerié nagyobb gyorsasággal dolgozott, mint a 
közönséges kézisajtó. Ritka előnyeinél fogva harmincz 
évig ez tekintetett a könyvnyomásra egyedül alkal
mas sajtónak.
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Ezen sajtón kiséreltetett meg először a 4 —6 föl
adóhengerrel való nyomás, de csak kisebb méretű és 
világos színezetű clichéknél vezetett sikerre, nagyobb 
vagy két oldalra terjedő illusztrácziók előállítására 
nem volt alkalmas. Lassan ugyan, de mind biztosab
ban kezdett érvényre jutni azon tapasztalás, hogy 
nagy és finoman kidolgozott metszvények nyomására 
ez a prés is gyönge. A nyomás hiányos voltát a 
papír, a festék vagy a nyomó rovására írták, egy 
szóval mindenre, csak éppen a prés gyönge, 
alkatára nem.

Az amerikai kiadók makacs ellenállása, az Adams- 
’ele nyomtatórendszertől elütő módon állítani ki szép 
könyveket, nagyban akadályozta a fametszés művé
szetének előrehaladását. Az 1850— 1865-ig meg
jelent nagyobb fametszvények egyáltalán véve nem 
voltak oly jól nyomva, mint az 1840-ben kézisajtón 
nyomottak. Ezen hanyatlás szülte azt a téves föl
fogást, hogy metszvényeket csakis kézisajtón lehet 
jól nyomni.

A sok esetben kudarezot vallott kísérletek után 
végre mégis rászánták magukat a kiadók arra, hogy 
a dolgot közelebbről megvizsgálják. És úgy találták, 
hogy a hengernyomógépen, kiválóan ügyes nyomók 
által nyomott nagyobb metszvényeken a lineák éles
sége, az árnyalatok tisztasága, valamint a szintelt- 
ség oly kitünően jutott érvényre, mint azelőtt csak 
igen ritka esetben. A leghitetlenebbek is végre arról 
győződtek meg, hogy az a lenézett, megvetett hen
ger oly levonatokat állít elő, mint a sírna vaslap 
azelőtt soha. Azon osztatlan elismerés, melyben a 
hengernyomógép részesült, első sorban az 1860 
után megejtett szerkezeti javításoknak tulajdonítható.
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Ezen javítások oly gyökeresek voltak, hogy. a régi 
minták elejtésével egészen új szerkezeti átalakítást 
igenyeltek. A gépek 4—6 föladóhengerrel lettek el
látva, az alapzat, valamint az oldalállványok oly 
szilárd szerkezetet nyertek, hogy a képzelhető leg
erősebb nyomást is elbírták; e mellett a nyomás 
tiszta s a betűk kopása, csak nagyon csekély volt.

A régi iskolából való nyomdászok. végre nemcsak 
a hengeres nyomás előnyeit voltak kénytelenek el
ismerni, hanem a száraz papíron való nyomás ki- 
tiinőségét is. Köztudomású dolog, hogy azon ideig, a 
míg csak kézierő útján előállított papír állt a nyomók 
rendelkezésére, azt a nyomás előtt mindig meg 
kellett áztatni, e művelet után pedig nagy' sajtókban 
ismét simára préseltetni, mely eljárás sok költségbe 
És fáradságba került.
'  Az áztatott papír használatáról csak nagy nehe
zen bírtak a nyomók lemondani. Mert a nyomásnál 
követendő új rendszer a nyomásnak egyenletessége 
czéljából a papír és a nyomófölület közé helj'ezett 
lágy posztó- vagy nemeztakaró mellőzésére kény
szerítette őket. Hogy ócska, nem egyforma magas 
betűk nyomásánál szükséges volt egy ilyen ruga
nyos közvetítő anyag, az kétséget nem szenved. De 
a hibák kiküszöbölése után sem hagytak föl egészen 
a ruganj'os nyomófölület használatával. A lágy ne
mez- vagy' gummilap, mely nem ritkán szintén hasz
náltatott, a nyomásnak határozatlan kinézést kölcsön
zött, a clichék finomabb vonalait pedig elvastagí- 
tótta. Egy- szóval, hiányzott a betű és a nyomó-; 
felület között szükségelt ellenállási erő. - Hogy egy 
tiszta levonat készüljön, nemcsak a fametszők mód
szerét kellett utánozni, a levonatokat száraz papíron
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eszközölvén, hanem semmit nem engedő nyomófel
ületről is kellett gondoskodni. És ez az anyag a 
simított papírban meg volt találva. A simított papírral 
bevont nyomóhenger a metszvényeknek ép oly hű 
képét szolgáltatta, mint a fametsző próbalenyomata.

Sckribncr havi füzete ezelőtt 25 évvel jelent meg 
New-Yorkban először illusztrácziókkal, melyek száraz 
papíron és kemény nyomófölülettel lettek nyomva. 
Ezelőtt 25 évvel ugyanazon kiadó előtt a legügye
sebb nyomók oda nyilatkoztak, hogy nevetséges do
log ilyen rendszer mellett szép nyomást csinálni, de 
az elért eredmény és a legjobb amerikai nyomók 
elismerése ezen állítás ellenkezőjét bizonyították. — 
Sckribnér nyomóinak szakadatlanul folytatott kísér- 
létéi e rendszert a legmagasabb tökélyre emelték. 
Két gépen a papírfölhuzatot, mint nem elég kemé
nyet, letépték és helyette vékony vas- vagy rézpléh- 
lemezt húztak a nyomóhengerre. A legszebb fametsz- 
vényeket nyomták ily módon és pedig úgy, hogy 
azok közvetlen érintkezésbe hozattak semmit nem 
engedő érczlemezekkel s a vonalak tisztasága és éles
sége a legteljesebben kidomborodott. A mi a betűk 
kopását illeti, az 100.000 példányszámnál is oly cse
kély volt, hogy az első és utolsó ezer közt alig volt 
különbség észlelhető.
' De a nagyszerű nyomások nem egyedül az éréz
lemezek által érettek el. A metszvények egyengeté- 
sének és a szükséges kivágásoknak a leglelkiisme
retesebb módon kellett történniük. A legügyesebb 
nyomók mennél kevesebb kivágásokkal igyekeznek 
czélt érni. Ha több mint hat papirközeg használtatik, 
az a nyomóhenger körület.ét annyival megnagyobbítja, 
úgy hogy a fölragasztott kivágások a metszvénynyel
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nem találkozván, az egész munka'hasznavehetetlenné 
válik. Valamint nincs értéke az egyengetésnek akkor, 
ha a gép járása bizonytalan és ingadozó. A nyomó
hengernek és a formaalapzatnak minden körülmények 
között és különböző gyorsaság mellett, a legnagyobb 
pontossággal kell egymással közlekedniük, hogy az 
egyengetés bármely pontja a cliché ugjmnazon pont
jával mindenkor a legpontosabban egymásra találjon:

II.

Rövid 50 év lefolyása alatt, a König Frigyes által 
.föltalált gyorssajtó sokféle szerkezeti átalakításokon 
ment keresztül. Hogyha egy legújabb szerkezetű kör
forgógépet, mely az ívet mindkét oldalán egyszerre 
nyomja, fölvágja és összehajtogatja és ezt oly óriási 
gyorsasággal végzi, hogy a szem alig bírja a gép 
egyes alkatrészeinek mozgását követni, párhuzamba 
állítunk a König lángelméje által alkotott első gyors- 
sajtóval, azt fogjuk találni, hogy a folytonos átala
kítások után nem maradt abból fönn semmi, mint 
éppen csak a König által gyakorlatilag először alkal
mazott hengernyomás elve.
. A nyomóhenger a gépnek főalkatrészét képezvén, 
annak helyes fölszerelésére a legnagyobb gondot kell 
fordítanunk. Első sorban tengelyének szilárdan kell 
az ágyazatokban feküdnie, de a nélkül, hogjr azok 
forgásában akadályozzák. Ha a tengelyágyak ki van
nak kopva, akkor, ha a nyomóhenger forgás köz
ben a formát érinti, ezáltal fölemeltetik s nagyobb 
formáknál kopogós hangot hallat, annyiszor, ahány 
oldal van a keret szélességében zárva. Ha ezen baj 
jelenlétéről meggyőződtünk, rögtön hozzá kell lát
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nunk annak orvoslásához; mert az ágyazatokban 
ide-oda mozgó nyomóhenger nemcsak az egész gép 
romlását sietteti, hanem a betűket is rongálja. De 
ezenkívül még más jelenségek is mutatkoznak, mint 
pl. piszkítás (Schmitzen), a papír összegyűrődése 
(Falz), áz egyengetés csuszamlása (Rutschen dér 
Zurichtung), metszvények nyomásánál a finom vona
lak eltompulása, spiessek stb.

A piszkítás okai többfélék. Ha ezen baj valamely 
gépnél mutatkozik, annak okát haladéktalanul ki kell 
puhatolni. De akármi legyen a baj előidézője, már annak 
a tudata, hogy ez vagy az a gép piszkít, előre elveszi 
a gépmester kedvét a munkától. S ezt nem is lehet, 
tőle rossz néven venni. Ez a piszkítás minden nyom
tatványt elrútít, s így a raja fordított fáradság kárba 
vész. De, mint már fönnebb is említettem, a betű
ket is nem csekély mértékben rongálja; az ily mó
don tönkretett írás olyan, mint hogyha köszörűkővel 
volna leköszörülve. A nyomóhengernek a forma általi 
fölemeltetése következtében a betűk azon a ponton 
úgyszólván súroltatnak, mi által a lenyomaton ezen 
részek piszkosaknak vagy kettőzötteknek látszanak.

.Még egy másik, sok panaszra alkalmat adó baj
nak okozója ezenkívül a föntemlített viszás álla
pot. Az oly nyomdákban, hol sok táblázatos munka 
fordul elő, a sokszor egészen új rézlineák egy-két- 
szeri használat után már nem illenek jól össze, ille
tőleg minden egyes darab közt hézag mutatkozik,- 
a mi első pillanatra úgy tűnik föl, mintha a forma 
zárása alkalmával a lineák nem lettek volna eléggé 
összetolva. Valóságban azonban ez nem úgy van, 
hanem a lineák végei egész egyszerűen le vannak 
koptatva és éppen a nyomóhenger lötyögése követ
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keztében. Éppen úgy, mint a tömör szedés azon 
részei, hol a nyomás kezdődik és végződik, szint
úgy a lineák végei is, melyek a táblázat alján álla
nak, vannak a romlásnak leginkább kitéve.

Ezen bajok elhárítására az egyetlen mód a ten
gelyágyak összercszelése, ennek pedig akkép kell 
történnie, hogy a csavarok összehúzásával a nyomó- 
henger könnyű forgása ne gátoltassék, mert külön
ben a tengelyágyak hamar kimelegszenek és a gép 
valamely része törést is szenvedhet. A tengelyágyak 
összereszelését mindig a gépmesternek magának kell 
végeznie. Az igaz, hogy minden gépmester nem lehet 
egyszersmind géptechnikus is, de ha szép és jó mun
kát akar fölmutatni, első gondja mindig az legyen, 
hogy a kezeire bízott gép szerkezetét, annak egyes 
alkatrészeit és működését behatóan ismerje.

Az összereszelésnél a nyomóhenger oly magasra 
emelendő föl, hogy az alsó ágyazatot ki lehessen 
venni; mert mindkettőt a tengelyre helyezve, két 
kézzel jól össze kell szorítani s föl és alá mozgatni, 
mi által az elreszelendő réteg körülbelüli vastagsága 
megtudható. A felső, valamint az alsó ágyazatból 
egyforma részt kell lereszelni és munkaközben több
ször köbmérővel (Schieblehre, Caliber) utánmérni, 
hogy egyik oldal a másiknál gyöngébb ne legyen, 
mert az egyenlőtlenül megreszelt ágyazat rövid idő 
múlva ismét kitágul. Ha mind a négy ágyazatrész- 
szel elkészültünk, a nyomóhenger ismét régi állásába 
visszahelyeztetik s a csavarok erősen meghúzatnak. 
Hogyha véletlenül a kelleténél több vétetett le, az 
ágyazatok a tengelyt szorítják s annak járását meg
nehezítik. Ebben az esetben a felső részt kiveszszük 
s egv, az ágyazat alakjának megfelelően vágott erős
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papírdarabot teszünk közbe. A gép megindítása után 
az első félórában gyakran meg kell tapogatni az 
ágyazatokat, hogy vájjon kimelegedtek-e; hogy ha 
ezt tapasztaljuk, akkor még egy megfelelő vastag - 
.ságú papírdarabot teszünk közbe. A csavarok min
dig erősen meghúzandók, nehogy azok járásközben 
meglazuljanak. Ezen eljárás a gép összes ágyazatai
nál követendő, kivétel nélkül.

Meglehet azonban, hogy ezen művelet után is a 
piszkítás még mindig tart. Ez az eshetőség ismét a 
nyomóhenger-fölhuzatnak (Cylinderaufzug, Cachirung) 
helytelenségében rejlik. Hogy mily vastag legyen a 
/ölhuzat, jobban mondva hány ív húzandó föl, egy
részt a betűmagasságtól, másrészt attól függ, hogy 
milyen betűmagasság szolgált a gép szerkesztésénél 
alapméretül. Az újabb szerkezetű gépek a párisi 
magasság szerint készülnek, a mi megfelel 24'w%»-nek 
és a fölhuzat lehet 8 ív, az egvengetést 2—4 ívre 
számítva, kitesz 10—11 ívet, a mi körülbelül egy
negyed cicerónak felel meg; ezen túlmenni azonban 
nem tanácsos, mert ha még több ívet rakunk rá, a 
nyomóhenger átmérote nagyobbodik és nem áll többé 
arányban az azt mozgató formaalap menethossza - 
ságával, minek következtében piszkítás áll be. Ha 
most oly géppel van dolgunk, melyről nem tudjuk, 
mily vastag legyen rajta a fölhuzat, ki kell azt pu
hatolni és pedig a következő módon: egy egyenes 
vonalzót vagy hosszú rézlineát a nyomóhengerre fek
tetünk, úgy hogy az égjük vége a fogkoszorú vala
melyik fogközén keresztül vezetve kissé kiálljon, és 
annyi ív papírt rakunk a linea alá, míg az a fog
koszorún látható osztóvonását találja; a fogasrúd 
szintén ugv igazítandó, hogy annak osztóvonása a
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betűmagasságot érje és a fogkószorúét hasítsa. Ha 
már most egy levonatat csinálunk, a nyomásnak 
éppen elég erősnek kell lennie és a piszkítás eltűnik. 
Ha pedig a nyomás gyönge volna, ,a nyomóhengert 
szükség szerint le kell ereszteni, de aztán a fogas-- 
rudat is úgy állítani, hogy a két osztóvonás ismét 
egymásra találjon. Ha tehát ilyformán a használandó 
fölhuzat vastagságát megállapítottuk és a piszkítás- 
nak semmi nyoma, a .nyomóhengert többé nem kell 
bántani, hanem ha erősebb nyomás kívántatik, 2—3 
ívet még hozzáteszünk, ha pedig gyöngébb, mint pl. 
körleveleknél, táblázatoknál, 2—3 vagy még több 
ívet róla leveszünk. Ezen eljárás különben minden 
gépnél ajánlatos, nemcsak a fönt kifejtett okoknál 
fogva, hanem azért is, mert a nyomóhenger folyto
nos föl- és leeresztése sok időveszteséggel jár és az 
írást is mihamarabb tönkre teszi.

A fölhuzat minden nagyobb formánál megújítandó. 
Ezzel szemben azon érvet lehet fölhozni, hogy 
költséges. De ez az érvelés nem helyes és igen 
könnyen meg lehet dönteni. Ha ugyanis több forma 
egy és ugyanazon fölhuzaton nyomatik, a betűk, 
lineák, clichék nyomait az utána következő forma 
egyengetésénél sok fáradságos munka árán lehet 
csak kiegyenlíteni; legjobban észlelhető ez akkor, 
ha síma alapnyomást kell nyomni, melyen az előtte 
nyomott formák vázlatai tisztán láthatók. Accidenziák 
nyomásánál pedig nagyon sok oly betűt és körzet
részt kell alárakni, melyek teljesen hibátlanok, sőt 
sok esetben egészen újak, a mi sok időt vesz igénybe 
és azonkívül 4—5 ív papírba is kerül. Ha már most 
tekintetbe veszszük a papírkülönbözetet és ehhez a 
fölhuzat benyomásainak kifoltozására fordított időt



és fáradságot hozzászámítjuk, még a laikus is belátja 
a, fölhuzat megújításának szükségét, mely művelet 
nem vesz több időt igénybe, mint egy ív fölragasz
tása. A fölhuzat könnyű és gyors kiváltása czéljából 
a johannisbergi gépgyár gyorssajtói ezen czélra 
készült csapdával vannak ellátva, mely egy kézmoz
dulattal kinyitható és lecsukható és a ragasztást 
egészen nélkülözhetővé teszi. Ezen eljárás mellett 
tömör szedésnél egyáltalában fölösleges az egyen- 
getés — kivéve egyes czímbetűket vágj' körzet
részeket, mivel a gépek úgy vannak szerkesztve, 
hogj' azok minden pontján egyforma erős a nyomás. 
Ha pedig a nyomóhenger fölülete egyenetlen volna, 
a mi régibb gépeknél rendszerint elő szokott fordulni, 
síma egyengetést (Egalisirung) készítünk, melj' a 
fölhuzat alá ragasztatván, gondos kezelés mellett 
több hónapig eltart.

Meglehet azonban, hogj' a helyes fölhuzat daczára, 
valamint hogy a fogasrúd is jó! van állítva, az ágya
zatok pedig jól vannak összereszelve, mégis piszkí- 
tás jelentkezik. Ilj'enkor a hiba csak a gép szerke
zetében lehet; ez esetben a fogakat pontosan meg 
kell mérni, vájjon nem-e tágabb az egyik köz a 
másiknál, vagy pedig a két fogasrúd egyenlő hosz- 
szú-e, mely különbség, ha csak egy "'/ra-nek tized- 
részére szorítkozik is, akkor bizonj'ára a fogvájógép 
(Fraisemaschine) nincs teljesen rendben. Ha arról 
győződtünk meg, hogy a piszkítás oka a gép szer
kezetében rejlik, az olyan gépet minden habozás 
nélkül az illető gyárosnak vissza kell adni.

A festékszerkezet jókarban tartására is nagy íigye- 
lemmél kell lenni; az oly gépeknél, melyek néha egész 
éven át fekete festékben járnak, minden negyedév-
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ben legalább egyszer teljesen szét kell szedni a festék
szerkezetet, azt tisztára megmosni és jól beolajozni. 
Egyébiránt magától értetó'dő dolog, hogy a gép többi 
alkatrészei is mindig tisztán tartandók és gondosan 
olajozandók, nehogy munkaközben zavarok fordul
janak elő'.
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Az elősoroltakban, a szűkre szabott térhez alkal
mazkodva, csak a legfontosabb teendőket érinthet
tem, de törekvésem oda irányult, hogy tapasztala
taimat a könyvnyomdászat terén az általánosság 
használatára egyszerű modorban a lehető legrövi
debben foglaljam egybe, elérni remélvén ezáltal azt, 
hogy az érdeklődőknek így is némi szolgálatot teszek.

Clement János.
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Minden testületnek, mely a társadalomban számot
tevő állást akar kivívni a maga részére, arra kell 
törekednie, hogy a kulturális téren való hasznos 
működése által erre érdemeket szerezzen.

Azt hiszem pedig, minden nyomdásznak forró vá
gya, hogy testületünk a társadalomban számbavehető 
állást foglaljon el. Ezt nem is szükséges különösen 
bizonyítgatni, eléggé bizonyítják azt a tények, melyek 
arra mutatnak, hogy mindenben a tökéletesedés felé 
törekszünk, minek rugója ismét nem lehet más, 
mint az, hogjy ez által a nyomdászatnak elismerést 
szerezzünk.

Hogy bírjuk-e mégis, mint a nyomdászatnak 
közegei, a társadalom elismerését jelenleg, nem 
kutatom; de megjegyzem, hogy az ellenkezőre nézve 
igen bőven volnának adataim.

De én ez adatok teljes igazságát el nem ismer
hetem, mert habár igen sok kívánni való is van még 
szakmánk kulturális fejlesztése körül, az még sem 
tagadható, hogy e tekintetben némi haladást lehet 
észlelni.

5*



A »Szakkör«, midőn a szakirodalom istápolását és 
lehető kifejlesztését tűzte egyik czéljául maga elé, 
szintén e nemes hivatást vállalta magára: tehetsége 
szerint előmozdítani a nyomdászat kulturális emel
kedését.

E törekvése közben már is szép eredményeket ért 
el. Már hetedik évben adja ki a sMagyar. Nyom
dászok Évkönyv«-ét, és e mellett megalapította a 
»Grafikai Szemle« czímű szaklapot, mely úgy tarta
lom, mint kiállítás tekintetében méltón vetekédhetik 
az e nemű külföldi lapokkal.

A »Szakkör« tehát megteszi kötelességét a kultu
rális haladás terén.

Ezekkel azonban még nincsen befejezve az e té
ren szükséges munka. A nagyközönségnek a nyom
dászat iránt támasztott igényei ma már oly magas 
fokra hágtak, hogy a további haladás elől el nem 
zárkózhatunk, ha lépést, akarunk tartani.

Ez igények kielégítésére szolgáló eszköz többek 
között az idegen nyelveli ismerete. Senki sem tagad
hatja, hogy erre igen nagy szükségünk van, mégis, 
sajnos, csak igen kevesen akadnak közöttünk, a kik 
ezzel dicsekedhetnek.

Szedni ugyan tudunk úgy is, ha a nyelvet nem 
is bírjuk, csak az illető nyelv írásmódját ismerjük, 
és ha a kézirat meglehetősen van írva, hanem cor- 
rect szedést csakis úgy szolgáltathatunk, ha a nyelv 
birtokában vagyunk.

Általános szomorú tapasztalat azonban, hogy a 
szerzők nagy része nem hogy jól írna, de oly rosz- 
szul ír, hogy még az esetben is, ha valaki jól bírja 
a nyelvet, tömérdek időt kell elvesztegetnie, mig ki 
tudja böngészni, mit akar az illető mondani. Ily eset
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ben aztán a nyelv nem ismerőjének a szedés telje- 
' sen lehetetlenné válik, vagy ha mégis hozzáfog, nem 

irigylésre méltó az a correctura, a mit ennek követ
keztében csinál.

A művelődési szemponton kívül tehát e miatt is igen 
szükséges, hogy több nyelvet is bírjunk, ha azt 
akarjuk, hogy többféle nyelven is , tudjunk correct 
szedni, eltekintve attól, hogy a nyelvek ismerete' a 
gyakorlati életben is fölöttébb nagy haszonnal jár.

E ezé), elérésére már több ízben tétettek kísérletek 
úgy a régebben fönnállóit önképző-egylet, mint az 
anyaegylet önképző-osztálya által, sikerre azonban 
nem igen vezettek.

Én e baj okát részint abban találom, mert a tan
órák télen, vagyis olyan időben rendeztettek, midőn 
legtöbb munka van minden nyomdában s így az 
azokra jelentkezettek igen sokszor akadályozva vol
tak a tanórákon való megjelenésben.

A nyári időszakra nézve pedig az a téves hit 
van elterjedve, hogy ilyenkor azért nem látogatnák, 
mert a jó időt fölhasználva, kiki igyekszik egész
ségi szempontból a szabad levegőt élvezni.

E nézetben én nem osztozom, mert habár igaz az, 
hogy egészségi szempontból nagyon is szükséges 
a szabad levegőnek minél gyakoribb élvezése, mégis 
jobban föl lehetne használni a nyári időt a tanulásra, 
minthogy ebben az időszakban legkevesebb a munka.

A ki tehát komolyan törekszik valamely nyelv el
sajátítására, az készséggel fog menni nyáron is a 
tanórára, melynek befejezte után is tehet még egy 
kis sétát.

Másrészt azonban lehet, hogy a balsikernek némi
leg oka volt a módszer is, mélyen a tanítás folyt.
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Erre nézve egy újabb módszer lett föltalálva, mely 
szakértők által igen czétszerűnek mondatik s melyet 
itt érdekességénél fogva a »L. A.« közlése nyomán 
röviden ismertetek. A módszer, melyet »természetes 
tanmódszer«-nek neveznek, Heness Gottlieb, egy 
amerikai német nyelvtanártól származik, a ki a 
nyelvtanítást nyelvtan és szótár segélye nélkül esz
közli és pedig nem az anyanyelv igénybevételével, 
hanem azon nyelven, melyben az oktatás adatik. E 
tanítási mód a következőképen történik:

Először az úgynevezett »sz.emléltető oktatás« által.
A tanteremben levő tárgyak közül egyiket vagy 

másikat, pl. az asztalt, megmutatja a tanulónak s az
után mindjárt reá mondja: »Das ist dér Tisch«; 
vagy pedig a kérdéses tárgy hiányában az által segít 
magán, hogy rajzban tünteti azt elő.

Másodszor szabályként állítja föl, hogy az okta
tás első időszakában az idegen nyelvnek legtöbb- 
nyire azon szavaival kell élni, melyeket a tanulók 
az anyanyelv megfelelő szavaival való hasonhang- 
zásuk miatt könnyen megérthetnek, pl. a német 
nyelv tanítása alkalmával a magyar hallgatók előtt 
lölsorolhatók: Haus (ház), Meister (mester), Lárm 
(lárma), Schlacke (salak), Schindel (zsindely), Pfund 
(font), Groschen (garas) stb.

Harmadszor azon mathematikai tantételt kívánja 
alkalmazásba vétetni, mely szerint »két ismert mennyi
ség segélyével a harmadik ismeretlent ki lehet találni«. 
Például a.»laufen« és »fürchten« szavak értelmezése 
czéljából így állítja föl a kérdést: »Was thut dje Maus, 
wenn sie die Katze sieht?« S a föltett kérdésre 
maga a tanár adja meg a választ, mondván: »Sie 
lauft davon.«
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Ha a tanítvány a föltett kérdést megértette, akkor 
az a tanár által adott válaszból a »laufen« szó jelen
tését is minden nehézség nélkül meg fogja érteni. 
Azután azt kérdezi a tanár: »Warum lauft sie da- 
von?« S erre így válaszol: »Sie ffirchtet die Katze.«

Tehát, mint ezekből látható, a kérdezés és válasz
adás játszák itt a főszerepet.

A folytonos kérdezés által a tanítvány a válasz
adásra s így az idegen nyelven való beszélésnek 
állandó gyakorlására mintegy kényszerítve van.

De ezen oktatás alkalmával Heness igen gyakran 
használja az egyes igéket »parancsoló alakban« és 
az adott parancsot tanítványai által tényleg végre is 
hajtatja, hogy ez által annak értelme tanítványai 
előtt teljesen világossá legyen. Például: »Steh auf!« 
»Hebe den Arm!«, »Oeffne die Thür!« stb.

Szabályul van fölállítva, hogy legelőször is a meg
határozott (konkrét) dolgokra vonatkozó elnevezések 
tanítandók s az elvont értelmű szavakat csak azután 
kell a már rendelkezésre álló szóbőség segélyével 
határozottabban megmagyarázni.

E tanmódszer az utolsó évtized alatt az Egyesült- 
Államokban mindenfelé utat tört magának s mindenütt 
buzgó követőkre és hirdetőkre talált. New-York, Phila
delphia, Chicago, Boston, Providence és más nagyobb 
városokban a felnőttek számára iskolák lettek beren
dezve, melyekben a nyelvtanítás ezen módszer szerint 
történik. — A serdülő ifjúság számára fönnálló magán- 
intézetekben szintén, sőt a nyilvános iskolákban is már 
ezen módszer szerint tanítanak s taneszközül Heness 
elmélete szerint kidolgozott tankönyvek szolgálnak.

E szerint a nyelvtan egészen félretétetik s a nyelv 
elméletének ismerete teljesen fölösleges megterhelte-
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tésnek tekintetik. Az otthon való tanulás éppen nem 
kívántatik, mivel az órákon vett gyakorlatok ele
gendők. Az első időben csak igen keveset írnak, 
később a hallgatók egyes kis történeteket, melyeket 
a tanár beszélt el, önállóan leírnak és fogalmaznak.

Egy német író azt állítja, hogy nem ritka eset az, 
hogy heti 3 órai tanulás mellett 9 hónap elteltével a 
tanuló képes a nyelvet egészen folyékonyan beszélni 
s egy közepes irálylyal fogalmazott levelet nyelv
tanilag helyesen megírni és mindezt az órákon mint
egy csevegve, játszva sajátítják el.

Nem tudom, nálunk lehetne-e már oly tanárt kapni, 
ki ily módszer szerint idegen nyelvet tanítani tudna ; 
de azt hiszem, hogy ha most nem lehet is, el fog 
jönni az ideje, hogy nálunk is majd így tanítanak, mert 
a mi jó és czélszerű, az mindig utat tör magának. 
Kételkedem ugyan benne, hogy a tanításnál ez idő 
szerint még más módszert használhatnánk, mint az 
eddigi, de arról meg vagyok győződve, hogy az 
idegen nyelvek tanítása nem maradna meddő kísérlet, 
ha a tanítás az általam legczélszerűbbnek vélt idő
ben -— nyáron történnék.

Grócz Ernő.
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Ezen czím alatt csupa új dolgokat elmondani nem 
lehet, mert hiszen negyedpetites szabálynak hódoló 
kisebb kizáró-anyagunk, illetőleg ciceróra kimenő 
nagyobb töltelékünk most is van. Igen ám, csak
hogy van aztán olyan kizáró-anyagunk is, mint pl. 
a garmond és a mittel, melynek negyedei, nyolcza- 
dai a negyedpetites alaprendszernek nem felelnek 
meg. Czélom ennélfogva az, hogjr a kizáró-anyag- 
nak következetes rendszeresítéséről (systemirozásáról) 
szerény véleményemet elmondjam, bízván a többit 
a betűöntőkre.

A nyomdásznak különben is a gyakorlatban tapasz
talt visszás körülményekre a betűöntőt időnkint 
figyelmeztetni kellene, hogy ez utóbbi, igényeinkről 
kellőképen tájékozva legyen s így az összműködés 
jobban érvényesüljön.

V'annak ugyan egyes, házi betűöntődével bíró 
nyomdák, a hol tényleg úgy is áll a dolog, hogy 
a mit a nyomda czélszerűségi és időmegtakaritási 
szempontból jónak lát, azt a betűöntővel azonnal
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közli és anyagát a változó viszonyok és tetszésé 
szerint önteti. Ilyen helyeken aztán az alább elmon
dandó rendszeresítés részben talán keresztül is van 
vive; ez azonban az átalánossdgra nézve nem áll
hat, mert nálunk nagyon kevés az olyan nyomdák 
száma, melyek egy házi öntöde előnyeinek örvend
hetnek s ' így kénytelenek azzal beérni, a mit a 
különféle betűöntődékből kapnak; ámbár tény, hogy 
a betűöntés technikája manapság már oly magas
latra emelkedett, hogy egy kis ügyesség és ízlés 
mellett sokkal könnyebben és gyorsabban állíthatunk 
elő csinos, sőt díszesbnél díszesb nyomtatványokat, 
mint azelőtt a legnagyobb fáradsággal. Minden félre
értés kikerülése végett sietek tehát kijelenteni, hogy 
én nem is ebből a szempontból teszem szerény ki
fogásoló megjegyzéseimet, lévén itt csupán a kizáró- 
anyag következetes méreteit, szerinti öntéséről és egy
néhány, idővel talán czélszerűnek bizonyuló egyéb 
systematikus öntésekről szó.

Számításaim alapjául a »pont«-ot veszem (tudva
levőleg a pontméret-= */s-petittel; V4-petit tehát: két 
pont).

Az accidenz-szedés szempontjából észlelhető követ
kezetlenség már a petitnél is nyilvánul, bár ezúttal a 
hiányosságot csak az egyharmad-spatiumnál tapasz
taljuk. Ez a spatium a compress-szedésnél megjárja 
ugyan, de mert nem systematikus, — a mennyiben 
ném megy ki egész pont-hányadra —- accidenz-sze- 
désnél czélszerűen föl nem használható.

Öntessük ezen spatiumot három pontra, azaz: 
Yr-ciceróra, miáltal a compress-szedésnél csak,úgy. 
használhatjuk, mint eddig, accidenz-szedésben azon
ban mindenesetre nagyobb szerepet juttathatunk neki..
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A garmond-kizárásnál az egyöntetűség kedvéért a 
következőket ajánlanám:

1. A hétpontos (74-petites) spatium megmarad; a 
Ví-garmondos spatiumot azonban már egészen mellő
zendőnek tartom; ezt pótolná:

2. a hárompontos (Vé-cicero) vastagságú spatium.
3. A mostani garmond harmad helyett a négy

pontos  (l/2-Pctit) vastagságú kizárást átalában véve, 
mint olyant, mely accidenz-szedésben kitünően lenne 
alkalmazható, különösen czélszerűnek tartom.

Ilyen kizárással minden nehézség és térzők alkal
mazása nélkül — a mi tömeges szedésnél minden
esetre vesződséges munka és a tördelésnél különö
sen sok kellemetlenséget okoz — dolgozhatnánk.

Ezen systemát a »mittel«-nél éppúgy kellene keresz
tülvinni, t. i. ugyanazon méretek szerint kellene a 
kizárást öntetni, a mint azt föntebb vázoltam.

Tertiánál, textnél, kétcicerónál és kétmittelnél lenne : 
2-, 3-, 4- és 6-pontos spatiumunk.

Egyebekben pedig a négyzet, félnégyzet, valamint 
a hajszál-spatium is — a folyó-szedés kedvéért 
mindenütt megmaradna.

A szám-szedés megkönnyítése czéljából kivánatos 
továbbá, hogy a pont (.) és a vessző (,) az egyes 
betűtestek méreteihez aránylag szintén systemára 
öntessenek. *

Miután következetesen systematikus kizárásunk ■—  

legalább a papiroson — már megvolna, talán áttér
hetünk a számok rendszertelenségére is.

Majdnem naponkint tapasztaljuk azon visszás álla
potot, a mely egyes kövér betűk számjegyeinek arány
talan öntésében nyilvánul.
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Accidena- vagy táblázatos szedésnél ugyanis na
gyon gj'akran kell egyes számtételeket közönséges 
számok alá szedve kiemelnünk, de ehhez rendszere
sen ontott kövér számjegyeink alig vannak.

Hogy pl. a Steinschrift — mint a leggyakrabban 
használt iras — számjegyei mindeddig miért nincse
nek systcmára (félnégyzetre) öntve, annak csak a 
betűöntők a megmondhatói. A szabálytalan öntés 
okozza azt is, hogy az l-es meg az I a »Fisch«-t 
állandóan gyarapítják. A rendszeresítés, igaz, hogy 
némileg lendítene a dolgon, de az l-est csak úgy 
különböztethetjük megaz.l-től és l-től, ha fejét szép 
kampósra csináltatjuk, aminthogy a nélkül arabs l-es 
számjegy nem is képzelhető. Ezen számok rendszeres 
öntését bizonyára örömmel üdvözölné minden szedő. 
Kár, hogy ezt eddig jobban nem sürgettük.

így vagyunk a cursiv-számokkal is és ámbár a 
cursiv-számokat rovatos, illetve táblázatos szedésnél 
nem igen használjuk, -  én legalább, különösen közön
séges számok alatt ezt soha sem találtam helyén 
valónak, — azért ezen számok systcmára való öntését 
szintén kívánatosnak tartanám, már csak azért is, 
mert ennek ellenkezője tudtommal nincsen szabály
hoz kötve.

Valamivel nehezebb problémát kell az egyptienne- 
szátnoknak systemára való öntésénél megoldanunk; 
de ez a nehézség is csak látszólagos. Igaz, hogy 
ez a betűfaj aránylag valamivel szélesebb a Stcin- 
schrift- és a cursivnál s így a számok is a betű 
jellegéhez képest jobban kiterjeszkednek; minthogy 
azonban az egyptienne-számok mostani alakjukat 
sem Gutenbergtől, sem az Örökkévalóságtól nem 
nyerték és így a rendszeresítéssel járó netáni átala
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kítás egészen tőlünk függ, a kérdés csak az lehet, 
hogy nem vétünk-e ezáltal a jó ízlés ellen?

Azt hiszem, hogy nem!
Az 1-es-, 4-es- és 7-esnek nem nagy baja esnék: 

a többi, gömbölyű számoknak pedig szép szerényen 
össze kellene húzódniok, a mi nem is válnék hátrá
nyukra, legfeljebb karcsúbbak s így elegánsabbak 
lennének. De különben is ezt a tapasztalat mutatná 
meg legjobban. Mindenesetre kísérletet kellene tenni.

Annyi bizonyos, hogy a . Steinschrift, cursiv vagy 
egyptienne-számok, az antiqua-számok alatt szedve, 
nem a legépületesebb képet nyújtják, a mellett az 
összeadást is megnehezítik.

Hogy a fentemlített betűfajok számjegyei egymás 
alatt szedve hogyan viszonyának egymáshoz, mutatja.
az alábbi példa:
A kifizetett károk összege .........  1.362,912 frt.
A kifizetett károk összege 1.362,912 frt,
A kifizetett károk összege..................................... 1.362,912 fr t.
A kifizetett károk összege 1.362,912 frt.
A kifizetett károk összege .. 1.362,912 frt.

Ebből láthatjuk, hogy csak a félkövér számok 
állják meg nyugodtan helyüket az ántiqua alatt. 
De hát mindent , csak nem emelhetünk ki félkövér 
aldine-nal; ezen a. bajon tehát csakis a többi betű
fajok systemára való öntése fog segíteni.

Az arabs számok arányosításáról, illetőleg rend
szeresítéséről lévén szó, nem hagyhatom figjmlmen 
kívül a mediceval-számokat sem, mint a melyek szintén 
nagy hibában leledzenek, a mennyiben jelen alak
jukban sem a táblázatos szedésnél, sem accidenz- 
munkáknál — különösen versalis soroknál — nem, 
használhatók.



kddig némely szedő a versalis sorokban előfordult 
számokat egyszerűen antiquából vette, pl.:

A L A P IT T A T O T T  1853. ÉV BEN  

a mi persze csak szükségszerű. de nem egészen 
helyes megoldása a dolognak, azonban mindenesetre 
jobb, mintha ezt a sort így szedjük:

A L A P I T ' ! ' A T O T T  1853 .  É V B E N ,  

hlső sorban tehát ajánlandó,* hogy a mcdiaeval- 
számok sajátságos jellegük megtartása mellett a ver- 
salis betűkkel egy vonalban kezdődjenek, illetőleg 
végződjenek; ha aztán ez megvan, a systemára való 
öntés igen egyszerű lenne.*
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iMost pedig áttérek a római szamok rendszere
sítésére.

Kissé szokatlan, de nem kivihetetlen eszme és 
mindenesetre czélszcrű.

Ezen számoknak systemára való öntése által a ki
zárás nagyban mcgkönnyíttetnék, csakhogy itt már 
azzal is számot kell vetnünk, hogy a római számok 
egyszersmind hangzók is s így kettős szerepet játsza
nak, tehát a rendszeresítés daczára is fenn kell tar- 
taniok eredeti alakjukat. Minthogy kizárásunk átalá- 
ban véve pont-systemára van öntve, itt is ezen 
systemát kel! következetesen keresztül vinnünk.

Ámbár a római számok leendő rendszeresítése és 
a megfelelő méretek meghatározása a betűöntők 
leiadata leend, hogy mégis némi áttekintéssel szol
gáljak, a következő táblázatban hozzávetőlegesen 
összeállítottam a római számok fokozatos méreteit.

* Az »Els«. m agyar b e tű ön tődé-részvény társaság  e 
tekintetben m ár megtette a  kezdeményezi") újítást. Szerk .
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Megnevezés i V X |L C D M
méretek pontokban

Nonpareillc .. ............. 2 4 4 4 4 5 6
P etit.............................. 2 5 5 5 5 6 7
Borgis .......................... 3 5 5 5 5 6 7
Garmond..................... 3 6 6 6 6 7 8
Cicero .......................... 4 7 7 7 7 8 10
Mittcl .......................... 5 8 8 8 8 10 12
Tertia ......................... 6 10 10 10 10 12 14
Text.............................. 8 14 14 14 14 16 18
Kétciccro..................... 10 16 16 16 16 18 22
Kétmittcl.................  ..

stb.
12 18 18 18 18 22 26

Természetes, hogy ez a rendszeresítés csakis a 
folyó-irásokra vonatkozhatik, minthogy tulajdonképen 
nagyobb terjedelmű rovatos szedésnél csakis a folyó
írás római számait használjuk, egyes, ritkább esetek
től eltekintve, mikor az egy-két római szám külön 
kizárása itt nem jöhet számításba.

Lehetséges azonban, hogy ez a rendszeresítés 
később más, praktikus betűfajokra is ki lesz ter
jeszthető.

Az itt fölhozott arabs és a római számok syste- 
mára öntésénél a czél egyelőre csak az lehet, hogy 
a gyakrabban előforduló rovatos munkáknál a ki
zárás lehetőleg megkönnyíttessék, úgy hogy a szedő 
minden megerőltetés és boszankodás nélkül önmagá
nak is csak örömet okozó gyors szedést szolgáltat
hasson.



Talán nem lesz érdektelen egy csekély megjegy
zést, illetőleg indítványt a körzet-vonalakra nézve 
is tennem.

A körzetek összeállításánál a nyolczadpetites köz
vetítő vonalaknak a körzetekhez való hozzáillesztése 
olyankor, mikor kétoldalt egy-egy ny'olczadpetit- 
térzőt kell alkalmaznunk, szintén nem a legkedvesebb 
munkánk. A számítgatás még hagyján, de ügyelnünk 
kell arra is, hogy a térzők, de különösen maguk a 
vonalak valahogy el ne csúszszanak.

Ezen a kellemetlenségen pedig igen könnyen 
segíthetnénk az által,, ha a mostani nyolc zadpetjt- 
vonalak nyomófelületét, legyen az kövér, félkövér 
vagy duplafinom — a hasábvonalakhoz hasonlóan — 
teljes negyedcicero testre, tehát a nyolczadpetit- 
térzőnek megfelelő »hús«-sal és hozzávaló külön 
1... 4-cicerós sarokdarabokkal öntetnők.

A negyedcicerós közvetítő-vonalak kemény betű- 
anyagból (Schrifthartmetall) öntethetnének és hivatva 
volnának a nyolczadpetites rézvonalakat a föntem
lített alkalmazásban teljességgel pótolni.

Es ezzel aztán kettős czél lenne elérve : egyrészt 
a kényelmesebb és biztosabb munka, másrészt az 
olcsóbb beszerezhetés.

Ilyen újításokkal mi betűsze.dők természetesen csak 
elvben foglalkozhatunk, mert annak keresztülvitele a 
betűöntők és a megrendelő főnökök föladata; remél
nünk kell azonban, hogy ezen urak is megszívlelik 
az itt kifejtett szerény nézeteimet, hogy így szakmánk 
tökéletesbítéséhez hacsak egy homokszemmel is- 
hozzájárulhassunk.
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Somos Árpád.



CORRECTURA ES REVISIO.

A correctufa- és revisio - olvasás nagy szerepet 
játszik művészetünkben s igen fontos és'felelősség- 
teljes föladat jut osztályrészül annak, a ki a nyom
dában azzal van megbízva, hogy a correcturák és 
revisiók alkalmával a szedésben előforduló hibákat 
és hiányokat megtalálja és azokat kiküszöbölje. — 
Isten adományán, az éléslátáson kívül, a correctura- 
olvasás főkellékei: a körültekintő figyelem, higgadt
ság, nyugati in: és türelem.

Ez azonban csak az érem egyik oldala: a pkisi- 
hai. Szerencsés a corrector, ha a természettől oly 
vérmérséklettel van megáldva, mely ezen phisikai 
föltételeknek mintegy biztosítékát képezi. Az érem 
másik oldala szakképzettséget, nem csekély szellemi 
készültséget, értelmet és műveltséget jelképez elkerül
hetetlen szükségekül.

A correctornak anyanyelvén kívül, melyet termé
szetesen nyelvtanilag úgy, mint irodalmilag teljesen 
bírnia kell, az általános és főképen az idegen nyelv- 
beli ismeretekben legalább oty járatosnak kell len
nie, hogy adandó alkalommal zavarba ne jöjjön és 
fönn ne akadjon.

Évkönyv. 1892. 6
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A corrector szakképzettségét illetőleg kívánatos, 
hogy az a szedés technikájában annyi otthonossá
got tanúsítson, hogy a szedés helyes vagy helytelen 
kivitelét megítélni képes legyen s valamely a szedés 
keretébe bele nem illő sort vagy rossz beosztást 
fölismerjen és annak helyesbítését javasolja. Ne le
gyen szőrszálhasogató, hideg és merev corrector 
csupán, hanem az ízlés iránt - érzékkel bíró szak
ember is, a ki az általa kijelöltekért helytáll és toll
vonásait meggyőző érvekkel támogatja.

A következetesség és jó emlékezőtehetség is azon 
erények közé tartozik, melyekkel a correctornak szin
tén nagy mértékben kell bírnia. Persze, hogy alapot 
és irányt is kell adni a correctornak, mert nálunk, 
fájdalom, a helyesírás még nincs teljesen és végle
gesen szabályozva s e tekintetben különböző néze
teknek . és szokásoknak kell hódolni. Az ezekhez 
való alkalmazkodás nagyban megnehezíti tehát a 
corrector föladatát, mert a hány írói önkény létezik, 
annyiféle következetességet kell az olvasásnál szem 
előtt tartania. Ez oly viszásság, melyen egyhamar 
segíteni nem lehet és nem is tartozik a nyomdász 
föladatai közé.

Az egész nagy nyomdákat kivéve, nálunk Buda
pesten rendszerint egy ember végzi a correctori és 
revisori teendőket, t. i. maga a factor, a mi az üzletre 
nem előnyös, mert különösen ott, hol sok a correc- 
tura, ezek miatt az üzletvezető akarva nem akarva 
kénytelen egjréb fontos teendőket elhanyagolni. Ta
pasztalásból tudom ezt, mert magam is voltam elég 
hosszú ideig abban a nem irigylendő helyzetben.

És hogy a correcturák mennyi dolgot adnak, hogy^ 
ha lelkiismeretesen és nyomdász-szempontból is égé-
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szén helyesen akarjuk végezni, azt csak az képes 
megítélni, a kinek alkalma volt ezen teendőkkel állam 
dóan foglalkozni.

Aztán tudvalevőleg még az á módszer, mely be- 
illenék a XIX. század egyik nevezetes csodájának 
és nálunk meg a közelgő millennium alkalmából mint 
legújabb vívmány éppen kapóra jönne, — mondom, 
az a módszer tehát nincsen még föltalálva, hogy 
egy szedő hiba nélkül szedjen. Meg kell elégednünk 
azzal, hogy vannak sok szórakozott, fölületes és pon
gyolán dolgozó szedőink között oly derék szedőink 
is, a kik legalább kevés hibával és correct szednek.

A correctura-olvasás három részre oszlik és pedig:
1. a szedő keze alól legelőbb kikerülő hasábcor-' 

recturára;
2. a tördelés utáni correcturára (revisio);
3. a géprevisióra.
Azt mindenesetre törvényes szabályul kell tekin

teni, hogy a szedő keze alól kikerülő bármely apró-' 
ságnak egy első correcturán kell átmennie, hogy az, 
ha rákerül a sor, a nyomásra egészen rendben le
gyen; mert a revisiók gyors meneténél könnyen 
megeshetik, hogy a sebtiben való összehasonlítás- 
és átolvasásnál egyet-más kikerüli az ember figyel
mét és hiba marad valamely nyomtatványban, más
részt pedig maga a gépben .eszközlendő javítgatás, 
toldozgatás-foltozgatás fölötte időtrabló művelet.

A correctura-olvasás tiszta és szabatos munkála
tot igényel á javítnok részéről. A használandó jelek 
világosak és minden kétséget kizárók s a kijelölt 
helyhez lehetőleg közelállók legyenek, hogy a szedő 
szeme könnyen és hamar rábukkanjon azokra és 
gyorsan végezhesse az árral való helyesbítést.

6 '
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A különböző javítási műveleteknél., a következő 
eljárás követendő:

1. Általánosan tudva van, hogy az első correctura 
a kézirattal való összehasonlítás elvén alapszik s így 
a javítnoknak egjmbek mellett különösen arra kell 
ügyelnie, nem maradt-e ki a kéziratból valami, vagy 
nem szedett-e a szedő ugyanegy passust kétszer, a 
bekezdések és kimenetek összevágnak-e a kéziratéi
val, vagy nem ferdített-e el a szedő egyes szókat 
stb. stb. Mert szabály az, hogy a kézirathoz ragasz
kodni kell, csak azon esetben nem, ha annak írója 
a nyelvtani vagy elfogadott irodalmi szabályok ellen 
alaposan vét. Ez esetben a corrector kötelesség- 
szerűleg jár el, ha némi előnyös változtatásokat ejt 
a correcturán. Persze, hogy az baj, ha ilyesmire van 
szükség; mert a szedő természetesen rossz szemmel 
nézi a nem az ő hibájából eredő kijelöléseket s ren
desen önkénykedéssel vádolja a jóhiszeműleg eljáró 
eorrectort. Ezen azonban segíteni nem lehet s nem 
is fog ez megszűnni, valameddig rossz kéziratok és 
írni nem tudó emberek léteznek. Tehát soha!

A kézirattal való összehasonlítás alatt nem azt 
értem, hogy a corrector szeme folyton ott tapadjon, 
a kéziraton, mert így nem igen fog haladni a mun
kájával; s különösen egészen síma műveknél, folyó
iratoknál stb. elégséges, ha minden nagyobb mondat 
után tekint csak a kéziratba, de legfőkép csak ak
kor, ha egy-egy szó gyanúsnak, nem odavalónak 
vagy értelemzavarónak s a mondat-szerkezet össze
függéstelennek tetszik neki.

Számokkal, dátumokkal, problémákkal vagy egyéb 
idegenszerűségekkel vegyített szedésnél azonban a 
szemnek folyton a kézirat és a correctura szoros
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megfigyelése között kell váltakoznia, a mi gyorsan 
és sikeresen csak úgy végezhető, ha balkezünket a 
kézirat sorain végigvezetjük. (Ezt az eljárást külön
ben általánosságban, szükség és belátás szerint al
kalmazhatja a corrector.) így nem lehet tévedés, ug
rás, nem veszíthetjük el a fonalat s nem kell örö
kösen kutatni és keresgélni. — Ha olvasás közben 
zavartatunk, vagy bármi okból meg kell az olvasást 
szakítani, az elhagyott helyet a kéziraton úgy, mint 
a correcturán színes irónnal megjelöljük, hogy ké
sőbb minden keresés nélkül újra megkezdhessük az 
olvasást ott, a hol elhagytuk.

Különös nagy pontosságot igényel a számok ol
vasása; itt a legszigorúbb összehasonlítás szükséges. 
Ennél a műveletnél jó ugyan, ha a gyorsabb munka 
szempontjából egy megbízható egyén a kéziratot 
ügyeli meg, de nekem mégis csak az a meggyőző
désem, hogy legjobb, ha maga a corrector, a ki el
végre mégis csak felelős marad értté, egyedül végzi 
a számokkal való bíbelődést is. Mert a nem íölülê - 
tesen dolgozó s munkáját kedvvel és lelkiismeretes 
pontossággal végző corrector mégis csak önmagában 
bízhatik leginkább.

Az első correctura alapossága tekintetéből, külö
nösen a hol sok a hiba, a gyakorlatban azt vélném 
legczélravezetőbbnek, ha a kézirattal történt össze
hasonlítás után a javítnok még egyszer átfuthatná 
ugyanazt a correcturát, az értelem, a netán észre nem 
vett hibák, idegen betűk, arányos beosztás és helyes 
elválasztás szempontjából. Az igaz, hogy ehhez idő. is 
kell, a mi a correctornak vajmi ritkán áll rendelkezésre.

2. A mi a második, azaz a tördelés utáni correc
turát (revisio) illeti, azt, ha-a szerzőtől vagy a meg
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rendelőtől visszaérkezik, szintén át kell még egyszer 
futni; mert a többnyire laikus szerző vagy megren
delő kézvonása nem elég biztosíték arra, hogy az a 
munka teljesen hibátlan és nyugodt lélekkel sajtó alá 
adható. Különösen szükséges az ismételt átolvasás 
kényesebb természetű műveknél, valamint kisebb 
munkáknál, u. m. körleveleknél, számláknál, levél
fejeknél stb. Továbbá árjegyzékeknél, ábrákkal ellá
tott műveknél, hol a clichék alaposan szemügyre 
veendők, - nincsen-e valamelyik fordítva elhelyezve, 
s a megjelölés és hivatkozás helyes-e. Általában 
véve pedig, hogy a beosztás mindenütt és mindenkép 
szabályos- és a szemnek tetszetős-e s az esetleges 
czímek egyöntetűen vannak-e tartva.

3. Nagy gondot és figyelmet igényel a javítnoki 
teendők harmadik, betetőző részen a géf-r&vmo.

Ha a revisor a gépből kikerült levonatat a kezébe 
kapja, legyen az egész íves, félíves vagy negyedíves 
nyomtatvány, azt helyesen össze-.kell az illető alakra 
hajtania és legelső sorban meggyőződnie arról, jól 
van-e a forma kilőve és hogy a lapszámok (a netán! 
folytatás figyelembevételével is) helyesek-e ?' Ezután 
az ívet ismét szétnyitja és maga elé teszi s meg
győződvén a forma helyes zárásáról is, a gyakorlott 
szem gyorsaságával megvizsgálja az oldalak széleit, 
különösen azok legalsó sorait, ninesen-e valami el
csúszva, elesve, elfordítva vagy ferdítve; főkép ritkított 
szedésnél az elcsuszamlás igen gyakori; megvizsgálja, 
nem fcküsznek-e némely sorok; nincs-e itt-ott a forma 
alatt valami; nincsenek-e egyes részek elnyomorítva; 
nem mutatkoznak-e spiessek; ügyel az élő lapczímekre, 
a normára, a signaturára és az esetleges margináli
sokra, hogy helyesek és hibátlanok legyenek.
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Újságoknál, folyóiratoknál, hol hirdetések vannak 
és sok a czímbetű, ügyelettel kell lennie a bloká
dokra, a kihúzott betűkre; ábrákkal ellátott munkák
nál- pedig arra, hogy az egyengetés alkalmával a 
gépmester nem fordított-e meg vagy cserélt-e el egy- 
egy clichét; -pár sorból álló accidenziákat — meg
győződvén azoknak az eredeti papíron való helyes 
beosztása- és állásáról, — a kétszeres correctura 
daczára még egyszer és utoljára átfut a saját lelki
ismerete megnyugtatása és egyéni reputácziója 
végett. Mert csúnya egy tolakodó ördög az az úgy
nevezett sajtóhiba: üldöző rémként jelenik az meg 
minden képzelhető alakban, mikor meg sem álmodja 
az ember s nem egy keserű óra előidézője.

Táblázatoknál arra kell ügyelni a revisornak, 
hogy a sarkok és egyéb vonalak jól- összeállanak- 
és -illenek-e; egyik vagy másik linea nem áll-c föl; 
nem hiányzijr-e egészen; nincsen-e valamelyik meg
fordítva, elhajolva, elgörbülve vagy egyébként meg
rongálva; a fej a lábbal összevág-e; a kereszt-, 
vonalzat teljesen rendben van-e.

Ügyelettel kell lennie arra is, hogy minden nyom
tatványon az impressum — ez az clmaradhatlan 
kellék — rajta legyen. _ _

Kötelessége végre még a gépmestert a nyomás 
körül mutatkozó netáni hiányokra föltűnő jelekkel 
a revisión, vagy élőszóval figyelmessé tenni.

Miután a föntmondottak értelmében minden már 
rendben van és a levonatat a szerző-correcturával 
is előbb, már összehasonlította, a még netán szük
séges helyesbítések után, reávezetyén a dátumot és 
a nyomatandó mennyiséget, aláírja a revisiót.

A. gép-revisiót még egy utánanéző ív szokta kö
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vetni a szedő részére*, a ki a revisio helyes eszköz
léséért felelősséggel tartozik. Mindamellett, a netáni 
kellemetlenségek kikerülése és a saját megnyugtatása 
végett, a corrector (factor) is megnézi még egyszer 
a gép-levonatot s a g3'akorlat és tapasztalat nagyon 
is mellette szól ez óvatosságnak, mely nem egyszer 
szerencsés megakadályozója a makulatúra-nyomásnak.

Nagyon jó szokás az, mely egyes nagy nyomdák
ban dívik, hogy a sok utánanézést és kiigazítást 
igénylő formákból levonatot adnak és aztán ismét 
kiemelik a rendesen csak erre a czélra szolgáló gép
ből. így a revisor -is' meg a szedő is alaposan és 
kényelmesen csinálhatja meg a revisiót, kár és idő- 
veszteség nélkül. — Ilyen fényűzést persze kisebb 
nyomda nem engedhet meg magának.

A mint e vázlatból kitűnik s bevezető soraimban 
is rámutattam, a correctura- és revisio-olvasás szak
mánk legszükségesebb és leglényegesebb teendője. 
A corrector iöladata betöltésében missiót teljesít, s 
csakis akkor érdemli meg a »corrector« nevet, ha 
ismeretei és műveltsége folytán emelkedett ez állásra 
s küldetését észszerűen fölfogva, maga iránt bizal
mat és rokonszenvet ébresztőleg működik a nyom
dászat e tág mezején.

Viszont szedő szaktársainktól is joggal meg lehet 
kívánni azt, hogy a corrector munkáját lehetőleg meg
könnyítsék gondos, figyelmes és egyöntetű szedés által.

A tényezők komoly, vállvetett igyekezete egész
séges viszonyokat teremt, a mi nem maradhat nyom 
nélkül és mindenkor igazságot szolgáltat azoknak, a 
kik amaz örvendetes viszonyok czéltudatos előmoz
dítói voltak.
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A MAGYAR VONALZÓ-IPARRÓL.

E század elején a régi Pest kereskedői még nem 
ismerték a vonatozott üzleti könyveket, ezekkel csak 
az 1812 körül ide vetődött külföldi terménykereskedők 
révén ismerkedtek meg, a kik e könyveket minden 
valószínűség szerint Hamburgból hozták magukkal.

Az üzleti könyvek meghonosítása kezdetben nálunk 
nagyon lassan haladt; kereskedőink túlnyomó része 
egyátalán nem használt üzleti könyveket, azok pedig, 
a kik e könyvek vezetésének nagy horderejét már 
fölismerték, igen kezdetleges előállításunkkal is be
érték; többnyire maguk fűzték, csak igen ritka esetben 
köttették a fehér vagy kék merített papirosból való 
üzleti könyveiket, a melyeket azután koczkalineázó 
segítségével irónnal vagy pennával megvonaloztak.

A harminczas években már szegény diákok is 
foglalkoztak a könyvek vonalozásával, a kik, hogy 
munkájukat tetemesen megkönnyítsék, épp oly elmés, 
mint egyszerű szerkezetű eszközt állítottak össze. 
Ugyanis egy vékony deszkaszálba párvonalas gör
béket vágtak, melyek azután az írón vagy penna 
sínjéül szolgáltak. Ez eszközt »rasterole«-nak nevezték,
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a melyből hihetőleg későbben a »rastrirozás« szó 
származhatott.

A diákok concurrenseiként nemsokára az úgyne
vezett »újépiilet«-ben levő tüzérek léptek föl, a kik 
a könyvek vonalozását Üzletszerűen folytatták.

Ez időtájt (1834) telepedett le Béesben Girardi, 
a későbben oly híressé lett könyvkötő, a ki Franczia- 
országból hozta az első vonószerkezetű vonalozógépet.

A vonószerkezetű vonalozógép egy négyszögletes 
keretből áll, melynek párvonalas határai a keresztül- 
futó széles kerekecskék sínjeit képezik, ezek egy 
forgótengely által vannak összekötve, a melyre elől 
szorító van alkalmazva a megkívántaié pennák 
beillesztésére, hátul pedig a kézi fogantyú van erősítve-,;

A gép megindítására, illetőleg megállítására szolgáló 
keretbe egy halom papirost tettek, a szorít'óra 
illesztett pennákat festékkel itatták és a fogantyút 
hátra húzták, mire az ív egyik oldala megvonalozódott, 
ezt az eljárást minden egyes ívnél ismételték; ez 
úton lehetséges volt naponkint 1—2000 ívet mindkét, 
oldalon egyenes vonalakkal ellátni.

Ily kezdetleges gépekkel alapította Schuller Buda
pesten 1837-ben a nyár-utczában, az első vonalzó
intézetet és csakhamar Grimm L. is követte példáját, 
aki az újépület közelében a másodikat léptette életbe.

£  gépek csekély munkabírása és ebből kifolyólag 
a végzett munka drága volta talán örökre elnyomják 
ez iparágat, ha a 40-es évek elején váratlanul egy 
korszakot alkotó fordulópont nem következik be.

Schnierer Károly nyug- hadnagy . ugyanis oly 
szerkezetű vonalozógép fölállításának az eszméjével 
foglalkozott, melynek segítségével a vonalozás :az 
addiginál gyorsabban volna foganatosítható. Sch.
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eszméjét Bachmayer J. asztalosmesterrel, a későbbi 
lipótvárosi kerületi elöljáróval közölte, kinek a 
kifejtett eszme annyira megtetszett, hogy Sch. benne 
lelkes munkatársra talált, úgy hogy ezútán dicséretre 
méltó buzgalommal, vállvetve fáradoztak a gép létre
hozásán, a mi hosszas kísérletezés után végre sikerült 
is, úgyannyira, hogy az általuk fölállított dobszerke
zetű vonalozógép az akkori időben egyedül állott a 
maga nemében és a legtökéletesebbnek ismertetett el.
. E gépnek a rendszere következő: A fadob az 
íveket a szorító alá vezeti, a melyre a megkívántaié 
számban és sorrendben vannak a pennák erősítve 
és a melyek festékkel átitatott flanell-sávoly által 
tápláltatnak; a dob minden egyes fordulata újabb 
ívet vezet a festékkel táplált pennák alá, melyek az 
ív érintésekor eszközük a vonalzást.

Schnierer eszméjének ilyetén szerencsés megvaló
sítása után vonalzó-intézetet alapított, mely örven
detes virágzásnak indult. Főtörekvése volt gépje 
számára fiatal erőket nevelni; első tanoncza Vayda 
Frigyes, a második pedig Marnitz Frigyes volt. 
Az intézet kereskedelmi ügyeinek vezetésére a 
Spitzer Gerzson ezégnek könyvvezetőjét, Posner 
Károly Lajost sikerült megnyernie, a kinek néhány 
év múlva- az egész intézetet át is adta. Vayda 
Frigyes ellenben 1851-ben Bécsbe költözött, a hol 
addig csak vonószerkezetű gépekkel dolgoztak, és a' 
Trentsensky-féle vonalzó-intézetben fölállította az első 
dobszerkezetű vonalozógépet; e vonalzó-intézetből 
később Rollinger és Götzl kilépvén, szintén nyitottak 
ily intézetet; míglen Pesten a Grimm vonalzó
intézete a Walzl, Engel és Mandello ezégre szállott 
át és az ötvenes évek közepén felszámolás alá került.

A MAGYAR VONALZÓ-IPARRÓL
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Az ötvenes evőkben Ausztriában és némi részben 
Magyarországon is a papírgyártás meglehetős mérv
ben föllendült és az ez által keletkezett versengés a 
gyárosokat mintegy kényszerűé, hogy gyártmányaikat 
a megrendelőknek lehetőleg kész állapotban kínálják, 
és minthogy jó része a gyártott papirosnak mint 
levél- és üzleti könyv-papiros használtatik el, mind 
nagyobb számban létesítették a vonalzó-intézeteket.-

E vállalatok tömeges és nagy tőkeerővel történt 
létesítése fölébresztette a mechanikusok érdeklődését 
is, a kik nem is mulasztották el a vonalozógépek 
szerkezetének tökéletesbítésén mindinkább fáradozni.

Említésre méltó sikert e téren különösen Brissard 
Iranczia mérnök ért cl hengerszerkezetű gyorsvonalzó- 
gépjével, mely mind a mai napig a legjobb és a 
legtökéletesebb. Összeállítása a pennaszerkezetű vo- 
nalozógép szerkezetéhez hasonló, csakhogy ezen a 
pennákat bádogtárcsák helyettesítik, melyek praecis 
állításé tengelyek körül forognak és az ivek vezetését 
ügy eszközük, hogy az egyik dob a papiros elő
lapját, a másik dob pedig a hátlapját vezeti a 
tárcsatengelyek alá.

A kereskedelem szakadatlan fejlődése a géptechnika 
terén elért sikereknek csak javára szolgált, a vona
tozott papiros utáni kereslet mindinkább fokozódott, 
a gyártás pedig a tökéletesbített gépek segélyével 
képessé vált a szükséglet födözésére.

A míg a 40-es években az osztrák-magyar biro
dalomban csak két vonalzó-intézet létezett és pedig 
a Girardi-féle Bécsben, a Schnierer-féle pedig Pesten, 
a mely intézetek pennaszerkezetű vonalozógépckkel 
naponkint alig 10,000 ívet vonaloztak, addig jelenleg 
Ausztriában és Magyarhonban együttvéve 42 vonalzó



intézetben 75—80 gyorsvonalzógép van működésben, 
melyeknek mindegyike naponkint átlag 20,000 ívet 
vonaloz, a mi megközelítőleg naponkinti 1.500,000 
ívnyi termelésnek felel meg, ehhez hozzászámítva még 
vagy 120—150 kisebb intézetben működő 200—300 
pennaszerkezetű vonalozógépnek a munkáját, mely 
naponkint körülbelül 500,000 ívre tehető, méltó öröm
mel és megelégedéssel oonstatálhatjuk, hogy ma már
az osztrák és magyar birodalomban a vonalozógépek 
naponkinti összmunkája a két millió ívet meghaladja.

A könyvnyomtató-ipar a franczia forradalom óta 
hatalmas eló'harczosa lett az általános művelődés el
terjedésének, a könyvnyomdái gyorssajtók föltalálása 
az ez úton való előretörést nagyban növelte és e két 
tényező a vonalzó-ipar termelőképességét még csak 
képzeletben sem remélt magas színvonalra emelte, 
úgy annyira, hogy e rohamos fejlődés ellenállhatatlan 
erővel idézte elő a papírgyártás mai nagyfokú fejlett
ségét; a szabadelvű eszmék általánosítása megteremte- 
az alkotmányos korszakot, ez pedig az általános 
iskolakötelezettséget, míg viszont ez utóbbi nagyot 
lendített a magyar vonalzó-ipar fejlődésén és tete
mesen hozzájárult annak megszilárdulásához.

A vonalzó-ipar fokozatos fejlődése folyamán nagy
jában a könyvnyomtató-iparra támaszkodott, minek 
következtében ennek technikai berendezéseit chablon- 
szerűen utánoztais. A könyvnyomtatóknak megvannak 
a maguk kézisajtóik, gyorssajtóik és körforgó-gépjeik, 
míg viszont a vonalozók vonószerkezetű, dobszer
kezetű és gyorsvonalzógépek fölött rendelkeznek, és 
a ki csak némi fáradságot vesz magának a fölsorolt 
gépek összehasonlítására, fönnebbi fölfogásomhoz, 
bizonyára hozzá fog járulni.

A MAGYAR VONALZÓ-IPARRÓL 9ft



t u A MAGYAR VONALZÓ-IPARRÓL

Az általános műveltség a vonalzó-ipart két irány
ban részesítette hathatós pártfogásában: 1-ször meg
teremte a hitelrendszert, a mely minden kereskedőre 
nélkülözhetetlenné tette az üz.leti könyveket; 2-szor 
előidézte az általános iskolakötelezettséget, melyből 
kifolyólag minden normalista közvetett előmozdítója 
lón a magyar vonalzó-iparnak.

A tanuló-ifjúság és a könyvvezetők éltető elemei 
lettek ez iparnak, mely immár a rokoniparágak cgvik 
leghasznosabb kiegészítő részét képezi.

Francziaországban. Romániában és Szerbiában az 
ügyvédek beadványaikat már huzamosabb idő óta 
hosszúkás koczkavonalzású papirosra írják, eljárá
sukat azzal okolva meg, hogy a vonalozott papirosra 
szabályosabban lehet írni, minek folytán az ilyen 
kézirat sokkal könnyebben olvasható is. Reméljük, 
hogy e gyakorlatias nézet nálunk is hívekre fog találni.

Befejezésül még csak azt akarom megemlíteni, hogy 
az általános géptechmka és a tényleges termelőképes
ség terén elért szép eredményeket mindenha élénk 
figyelemmel kísértem; az előrchaladottaab nyugat 
vonalzó-iparának termékeiből pedig összehasonlítás 
okáért mintákat is hozattam, sőt egyik kollegámnak a 
Németbirodalomban, Francziaországban, Ausztriában 
és Svájczban folytatott tanulmányútja alkalmából 
szerzett gazdag tapasztalatairól tett tanulságos elő
adását is megszívleltem és mindezek után jó lelki
ismerettel állíthatom, hogy praktikusabban és szebben, 
mint hazánkban, de különösen Budapesten, sehol sem 
dolgoznak és jelen igénytelen soraimat azzal a hő 
kívánsággal zárom be, hogy ez a jövőben is úgy 
legyen!

W alJtter Ágoston.



HASZNOS TUDNIVALÓK.

K ö n y v e in k  m e g ó v á sá ra  m olyok és egyéb férgek ellené
ben többféle szerrel rendelkezünk. Ha zárt szekrényekben 
ta rtjuk , könnyen segíthetünk m agunkon, m ert erősszagú 
sze rek  itten leghatásosabbaknak  bizonyulnak. Egy-két, va 
lódi bagariabőrbe kötött könyv, a többiek közé beosztva, 
elegendő a férgek tá v o lta r tá sá ra ; kám for-darabkák elhelye
zése  a szekrényben, vagy csészébe öntött kreoso t ugyanezt 
a ha tást idézi elő ; utóbbi szerre l azonban óvatosan bán
junk, m ert az m arólag hat és e ltávolíthatlan foltokat okoz, 
ha  könyvekkel jön  érintkezésbe. Benzin, lapos tányérra  
öntve és a szekrénybe helyezve, ugyaníly hatású , de ennél 
nem szabad a szekrényhez tűzzel közelíteni, m ert a benzin
gőzök könnyen m eggyuladhatnak és robbanást okozhatnak. 
— Nyitott állványokban a csótányok k á rt tesznek a köny
vekben, m elyeknek tábláit s z é trá g já k ; ezeket féregpor föl
hin tésével vagy egy keverékkel, mely egyform a mennyiségű 
búzalisz t, borax- és czukorból áll, pusztítjuk  el. A tulajdon- 
lcépeni könyvm oly ellen, mely egész köteteken keresztü l váj 
lyukakat, legjobbnak bizonyult az eucalyptus-olaj haszná la ta  ; 
é czélra va tta -darabkákat veszünk, m elyeket ily olajba bele
m ártunk és azután vagy az egyes lapok közé vagy a köny
vek  mögé elhelyezünk. Ezen olajtól nem éppen kellemetlen 
szago t kapnak  a könyvek és e mellett — a mi a fő — mentve 
m aradnak  a férgektől.

C lichék e lta r tá sa . C lichéket haszná la t után rendesen 
sav ta lan  olajjal vagy nyom ófestékkel szoktunk bedörzsöln i 
és azután pap irosba göngyölíteni, hogy azokat külső  rom 
boló behatásoktól, mint pl. az oxydálástól, m egóvjuk. Az



első eljárás veszélyes azon esetben, hogyha az olaj nem 
egészen savmentes, a másik eljárásnál pedig a festék oda
szárad a cliehékhez, melyet aztán újólagos használatba vétel
nél csak igen nehezen vagyunk képesek megtisztítani. Ezek 
ellenében egy német szaklap sellak-bevonatot ajánl, melyet 
szeszszel könnyen lehet eltávolítani és melj’ légmentesen 
befödi a clichét. Kísérletek ezen szerrel kitűnő sikerre ve
zettek.

1*6 HASZNOS TUDNIVALÓK

Nehezen nyom ható festékekről, különösen az ultra- 
marin és a smaragdzölddel való bánásmódról egy amerikai 
szaklap a következőket í r ja : Az ultramarinnal eszközölt* 
rosszul sikerült nyomások száma töm érdek, a mi annál 
figyelemre méltóbb, mert tudjuk, hogy a nyomók rendesen 
nagy fáradsággal és gonddal dolgoznak e festékkel; nem 
sikerülés esetén azután rendszerint a  festék minősége ki- 
fogásoltatik, míg az ok többnyire mégis csak a nyomás 
hibás kezelésében rejlik. Ily festékkel való nyomásnál 
csak középszerűen puha hengereket használjunk szörp- és 
enyvből, nagyon kevés mennyiségű glycerin-hozzátétellel. 
A hengerek egészen tiszták legyenek és ne túlszárazak, 
e mellett azonban felületük ne mutasson nedvességi nyo
mokat. Nedves hengerekkel nem lehet ezen festéket, kivált 
annak finomabb minőségeit, szétdörzsölni, mert gyártásá
hoz többnyire igen erős kencze használtatik. — így tehát 
röviddel a nyomás előtt nem szabad a hengereket megned
vesíteni. Ha azután fokozatosan csak kevés festéket enge
dünk a festckező hengerre és a festékezés mélységét cs 
hatóképességét inkább a nyomóformának többszörös végig
futása által iparkodunk elérni, úgy az ultramarin-nyomás 
nem fog számbavehető nehézségeket okozni. Ugyanez áll a 
smaragdzölddel való nyomásról is, mert mindkét festékfajta 
úgy előállításuk, mint kezelési módjuk tekintetében sok 
hasonlatosságot mutat föl. Semmi esetre sem szabad ned
ves vagy frissen megáztatott hengereket használatba venni, 
mert a nedvesség nem veszi magába a festéket s a szét
dörzsölést akadályozza; ha nedvesek a hengerek, megkér- 
gesedik a festék a hengereken ép úgy, mint a nyomóformán, 
minek folytán a nyomás lehetetlenné válik és a hengerek 
is megsérülhetnek; legalább is azonban szükséges lesz a 
hengereket újra megmosatni és jól megszárítani. Ha telje
sen kifogástalan ultramarin-nyomásokat akarunk elérni, a
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papirosnak is jóminőségűnek kell lennie. Legjobb e czélra 
sírna réznyomó-papír vagy egyáltalán simított, nem-enyvezett 
kréta- vagy más bevonás nélküli papír. Erősen enyvezett és 
túlságosan simított papír mellőzendő, mert az enyvezés meg
támadja a festéket, minek következtében foltos, pikkely
szerű nyomást kapunk. A mi itt az ultramarin-nyomás- 
nál a papirosra nézve mondatott, áll a smaragdzöld, ma- 
genta és más színgazdag s erősen ható festékekre nézve 
is, mert azok szépsége ép úgy emeltetik a papír minősége, 
mint helyes kezelésük által az eldörzsölésnél és adagolásnál.

***
A bronce-szal való bánásm ód erősen bevont kréta

papíron csak igen ritkán vezet eredményre, még ha rögtön 
a nyomás után eszközöltetik is a broncirozás, mert a kréta
réteg fölszívja a festék zsír- és kötanyagát s a bronce le
hull. Egy angol szaklap szerint e bajon úgy segíthetünk, 
ha kettős nyomtatást végezünk ; az első nyomás megitatja 
a papir likacsait és a krétát, míg a második azután teljes 
erővel magához köti a bronce-port.

•**«

A festéknek gyors szárad ásá t nyomtatványokon |az 
»Imprimerie« szerint úgy érjük el, ha a vízhez, melylyel a 
papirost áztatjuk, kevés glycerint adunk. Ezen szer külö
nösen falragaszok nyomásánál jó szolgálatokat tesz, mert 
az ily módon eszközölt nyomás 15—20 perez alatt meg
szárad, míg máskülönben a száradás csak egy-két óra 
múlva áll be. ***

P ap irost olykép teszünk v ízhatlanná, ha gyöngén föl
olvasztott asztalosenyvhez kevés eczetsavat keverünk. Az
után szűrt vízben szintén csekély minőségű kettős-chrom- 
savas kálit oldunk föl és e két folyadékot jól összekever
jük. A papírlapok egyenkint bemártatnak aztán e folyadékba 
s megszáradásuk után akármilyen nedvességnek ellenállnak.

***
A nyom óhengerek k iszárad ásá t és m egrepedését úgy

lehet megakadályozni, hogyha a hengerszekrénybe, mely 
lehetőleg légmentesen zárható legyen, száraz időjárás mel-

Évkönyv. 1892. 7
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lett vízzel telített lapos tányérokat helyezünk el, vagy a 
szekrény padlóját nedves fűrészporral hintjük be.

***
Légszesz-m ótoroknál különösen arra kell ügyelni, hogy 

a mézga-alkatrészek ne jöjjenek olajjal érintkezésbe, mert 
az megpuhítja a mézgát, mi által likacsok képződnek. Ezen 
nyílásokon át aztán természetesen elillan a légszesz.

•***
Régi hengeranyag. A hengeranyag költségessége miatt 

történik, hogy azt, a mennyire csak lehet, kihasználjuk s 
így nem csoda, ha azon kérdés is fölm erül: Miként jutha
tunk annak tudomására, hogy régi hengeranyagunk még 
alkalmas-e az átontésre, vagy már nem? Erre egy tapasz
talt öreg nyomdász a »J. f. B.« czímű német szaklapban 
azzal felel, hogy erre nézve külsőleg fölismerhető jelek 
nem léteznek, azonban — szerinte — a régi anyag átontésre 
mindig fölhasználható, ha az átöntés előtt annak haszna
vehetetlenné vált részeit elválasztjuk. Ez pedig ekkép tör
ténik : A régi anyagot vízben mindaddig hevítjük, míg az 
a forrpontot eléri, ekkor folytonos kavarás közben az egé
szet még egy darab ideig forrni hagyjuk, mire az anyagot 
egy szitába öntjük és abban is jól megkavarjuk. Az így 
keresztülkavart anyag teljesen hasznavehető, a maradék 
pedig, mivel többé föl nem oldható, használatba többé nem 
jöhet. Nem tanácsos tehát, régi anyagot mindjárt az újjal 
keverve fölolvasztani, hanem szükséges, hogy a régi anya
got a leírt módon előbb rossz részeitől megtisztítsuk és 
csak aztán vegyítsük össze a friss anyaggal.

***
A gum m i-oldatoknak gyors m egsavanyodása vagyis 

romlása, különösen a nyári hőségben, kőnyomóinknak nem
csak sok boszúságot, de némelykor érzékeny kárt is okoz. 
Ezt megakadályozandó, az oldathoz salicylsavat keverünk, 
mi által az hosszú időn át eltartható, a gummi azonban 
ezen keverés folytán vöröses színt nyer, a mi szintén hát
rányos következményekkel járhat. A legegyszerűbb szer, a 
gummit a fentírt bajtól megóvni, abból áll, hogy a vízbe, 
mialatt abba a föloldandó gummi tétetik, 20y«-os mészvizet 
keverünk; az ily módon előállított oldat mindig tiszta és 
szagtalan marad.
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Jó m inőségű nyom dai csirizt a Winchell tanár altai 
u »Scientific American* czímű lapban közzétett utasítás 
szerint — következőkép nyerünk : Veszünk 60 gramm tiszta 
arabgummit, 45 gramm finom búzakeményitőt és 15 gramm 
legjobb minőségű fehér czukrot. A gummit fölolvasztjuk 
annyi vízben, a mennyi szükséges a fent kitett mennyiségű 
keményítő megfőzésére, azután belékeverjük ez oldatba a 
keményítőt es a czukrot. mely oldatot az edénynyel együtt 
főlő vízbe, úgynevezett Mária-fürdőbe állítjuk bele. A főzés 
addig folytatandó, mígnem a keverék tisztulni kezd és 
folyékony kátrány-sűrűségűvé le sz ; ezután valamely föde- 
les edénybe öntjük s a megpenészedés ellen kevés kámfor 
\ agy nehány csöpp szegfű-olaj hozzákeverése által bizto
sítjuk. Ezen csirizzel állítólag fából, pergament s más eféle 
an)’agokból készült tárgyakat is lehet sikeresen összeragasz
tani. — Marahrens Á. jeles német szakíró a »J. f. B.«-ban 
a következőt a ján lja : Jó asztali burgonyát lehámozunk, 
szétmorzsoljuk és a vizet, mely a burgonyapéptől elválik, 
egy főzőedényben fölfogjuk; most a burgonyapépre annyi 
tiszta vizet öntünk, hogy azt egészen ellepje, ezután az 
egészet többször fölkavarjuk, mire egy negyedóra hosszáig 
állva hagyjuk és azután ezen vizet a főzőedényben levő 
másik vízhez hozzáöntjük. Most a főzés veszi kezdetét. 
A fazekat nem szabad befödni, mert a főzés czélja, hogy 
a burgonyakeményitőben levő víz elpárologjon. Többnyire 
elégséges a félóráig tartó főzés. Megtudandó, hogy a víz 
átváltozott-e már csiriz-vastagságúvá, merítünk egy kanál
lal belőle, s azt kihűlni engedjük, mire aztán próbát tehe
tünk vele. Az így nyert csiriz vöröses színű, átlátszó mint 
az üveg és soha meg nem rom lik;1 ragasztó-képességét 
pedig igen dicsérik.
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A BUDAPESTI KÖNYVNYOMDÁSZOK 

MUNKAIDŐ- ÉS MUNKADÍJ-SZABÁLYZATA.

A nappal dolgozó szedők számára.

I. A m unkaidő.

1. A munkaidő naponkint 9 óra.
Vasárnap vagy ünnepen (és május 1-én munkaszünet 

van, és a szünetekért a bizonyos pénzben dolgozó szedőktől 
levonni nem szabad.

II. A bizonyos pénzben dolgozó szedők m unkadíja.

2. A bizonyos pénz minimuma hetenkint 12 frt; e sza
bály alól kivétetnek az újonnan fölszabadultak, a kiknek 
munkadíja fölszabadulásuk után egy évig legalább 10 frt; 
ha azonban a fölszabadult még az egy év letelte előtt más 
nyomdába megy, úgy már 12 írttal díjazandó.

3. Ha az üzlet érdeke úgy kívánja, hogy a bizonyos 
pénzben dolgozó szedők az I. czímben megállapított munka
időn túl is dolgozzanak, ez esetben a következő külön kár
pótlásban részesítendők:

а) éjfél előtt, vagy reggel 6 órától 8 óráig, valamint 
vasárnap és ünnep délelőtt végzett munkáért a szedő heti 
lizetésének minden forintja után óránkint 3 kr. kárpótlást 
k ap ;

б) éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, vala
mint vasárnap és ünnep délután vagy éjjel végzett munká
ért az óránkinti kárpótlás 4 kr.;
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c) esti 8 órán túl tartó munkánál a szedőnek 7—8 óráig 
tartó vacsoraidő engedtetik, mely szintén mint különóra 
fizetendő, azonban csak az esetben, ha a munka legalább 
11 óráig tart.

III. Szám olásban dolgozó szedők m unkadíja.

4. A pu ké t-ssedés  és m á s eg yéb  m u n kák  szám olása .
A számítás módja azon betűnem közönséges n  betűje sze 
rint történik, melyből a pakét-szedő a neki átadott kéziratot 
szedi. Ha az n  vastagabb egy félnégyzetnél, úgy a számo
lás ez utóbbi szerint történik. Ha a fölszedett w-ek vagy 
félnégyzetek nem töltik ki teljesen a sort, úgy egy w-nel 
több számítandó. — Minden darab térző (negyed-petit) egy 
n, ha a térző nyolczad-petitre, fél-petitre, negyed-ciceróra 
stb. öntetett, úgy minden darab térző két n.

5. A magyar szövegű szedésnél a számítás alapja a
következő:

a) garmond, bourgeois és petit ................  24 kr.
b) colonell és ciceró .. ............................. 25 »
c) nonpareille és mitteltől f ö lfe lé ................  28 »
d) peri ................ ...................................... 29 »

A német szövegű szedés, ha antiqua, 1 krajczárral, ha 
fraktur, 2 krajczárral drágább.

A tót szedés, ha antiqua, 2 krral, ha fraktur (Schwaba- 
cher), 4 krral jobban fizetendő.

A görög és czirill (orosz, szerb) szedés 7 krral drágább, 
a többi idegen nyelvek szedéséért (antiqua betűkkel) 3 krral 
több fizetendő.

A héber szedés számítása a »Nun«, pontozásoknál a 
»Passach« szerint történik. Héber sima szedés 4 krral, pon
tozott 8 és troppszedés 12 krral magasabban számíttatik.

6. Ha a szedés oly keskeny alakra szedetik, hogy egy 
sorba csak 35—31 n  fér, úgy ezért 2 kr. kárpótlás já r. 
30—25 tf-es sorokért 3 kr., 24—20 «-es sorokért 4 kr. és 
20 *»-en alatti soroknál 5 kr. a kárpótlás; a térzők után 
járó «-ek nem számíttatnak a szélességben levő w-ekhez.

7. Ha a szedés kisebb betűfajjal (alárakott) van keverve, 
tekintet nélkül az alárakás könnyebb vagy nehezebb vol
tára, úgy az illető sorok kétszeresen számíttatnak; az ide
gen betűfajból vagy ritkítva szedett sorok szintén kétsze 
résén számíttatnak, s ha e betűfajok csak elszórva fordulnak 
elő, úgy belőlük a szavak sorokká adandók össze, s e sorok
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számíttatnak kétszeresen.Idegen betűfajnak tekintetnek azok, 
a melyek nem a szöveghez általában használt szekrényben 
vannak elhelyezve, továbbá a ritkított szedés. Kétszeresen 
számítandók továbbá a czímsorolc is, tekintet nélkül arra, 
hogy a czim hány sort ad s mily Írásból szedetett; a czím 
mindig a pakét-szedöt illeti.

8. Tiszta számos szedés, úgymint számos szedés rövidí
tésekkel kétszeresen, számokkal vagy rövidítésekkel kevert 
szedés, valamint folytatólagosan szedett nevek másfélszer 
számíttatnak; ha azonban e nevek között idegen betűfaj 
vagy ritkítás fordul elő, úgy kétszeresen számíttatnak. — 
Kétszeresen számíttatnak az oly sorok is, a melyekben az 
évszámokhoz rag vagy évi szótag járul, ha azonban a hó
napok nevei is kiszedetnek, ez esetben a számolás csak 
másfélszer történik. — Rövidítésnek tekintetik, ha akár a 
kéziratban, akár pedig kívánatra a szedő által rövidíttetnek 
a szavak.

9. Kimenetet képező nevek, akár személy-, község- vagy 
országnevek s tb , csak 2 krajczárral számítandók drágáb
ban, ehhez járul azonban esetleg az árszabály szerinti 
keskeny alakért, kipontozásért vagy idegen betűfajokért 
járó emelkedés. A tördelőnek sem a név-, sem a versszedést 
nem szabad a pakétszedővel keskenyebbre szedetni, mint 
az eredeti alak.

10. A kipontozott szedés, tekintet nélkül a pont öntésére, 
ha nincs benne számrovat, 1 krral, ha egy számrovat van 
benne, 3 krral drágább. A keskeny alakért, idegen betű- 
fajokért vagy nevekért járó kárpótlás külön számítandó.

11. Az egyszerű mathematikai szedés, azaz az olyan, a 
hol egy sor áll szemben egy linea által két részre osztott 
teteinek, kétszeresen számítandó. Minden más komplikál
tabb, azaz többszörösen alárakott mathematikai szedés 
háromszorosan számítandó.

12. Táblázatos szedés, tekintet nélkül arra, hogy1 fejjel 
vagy a nélkül, vonalakkal vagy a nélkül készíttetik, tekin
tet nélkül továbbá arra, hogy a rovatokban számok van
nak-e vagy betűkkel való szedés, ha a táblázat a három 
hasábot meghaladja, egész szélességben kétszeresen számít- 
tatik. Három hasábos táblázat másfélszer számítandó; két 
hasábos szedés, ha lineával van is elválasztva, nem tekint
hető táblázatos szedésnek s csak mint rendes szedés szá
mítandó — az árszabálynak rá vonatkozó pontjai szerint -— 
egész szélességben és magasságban. Oly esetekben, midőn
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a táb láza t feje k isebb betű fa jbó l szedetik, m int az egész 
tábla, a fej e k isebb betűfaj szerin t szám ítandó kétszeresen .

13. A pakét-szedő a szedés közben hiányzó betűket vagy 
je leket m ás fordított betűkkel vagy je lekkel pótolván, eze
ket csak az esetben köteles a szükséges betűkkel vagy 
je lekkel pótolni, ha  vagy  a szám olásban levő tördelő, vagy 
az üzlet m u lasztását óránkin t 25 k rra l kárpó to lja . — H a az 
üzletben első correc tu rá t nem o lv asn ak , a  szerző  által 
o lvasott első correctu rát a szedő nem köteles végezn i; e 
m unkájáért ó ránkin t 25 k r. kárpó tlás  já r . — (A pakét-szedő 
az á lta la  szedett hasábokat nem köteles lehúzni s  a  lehúzás 
közben tö rtén t esetleges ba jokért az üzlet felelős.)

14. A szedés m indig fél négyzettel szedettnek értetik ; a 
schliessel szedett m unka 1 k ra jczárra l drágább, nem külön
ben a fordított, azaz a betű hátán  a lkalm azott s ignatu rával 
biró írásfa jok  is 1 k ra jczá rra l drágábban szám ítandók.

(15. Ha a  pakét-szedő nem olyan nyelvű osztani valót 
kap, m int a m ilyent szednie kell, ez esetben a  szedés 3 k r.- 
ral m agasabban szám íttatik . — C om press-szedéshez csak 
com press osztani való t lehet adni.

16. Ha a pakét-szedő naponkint többszö r mint ké tszer 
kénytelen szekrény t változtatni, úgy  m inden szekrényváltoz
ta tá sé rt félórai kárpó tlás t kap.)

17. A  szá m o lá sb a n  v é g z e t t  tö rd e lés . Ha az üz le t va la 
mely mű tö rdelését szám oló szedőre bízza, vagy  önállóan 
egy vagy  két szedővel szedet valam ely művet, úgy ez a 
következő szabályok szerin t tö rtén ik : Ha te ljesen  sím a, az
az minden idegen betű fajtó l vagy je lektő l ment a szedés, 
akkor a  p ak é t-szed ő k re  vonatkozó alapszám ítás szerin t 
fizetendő a szedés; ha  azonban a szedés kevert és a keve
rés az ívnek harm inczketted részénél többet nem tesz k i, 
a  következő szabályok állanak : egyszeres kevert szedés 
(azaz ha m ég egy betűfaj fordul elő) 1 kr., kétszeres kevert 
szedés (azaz: ha m ég két betűfaj fordul elő) 2 kr. stb. á r
em elkedést von m aga után. Ha a keverés az ív harm incz
ketted részé t m eghaladja, de a tizenhatod ré sz t el nem éri, 
egyszeri keverésnél 2 k rral, ké tszeres keverésnél 4 k rra l 
jobban  fizetendő a  szedés. — Új betűnem  minden oly írás, 
mely nem a rendes szekrényben van  és új betűnem  szerin t 
szám olandó a ritk ítás  is. Ha valam ely műben idegen nyelv 
folytatólag fordul elő, úgy ez az idegen nyelvre vonatkozó 
szabályok szerin t külön szám olandó. (Más szedési nehéz
ségek, m int a  keskeny alak, a műben előfordulható táb lá
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zatok, a schliessel való szedés, a fordított signaturával bíró 
írás használata, a szerző által olvasott első correctura el
végzése stb., a pakét-szedőkre vonatkozó szabályok szerint 
terítendők meg.)

_ 18. A jegyzetek, ha kisebb betűfajból szedetnek, úgy 
külön számítandók és a  szöveget és jegyzetet elválasztó 
vonal vagy üres sor is a jegyzethez számíttatik.

19. A müvek czímei, valamint a szövegben előforduló 
mindennemű előny: Schmutztitel, metszvények stb. a tör- 
delőt illetik s tőle még az esetben sem vonhatók el, ha az 
üzlet ezeket bizonyos pénzben állíttatja is össze.

20. Az élő lapczímek a zársorral együtt három, a holtak 
két sornak számíttatnak.

21. Széljegyzeteknél (Marginalien) a szedés egész széles
ségben számítandó.

22. Ha a művet egynél több szedő szedi, ez esetben a 
tördelőnek a rendes számításon kívül 2 kr. tördelési já ru 
lék fizetendő, de a többi szedőt a pakét-szedőkre vonatkozó 
szabályok szerint köteles fizetni; ha egy szedő hasábokban 
előre szed egy művet és csak később tördelheti, úgy ez 
esetben is já r  neki a 2 kr. tördelési járulék.

23. A számoló szedők (pakét-szedők vagy tördelők), ha 
a munkaidőn túl dolgoznak, a következő kárpótlásban ré
szesülnek:

a) éjfél előtt, vagy reggel 6 órától 8 óráig, valamint 
vasárnap és ünnep délelőtt óránkint 15 krban;

i )  éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, vata 
mint vasárnap és ünnep délután és éjjel óránkint 21 krban;

c) esti 8 órán túl tartó munkánál a szedőnek 7—8 óráig 
tartó vacsoraidő engedtetik, mely szintén mint különóra 
fizetendő, azonban csak az esetben, ha a munka legalább 
11 óráig tart.

IV. Á ltalános határozatok .

24. Átlag-árban semmiféle munkát nem szabad készíteni; 
minden munka vagy bizonyos pénzben vagy számolásban! 
a rendes munkaidő alatt készítendő, vagy esetleg külön
órában, a midőn a megfelelő díjak fizetendők. Minimumnál 
magasabb átlagárért nem szabad a rendes munkaidőnél 
többet dolgozni.

25. A fölmondási idő 14 nap s mindig szombat este tör
ténik a fölmondás; ha azonban szombatra ünnep esik, úgy
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a fölm ondás előtte való nap történik. Rögtöni elbocsátásnak 
csak az ipartörvény értelm ében van  helye; v iszont a  szedő 
is csak az ipartörvény értelm ében léphet ki rögtön  (vagy
a) az esetben, ha rögtön elfoglalandó jobb  kondicziót kap, 
") vagy ha az üz le t e szabályzatok  pontja it nem ta r tja  meg).

26. A k isegítő  kondiczió esetén a szedő, ak á r szám ol, 
akár bizonyos pénzben dolgozik, az á rszabály  szerin ti szá 
moláson vagy rendes fizetésen kívül még naponkint m ind
addig 50 kr. külön kárpó tlásban  részesül, a míg m int k i
segítő van az üzletben alkalm azva. K isegítő kondicziónak 
tekintetik az, midőn a szedő a  14 napi fölm ondás nélkül 
elküldhető. Ha a  bizonyos pénzben álló szedő egy héten 
3 napig dolgozik, az esetleges ünnep tőle nem vonható le.

27. A pakét-szedő csak sa já t szedésének házi correctu- 
rá já t köteles e lvégezni; a  szám olásban dolgozó tördelő a 
szerző-correcturát és gépreviziót is meg köteles csinálni, 
de ezért, valam int minden ' m ás oly fö ltartásért, a melynek 
nem ő az oka, 25 k rra l kárpótolandó óránkint.

(28. Ha a szám olásban álló szedőt az üzle t nem b írja  
szám olási m unkával fog lalkoztatn i, ez esetben óránkin t 
25 kr. ká rpó tlást kap, de ez idő a la tt köteles az üzlet ré 
szére  föltisztogatni. Ha szám olásbeli m unka van, a szám oló 
szedő óradíjban  nem alkalm azható. -  Ha a szám oló szedő 
a hét három  napján  órákban dolgozott, egész héten abban 
kell hagyni s  ünnep esetén az e napra  eső ó rad íiak  is m eg
fiz etendők.)

29. Ez á rszabály  életbeléptekor minden oly bizonyos 
pénzben álló szedő m unkadíja, kinek jelenlegi fizetése eléri 
vagy m eghaladja az ez á rszabályban m egállapított m inim u
mot, 1 forinttal emelendő.

A hirlapszedők munkaideje és munkadíja. 1 2

1- K özön séges szedés. A szedés ára 1000 n  után, a m agyar 
napilapoknál garm ond, bourgeois és petit 25 kr., ciceró 26 kr. 
Német napilapoknál garm ond, bourgeois és petit 27 kr., 
ciceró 28 kr.

2- - í  s zed és  részle te zése . A napilapoknál előforduló »előny« 
(Speck) — a h irdetések  és nyilttér kivételével — a  lap 
szedőktől nem vonható el, hanem  az közöttük egyform án 
szétosztandó.
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A részletezett szedés számolási módja a következő: 
E gyszeresen  számíttatnak az oly szedések, a melyekben 

sem 'nevek, sem számok, sem rövidített, sem pedig ritkított 
vagy más idegen fajta irású szavak elő nem fordulnak.

M ásfé lszeresen  v a g y  ké tszeresen  s zá m ít ta tn a k  :

а) A  tőzsdei és kereskedelmi táviratok mutálásnál egy
szeresen, ú jra való szedésnél vagy tördelésnél másfélszer 
számíttatnak.

б) A folytatólagosan szedett vasúti és bankkimutatások 
stb., tekintet nélkül arra, hogy több vagy kevesebb szám 
fordul elő bennük, másfélszer, a táblázatos szedések két
szeresen számíttatnak.

c) A tőzsdei táblázatok mutálása másfélszer számítandó.
0) Az időjárási táblázatok és kimutatások, a vízállás 

mutálásánál másfélszeresen, a színlapok kétszeresen szá
míttatnak.

é) A hadseregben történt változások és kinevezések más
félszer számíttatnak.

f )  Tiszta számszedés sor- és nyerőszámmal vagy a nél
kül, ritkított szedés, továbbá folytatólagos névszedés, vagy 
számokkal és rövidítésekkel kevert névszedés és idegen 
nyelv kétszeresen, több mint egy fél ritkított sor szintén 
kétszeresen számíttatik. A szövegben előforduló ritkított 
szavak sorokká adandók össze és kétszeresen számíttatnak.

g) A meghaltak és az idegenek névsora, a tőzsdei és 
vásári közlemények, zárszámadási kimutatások, folytatólag 
fölsorolt számadásokkal vagy egyéb tételekkel, tekintet nél
kül a szórványosan előforduló szavakra, továbbá fizetés- 
képtelenségek, színházi műsorok, sportközlemények, hiva
talos közlemények (kivonat a hivatalos lapból) másfélszer

SZ A)1 Az olyan sorok, a melyekben egy vagy több szó más 
betűnemből szedetik, kétszeresen számíttatnak; egyes betűk 
nem számíttatnak szavaknak, kivéve az aláírásokat.

1) A  czímsorok kétszeresen, a záró linea egy sornak 
számíttatnak.

3. A  sor k im en esztése . Minden egyes kimenesztendő sor
ért egy sorral több számítandó.

4. A  szed és  k ezd e te . Az oly napilapoknál, melyek napon
kint kétszer jelennek meg, este 7, legkésőbb 8 órakor, a 
naponkint egyszer megjelenőknél legkésőbb este 6 órakor
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kezdődik a  m unka és ta rt éjjel 1 óráig, beleszám ítva a fél
órái vacsoraidőt, mely félóra ala tt semm inemű m unka nem 
végezhető. — Ha a szedés é jje l 1 óránál tovább tart, akkor 
minden szedőnek 50 kr. kárpó tlás  fizetendő. — Az esti 
lapoknál a m unka kezdete déli 12 ó rakor és délután 4 órá
nál tovább nem tarthat.

5. Várók. A várók, a k iknek a lap zártá ig  ott kell ma
radni, 1 frt kárpótlásban részesü lnek ; a  revíziós (napos) 
szintén 1 frtot kap. A várók  revíziót nem csinálhatnak ; a 
várás és revízió m indenkit egyenlően illet és mindennap 
más által végzendő.

6. Vasár- és ü n n ep n a p i m u n ka . A v asá r- és ünnepnapi 
m unkánál a szedés kétszeresen  szám íttatik  és a fönnem lí
tett szám olási m ódszer a m érvadó. V árók és állások úgy 
kárpótolandók, m int hétköznap; a kezdésre és zárla tra  nézve 
szintén a  hétköznapi ha tá rozatok  a  m érvadók.

Á lta lá n o s  h a tá ro za to k . (Minden évben m ájus 1-je á lta
lános m unkás-ünnep gyanánt megünnepeltetik.) A napilapok 
szövegrésze sem bizonyos pénzbeli szedőkkel, sem tanon- 
czokkal nem állítható elő. C orrectura-változások esetén az 
e lm ulasztott idő külön kárpótolandó. A tabellák  m utálásá- 
nál a tabella m indig azon betűnem szerin t szám íttatik, a 
melyből szedve van. A ritk ítás úgy szám íttatik , m int nap
pali szedőknél.

A gépmesterek és nyomók munkaideje és 
munkadíja.

1. A munkaidő naponkint 9 óra. V asárnap vagy ünnepen 
(és m ájus Irén) m unkaszünet van.

2. A törvényesen bevett, helyhatóságilag  elrendelt vagy 
üzleti ünnep-, illetve szünnapokért a m unkabérből levonni 
nem lehet, se ezt behozatni.

3. Ha az üzlet érdeke úgy k íván ja , hogy a gépm esterek 
és nyomók az 1. szakaszban  m egállapított m unkaidőn túl 
is dolgozzanak, ez esetben a  következő külön kárpótlásban 
részesítendők:

á) éjfél előtt, vagy reggel 6 órától 8 óráig, valam int 
vasárnap  és ünnep délelőtt végzett m unkáért a  gépm ester 
vagy nyomó heti fizetésének minden forin tja  után 3 kr. kár
pó tlást kap;



b) éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, va la 
m int vasárnap  és ünnep délután vagy éjjel végzett m unká
ért az óránkinti kárpótlás 4 k r . ;

c) ha éjjel 12 óráig kell dolgozni, úgy félórai, azaz 7-től 
1,*8 óráig tartó  szünetnek, ha pedig egész éjjel ta rt a munka, 
egész órai szünetnek  kell lenni, melyet levonni nem szabad, 
mindam ellett azonban az éjjeli m unkaidő a 9 órát nem ha
ladhatja meg.

4. A legkisebb heti fiz e té s :
a) egy gyors- vagy kézisajtó  vagy am erikai sajtó keze

léséért 12 frt;
b) minden további gép kezeléséért külön 4 frt kárpótlás 

já r, — de nem szabad a  gépm esternek sem kézisajtón, sem 
am erikai gépen do lg o zn i;

(c) oly gépek, melyek két nyom óhengerrel bírnak, két 
egyszerű gépnek tekintetnek és kezelésük is e szerin t k á r
pótolandó; ugyanez történik a két színben nyomó gépek
nél is ;

d) ha a  gépm esternek egy kettős és egy egyszerű, vagy 
egy két színben nyomó és egy egyszerű gépet kell kezelni, 
úgy ez három  egyszerű gépnek tekintendő és d íjazása  a 4. 
b) pont alatt foglalt ha tá rozat a lá  esik.)

5. A rotácziós gép kezelési d íjának  minimuma:
d) a  könyv- vagy m ás nyom ások eszközléséért 25 forint 

éjjel vagy nappal;
b) a napilapok nyom ásánál a m unkaidő 9 óra, a gép elő

készítésének idéjét is beleszám ítva, de ha a m unka 9 órá
nál tovább tart, úgy a különórák  a 3. b) pont határozatai 
értelm ében kárpótolandók. Ha v asár- és ünnepnapon is kell 
lapot nyomni, úgy a gépm esternek a  különórákon kívül még 
5 frt fizetendő;

c) ha az este m egjelenő lapokat is az éjjel alkalm azott 
gépm ester nyomja, úgy ez az ennél tö ltött időt m int külön
ó rát szám ítja és ó ránkin t keresetének minden forintja után 
4 k rra  ta rt igényt;

d) a  rotácziós gépen dolgozó gépm esterek csak egy gép 
kezelését válla lhatják  m agukra.

6. Ha a sajtóm ű (motor) gondozása is a gépm ester köte
lessége, úgy ez hetenkint 2 frt külön kárpótlásban részesül.)

7. Az újonnan fölszabadult legkisebb hetibére az első 
évben 10 frt, ennek eltelte után azonban, vagy ha a  föl
szabadu lt más üzletbe fép át, m ár 12 frtot kap, m int a eg- 
kisebb hetibért.
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8. Ha egy újonnan fölszabadultnak két gépet kell kezelni, 
úgy a 4. 6) pont alatt meghatározott kárpótlásnak van helye.

9. A gépmesternek csak a neki átadott gépen szabad úgy 
a rendes munkaidőben, mint a különórában is dolgozni.)
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Á ltalános határozatok.

10. A meghatározott rendes munkaidőn túl senkinek sem 
szabad dolgozni, ha csak az üzlet részéről a meghatározott 
kárpótlásban nem részesül.

11. A fölmondási idő 14 nap s mindig szombat este tör
ténik a fölmondás; ha azonban szombatra ünnep esik, úgy 
a fölmondás előtte való nap történik. Rögtöni elbocsátásnak 
csak az ipartörvény értelmében van helye; viszont a nyomó 
is csak az ipartörvény értelmében léphet ki rögtön (vagy 
a) az esetben, ha rögtön elfoglalandó jobb kondicziót kap, 
t>) vagy ha az üzlet e szabályzatok pontjait nem tartja megk

12. A kisegítő kondiczió esetén a gépmester vagy nyomó 
az árszabály szerinti fizetésen kívül még naponkint mind
addig 50 kr. külön kárpótlásban részesül, a mig mint ki
segítő van az üzletben alkalmazva. Kisegítő kondicziónak 
tekintetik az, midőn a nj^omó 14 napi fölmondás nélkül 
elküldhető.

13. A gépmester vagy nyomó a formák vagy lemezek 
helyes kilövéséért csak akkor vállalhat felelősséget, ha azok
ból nyomás előtt revíziót nem adott, vagy ha azok nyomá
sát az üzletvezetőség jóváhagyása nélkül eszközölte.

14. Az esetleges makulatúráért a gépmester csak az eset
ben vonható felelősségre, ha a be- és kirakásra a megfelelő 
segédszemélyzet, valamint a szükséges anyag rendelkezé
sére állott.

15. A gépen előfordulható sérülésekért vagy hibákért a 
gépmester csak akkor felelős, ha azok bebizonyíthatólag 
az ő vigyázatlansága vagy mulasztása következtében tör
téntek.

16. Ez árszabály életbeléptekor minden gépmesternek és 
nyomónak munkadíja, kinek jelenlegi fizetése eléri vagy 
meghaladja az ez árszabályban megállapított minimumot, 
1 frttal emelendő.
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Záradék.
(1. A kifizetés m indig pont 6 ó rakor történik, ellenkező 

esetben a  m unkás a m ulaszto tt idő t mint különórát kapja.
2. Kétes esetekben a »M agyarországi könyvnyom dászok 

és betűöntők egylete« központi önképző-osztályának bizott
sága dönt, m int a m agyar k irályi belügym inisztérium  által 
m egerősített egyleti a lapszabályok értelm ében erre hivato tt 
testület.)

Ez á rszabály  1890. évi novem ber hó 1-én lép életbe.

*

A compact zárjelek között levő részt egyes nyomda
tulajdonosok kifogásolván, azok elejtésébe az árszabály
bizottság beleegyezett. Megjegyezzük azonban, hogy az oly 
nyomdákban, a melyekben az árszabályt teljesen vagy ki
sebb változtatással fogadták el, azokban az oly alakban 
érvényes, a minőben elfogadtatott.



UTASSEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT.

1. §. Egyleti tagok, kik a beiratási díjt már megfizették 
és munkakeresés végett az országos egylet területén utaz
nak, 50 krnyi napisegélyben részesülnek 120 napig. Ugyané 
segélyt élvezik a velünk kölcsönösségben levő egyletek tag
jai is.

Az utassegély fölvételére az országos egylet nyugta
könyvei szolgálnak igazolványul. A velünk kölcsönösségben 
levő egyletek tagjai szintén nyugtakönyveikkel igazolják 
magukat. Semmiféle más könyv vagy okmány nem bír bizo
nyító erővel a tagság bizonyítására.

2. §. A segély fölvételének igazolása a nyugtakönyvben 
következőkép történik: »1889. junius 1. Győrtől N.-Kanizsáig 
7 nap, 3.50«, a pénztárnok aláirása. — A segély vevő ezen
felül nyugtát állít ki a fölvett összegről, melylyel a kifizető 
a kerület választmányának számol; e nyugtát még a kifizető 
és az ottani ellenőr, vagy ennek hiányában egy ott dolgozó 
tag írja alá.

3. §. Ha valamely tag hat heti kondiczióban állás után 
újra elutazik, úgy újra joga van a 120 napi segélyre; ha 
ellenben hat heti kondiczióban állás előtt utazik el, úgy az 
előbb kapott napok hozzáadandók az újakhoz, míg a 120 
napot ki nem teszik.

Betegség esetén, vagy ha az illető bebizonyítja, hogy 
kondiczió nélkül tartózkodott valamely városban, e napok 
nem számíttatnak, azonban a nyugtakönyvbe beírandó, hogy 
»az utas N. városban 15 napig beteg volt«, vagy a n y u g ta -  
könyv tulajdonosa N. városban 4 hétig munkanélküli volt«. 
Ez esetekben azonban az alapszabályszerű heti illetéket kö
teles fizetni, a mit az első kerületi pénztárnok levon tőle.
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Ugyanazon fizető állomáson csak hat hét után lehet újra 
jelentkezni a segélyért, úgyszintén csak hat hét múlva kap 
segélyt az a tag abban a kerületben, hol elutazásakor az 
alapszabályszerű 12 frt elutazási segélyt fölvette. Pl. ha egy 
tag Eperjesen, Nagy-Becskereken vagy Szegzárdon fölveszi 
a 12 frt elutazási segélyt, ügy az Kassán és Ungváron, 
Temesváron, Pécsen és Nagy-Kanizsán csak hat hét múlva 
kaphat utassegélyt. Kivételt képeznek azok, kik az alap
szabályszerű elutazási segélyre még nem jogosítvák; ezek 
a kerületben is kapnak utassegélyt. Az elutazási segély föl
vétele és az összeg könyvbe beírandó.

4. §. Ha valamely tag külföldre utazik, a határváros pénz
tárnoka bejegyzi könyvébe, hogy külföldre utazott. Az ilyen 
tag, ha tizenhárom hétig távol volt az országból, vissza
tértekor újra jogosult a 120 napi segélyre, ha ellenben előbb 
jön vissza, úgy korábban kapott segélye hozzáadatik a 
későbbihez, mig 120 napot nem tesz ki.

5. §. A kifizető minden esetben megnézi, hogy az eluta
zás kezdete óta nem telt-e le 120 nap ; ha letelt, az utas
segélyt megvonja és a lejárást a nyugtakönyvbe beírja s 
így adja vissza a tagnak.

6. §. Ha az utas előbb jön, min{ a kijelölt idő, csak azt 
az időt kapja, a mit tényleg eltöltött,; ha pedig később jön, 
az elmulasztott napokat ném kapja meg és tartozik kimu
tatni, hol tartózkodott.

Ha az utas huzamosabb ideig óhajt valamely fizető
állomáson vagy városban tartózkodni, köteles ezt az illető
pénztárnoknak bejelenteni, ki ezt a nyugtakönyvbe bejegyzi; 
e tartózkodás tartama alatt nem \részesül az utassegélyben 
és köteles a munkanélküli egyleti járulékot fizetni.

Budapesten két napi, a kerületek' központjain pedig egy 
napi tartózkodás hozzá számíttatik az utinapokhoz, mit 
munkakeresésre használhat föl az útas> és e . napokra is 
megkapja az 60 kr. segélyt.

Hadi szolgálatból elbocsátott volt tagok régi jogaikat 
azonnal élvezik, ha kötelességeiket az országos egylet irá
nyában besoroztatásukig pontosan teljesítették.

Oly tagok, kik külföldön kondiczióban állottak, a nélkül 
hogy munkahelyükön lévő, velünk kölcsönösségben álló 
egylethez csatlakoztak volna, nem részesíthetők segélyben 
esetleg — az alapszabályok e pontjainak megfelelőé’ 
kizáratnak a tagok sorából.

Minden utas tartozik kondiczióba lépés esetén árszabály-'



szerinti fizetést b iz tosítani m agának. Ki ez előírás ellen vét, 
elveszti segélyezési jo g á t a következő alkalom ra.

M unkábalépés esetén a nyugtakönyv az illető kerü le t 
pénztárnokához 8 nap alatt beküldendő.

7. §. Nem részesü lhet utassegélyben, ki az egyleti pénz
tá rba  kondiczióban csinált hátra lékokkal tartozik. Ép így 
nem kaphat segélyt, ki a  beira tási d íjt m ég nem fizette le.

M egvonandó a segély az oly tagtól, ki egy fö lajánlott 
kondicziót el nem fogadható indokolással v is sz a u ta s ít; ki 
nyugtakönyvét m egham isítja; ki, ha csak  naponkinti kon
dicziót is, e ltitk o l; ki á rszabályon alól fogad el kondicziót.

M inden fizető pénztárnok köteles ez esetek  tényleges ta 
paszta lásánál az illetőtől nyugtakönyvét elvenni, ezt a k e rü 
let választm ányának beküldeni, hová  a v isszkerese tek  is 
intézendők.

A segély m egvonása csupán az időszerinti utitartam ra 
értendő ; a nyugtakönyv ham isításánál azonban az illető tag 
rögtön  kizárandó az egyletből.

8. §. Ha oly városbó l jön  az utas, mely a  tervezetbe nin
csen fölvéve, pl. V áczról Budapestre, Veszprém ből Győrbe, 
Nyíregyházáról, D ebreczenbe stb ., annyi segély t ad neki a 
pénztárnok, a mennyi idő ala tt s a já t tudom ása szerin t ezt 
az u tat m eg lehet tenni. Irányadó naponkint 4 mértföld.

9. §. Ha valam ely u tas  külföldre megy vagy külföldről 
jön, a  ha tá rvárosban  a kifizető kifizeti neki a  h a tá rig  vagy 
a ha tártó l az illető városig  tartó  napokat is, s ezt is beírja  
a nyugtakönyvbe.

E ha tárvárosok  a  következők ; Turócz-Szent-M árton 1.—, 
Pécs 1.—, Nagy-Kanizsa, A usztria  felé 1.—, H orvátország  
felé —.50, P ancsova —.50, B rassó  —.50, K assa  1.50, Ú jvidék 
—.50; Sopron —.50. E szerin t tehát az, a  ki pl. Nagy-Kani- 
zsáró l A usztriába megy vagy  onnét jön, 1 ír tta l többet k a p ; 
a  B rassóból O láhországba ki- vagy onnét bejövőnek 50 kr. 
segély já r  stb.

M inden tag  e lu tazásakor nyugtakönyvével együtt e ter
vezetet is m egkapja, hogy tud ja  m agát m ihez tartan i a 
segély nagysága és a segély irán ti jo g á t illetőleg. V alam int 
a tagoknak, úgy -a kifizetőknek sem  szabad e szabályzat 
ellen véteni ; a vétség  vagy  hanyagságból szárm azó több 
k iadást az illető ta rtoz ik  megtéríteni.

Az utassegély t a következő szak társak  fizetik k i : Aradon 
Lövey Nándor, Aradi ny o m d a-tá rsaság ; B rassón  M erkl J á 
nos, Gött-féle nyom da; Budapesten S teiner Adolf, az egy-

Évkönyv. 1892. 8
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leti helyiségben (VIII., S táhly-utcza 1 .); D ebreczenben Török 
Ferencz, V áros-nyom da; Győrött Fekete Ferencz, Surányi 
könyvnyom dája; K assán  Nagy Sándor, W erfe r K. nyom 
d á ja ; K olozsvárit Gombos Ferencz, lyceumi nyom da; Mis- 
kolczon Ludw ig István, Forster-féle nyom da; Nagy-Kani- 
zsán  Schuchel Gyula, F ischel-nyom da; Nagy-V áradon Bon- 
cze Tivadar, Lang-féle nyom da; Pancsován K nezevits Száva, 
W ittigschlager-nyom da ; Pécsett R ovatsek J., T aizs-nyom da; 
Pozsonyban D irm eier Nándor, Stampfi, E der és tá rsa i nyom 
d á ja ; Sopronban Fekete István , Romwalter-féle nyom da; 
Szegeden Popovits Bazil, Engel A. nyom dája; T em esvártt 
M angold Sándor, U hrm ann-féle könyvnyom da; Turócz-Szt.- 
M ártonban M itrovszky J., R észvény - nyom da ; Ú jvidéken 
Ziemietzky Károly, Pavlovics és Jocics nyom dája; Ung- 
váron  Jág e r K ároly, »Kelet« - n y o m d a ; Zom borban H echt 
M anó, Bitterm ann-féle nyomda.

Kifizető helyek.

B udapest —Győr vagy vissza
Nap

5 2 frt 50 kr.
» —M iskolcz » » 5 2 » 50 »
» —Nagy-Kanizsa » » 7 3 » 50 »
» —Szeged » » 6 3 » — »
» —Pécs » » 7 3 » 50 »
» —D ebreczen » » 8 4 » — »

Győr —Pozsony » » 2 1 » — »
» —Sopron » » 2 1 » _ »
» —N agy-Kanizsa » » 7 3 » 50 »

—T.-Szt.-M árton » » 7 3 » 50 »
N.-Kanizsa —Pécs » » 4 2 » — »

» —Sopron » . » 6 3 » — »
Pécs —Zombor » » 3 1 » 50 »

» —Szeged » » 6 3 » — »
Zom bor —Ú jvidék » » 3 1 » 50 »

» —Szeged » » 3 1 » 50 »
» —Tem esvár » » 6 3 » —

Ú jvidék —Pancsova » » 4 2 » —

» —Tem esvár » » 5 2 » 50 »
» —Szeged » » 5 2 » 50

Pozsony —T.-Szt.-Márton » » 7 3 S> 50 >
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Pozsony —Sopron vagy vissza
Nap

2 1 írt kr.
Pancsova —Temesvár » 4 2 » ___

Temesvár —Szeged » » 5 2 » 50 »
—Arad » » 2 1 » — »
—Brassó » » 13 6 > 50 »

Arad —Szeged » 4 2 » — »
» —Nagy-Várad » » 5 2 » 50 »
» —Kolozsvár » » 8 4 » — »
» —Brassó » » 13 6 » 50 »

Brassó —Kolozsvár » » 8 4 » ___ »
Kolozsvár —Nagy-Várad » » 5 2 » 50 >
Nagy-Várad—Debreczen » » 2 1 » ___ »
Debreczen —Ungvár » » 5 2 » 50

» —Miskolcz » > 4 2 ___ »
—Kassa » » 6 3 » ___ »

Kassa —Miskolcz » » 3 1 » 50 >
» —T.-Szt.-Márton » » 7 3 » 50 »
» —Ungvár » » 3 1 » 50

8*



A KÖNYVNYOMDÁSZ- ÉS BETŰÖNTŐ
SEGÉDEK EGYLETEI.

A következő jeg3rzékben közöljük az összes bel
es külföldi könyvnyomdász- és betűöntő - egyletek 
czímjegyzékét, a mennyiben azok állandóságáról 
tudomást szerezhettünk.

Magyarország.
Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egy

lete, Utas-, beteg-, temetkezési-, rokkant-, özvegy-, 
árva- és munkanélküli segéllyel s önképző-pénztár- 
ral. Elnök: Schlenker Samu; számvivő Steiner Adolf. 
Egyleti helyiség: Budapest, VIII., Stáhly-utcza 1.

Az egylet a központon kívül a következő kerü
letekre oszlik:

Arad: Elnök: Varga József; pénztárnok: Lövey 
Nándor.

Brassó: Elnök: Goldschmidt Viktor; pénztárnok: 
Merkl János.

Debreczen: Elnök: Vértesi Arnold; pénztárnok: 
Török Ferencz.

Győr: Elnök: Nagy Kálmán; pénztárnok: Fekete 
Ferencz.
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Kassa: Eln.: Rósa Vikt.; pénztárn.: Nagy Sándor. 
Kolozsvár: Elnök: Ajtai K. Albert; pénztárnok: 

Gombos Ferencz.
Nagy-Várad: Elnök: Láng József; pénztárnok: 

Boncze Tivadar.
Pécs: Elnök: Taizs József; pénztárnok : Rovatsek J. 
Pozsony: Elnök: Kalteisz J .; pénztárnok: Dir- 

meier Nándor.
Szeged: Eln.: Várnai L .; pénztárn.: Popovics Bazil. 
Temesvár: Elnök: Homa József; pénztárnok: Man- 

gold Sándor.

Szaktárs-körök a fővárosban.
Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők jótékony

sági köre.
E lnök: Concha Káról}1 (H ornyánszky V. könyvnyom dája, 

V., Arany János-u tcza 1).
Könyvnyomdászok Szakköre.

Elnök : Kleinmann F rigyes (Brózsa Ottó könyvnyom dája, 
vácz i-körú t 17).

Budapesti gépmesterek és nyomók köre.
E ln ö k : Hoffmann Kelemen (Hungária-nyom da, V., váczi- 

kö rú t 34. sz.)
Budapesti hirlapszedó'k köre.

E ln ö k : Sitté Jó zse f (P ester Lloyd nyom dája).
Budapesti betűöntők köre.

E ln ö k : Feldm ann I. Pál (F ischer és M ika betűöntödóje). 
Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők hitel-szö

vetkezete.
Elnök : Kleinmann F rigyes (Brózsa Ottó könyvnyom dája, 

váczi-körú t 17. sz.).
»Ebredés« - dalkör.

E ln ö k : Tanay Jó zse f (Pesti könyvnyom da-részvénytárs.) 
»Typographia«-dalkör.

E ln ö k : Galateo Béla (Államnyomda).



118 EGYLETEK

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

Horvát- és Szlavonország.

A horvát-szlavóniai könyvnyomdászok egylete. 
(Hrvatsko tipograficko druztvo za Hrvatsku i Sla- 
voniju). Utas-, beteg-, temetkezési-, rokkant-, öz
vegy-, árva- és önképző-pénztárral. Elnök: Timet 
István (Részvénynyomda), Zágrábban.

Ausztria.

A lsó-A usztria . Az alsó-asztriai könyvnyomdászok 
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési-, 
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli- és önképző- 
osztálylyal. Elnök: Kaspar Ferencz. Egyleti helyi
ség: Bécs, VII., Zieglergasse 25.

B ukovina . A bukovinai könyvnyomdászok és betű
öntők egylete. Utas-, beteg-, rokkant-, özvegy- és 
árva-pénztárral. Elnök: Witiuk János, Czernowitz, 
az Eckhardt-féle nyomdában.

Csehország. A csehországi könj^vnyomdászok és 
betűöntők egylete. »Typografická Beseda«. Utas-, 
beteg-, temetkezési-, rokkant-, özv.-, árva-, munka- 
nélküli- és önképző-osztálylyal. Elnök: Krunert Ká
roly. Egyleti helyiség: Prága, Smeckagasse 26. 
Az egylet a következő városokban bír fiókkal: 
Aussig, Böhmisch-Leipa, Budweis, Eger, Falkenau, 
Gablonz, Karlsbad, Kolin, Leitmeritz, Pardubitz, 
Pilsen, Reichenberg, Rumburg, Saaz, Teplitz, Trau- 
tenau, Warnsdorf és Winterberg.
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Felső-Ausztria . A felső-ausztriai könyvnyomdászok 
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési-, 
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképző- 
pénztárral. Elnök: Herzog János (Wimmer-féle 
könyvnyomda). Linzben.

Gácsorsság. Galicziai könyvnyomdász - egjmsület. 
(Towarzystwa drukarzy), »Sila« (Erő), Krakóban. 
Rokkant- és özvegy-pénztárral. — Könyvnyom
dász- és kőrajzoló-egylet (Towarzyszóv drukarzy 
i litografów) »Ognisko« Krakóban. Utas- és ön- 
képző-pénztárral. Mindkét egyletnek elnöke: Szy- 
jewszki András, I. egyesületi nyomda. Egyleti 
helyiség: Ringplatz 12, III.

K a rin tia . A karintiai könyvnyomdászok, kőrajzolók 
és kőnyomók egylete. Utas-, beteg-, temetkezési-, 
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképző- 
osztálylyal. Az egylet elnöke: Pressien Ferencz 
(Bertschinger-féle nyomda), Klagenfurtban.

K rajna. A krajnai könyvnyomdászok, kőrajzolók 
és kőnyomók egylete. (Druztvo tiskarjev, kamno- 
piscev in kamnotiskarjev na Kranjskem.) Utas-, be
teg-, temetkezési-, rokkant-, özv.-, árva-, munka- 
nélküli- és önképző-osztálylyal. Elnök: Breskvar L. 
(Blasnik-féle könyvnyomda), Laibachban.

M orvaország. A morvaországi könyvnyomdászok 
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési-, 
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképző- 
osztáljdyal. Elnök: Kiima Károly, Thalgasse 5, 
Brünnben. A levelek Dworázek Józsefhez (Burkart- 
féle könyvnyomda) intézendők, —• Az egyletnek 
Kremsier, Máhrisch-Ostrau, Olmütz és Znaim vá
rosokban van fiókosztálya.
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Salzburg. A salzburgi könyvnyomdászok beteg- 
segélyzőregylete. Utas-, beteg-, temetkezési-, rok
kant- és özvegy-pénztárral. Elnök: Reyer Ferencz 
(Kiesel-féle könyvnyomda), Salzburgban.

— A salzburgi könyvnyomdászok önképző-egyletc. 
Betegpénzpótlék-, munkanélküli- és önképző-pénz- 
tárral. Elnök: Pelikán János (Pustet-féle könyv
nyomda), Salzburgban.

Stá jerország . A stájerországi könyvnyomdászok 
és betűöntők segélyző-egjdete. Utas-, beteg-, te
metkezési-, rokkant-, özvegy- és árva-pénztárral. 
Elnök: Polheim Károly (Withalm-féle könyvny.), 
Gráczban.

S zilézia . A sziléziai könyv- s kőnyomdászok és 
rajzolók egylete. Székhely: Troppau. Utas-, beteg-, 
temetkezési-, rokkant-, özvegy-, árva-, munkanél
küli és önképző-pénztárral. Elnök: Dlabaczek Ká
roly, Salzgasse 31. I. Az egylet következő fiók
osztályokkal bír: Bielitz, Freiwaldau és Teschen.

T iro l és Vorarlberg. A tiroli és vorarlbergi 
könyvnyomdászok és betűöntők egylete. Utas-, 
beteg-, rokkant-, munkanélküli-, özvegy- és árva
pénztárral. Elnök: Zemmer József (Rauch-féle 
könyvnyomda), Innsbruckban. Az egjdet a követ
kező városokban bír fiókkal: Innsbruck, Meran, 
Brixen, Vorarlberg és Bozenben.

Európa többi országai.

B elg ium . Fédération typographique. (Belgisehen 
Bockdrokkersbond.). Utisegély- és sztrájkpénztár. 
Elnök: Fleurmann L. Levelek következőleg czím-
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zendők: Mr. F. D. Hooghe, Rue Jourdan 65, Saint- 
Gilles, Brüssel. A szövetkezet a következő fiók
egyesületekből áll: Alost, Antwerpen, Árion, Brüs
sel, Charleroi, Gént, Huy, Löwen, Liittich, Mali- 
nes, Namur, Nivelles és Verviers.

B ulgária . A bulgáriai könyvnyomdászok egylete- 
(Blgarsko Typografsko druzstvo.) Utas-, beteg-, 
temetkezési-, rokkant-, özvegy-, árva- és munka- 
nélküli pénztárral. Elnök: Colakow Tódor, »Drza- 
ven Westnik« kiadóhivatala, Szófiában.

D ánia. Typografiske Forening i Kobenhavn. Utas-, 
munkanélküli- és sztrájk-pénztár. Elnök: Peterson 
V., Bordings Bogtrykkeri, Nybrogade 12, Kopen- 
hága.

— Dansk typografisk Forening. Utas-, beteg-, teme
tés- és munkanélküli segélylyel. Elnök: Rasmussen 
H. F. (a »Kolding Folkeblad« nyomdája), Kolding 
(Jütland). A szövetség a következő helyeken bír 
tagokkal: Aalborg, Aarhus, Assens, Eesbjerg, Faa- 
borg, Fredericia, Helsingor, Hillerod, Hjorring, Hol- 
bák, Holstebro, Horsens, Kallundborg, Koge, Kol
ding, Middelfart, Nakskov, Nyborg, Nykobing (Fal- 
ster), Nikobing (Mors), Nástved, Odense, Prasto, 
Randers, Ribe, Ringkobing, Ringsted, Roskilde, 
Rudkobing, Ronne, Skanderborg, Skive, Slagelse, 
Soro, Stubbekobing, Svendborg, Thisted, Varde, 
Vejle és Viborg.

B rancsiaorsság . Fédération framjaise des travail- 
leurs du livre. Utas- és sztrájk-pénztár. A köz
ponti bizottság székhelye: Páris, 15, Rue de Sa
vóié. Állandó elnök nincs. — Az egyesület a kö
vetkező szakosztályokból áll: Angers, Avignon,
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Besamjon, Béziers, Bordeaux, Brest, Charleville, 
Constantine, Díjon (ezekkel: Langres, Dole, Lons- 
le-Saunier, Salins, Semur, Vesoul), Grenoble, Le 
Havre, Le Mans, Lilié, Lyon (Beaunenal), Mar
seille, Montpellier, Nancy, Nevers, Nice (Nizza), 
Mácon, Páris (a szedők, correetorok, nyomók, 
gépmesterek, öntők és könyvkötők szakosztályai
val), Rouen-Elbeuf-Mantes, St.-Brieux, Sens, Troyes, 
Valence, Auxerre, Bourges, Clermont - Ferrand, 
Bourg, Laigle, Cette, Argentan, Gap, Rochefort 
sur-Mer, Bar-le-Duc, Libourne, Reims, Chambéry- 
Aix-les-Bains, Chalon sur-Saőne, Limoges, Montau- 
ban, Boné, Amiens, St.-Etienne, Annecy, Aurillac, 
Agen, Angouléme, Saint-Germain-Poissy-Meulan, 
Privas, La Roche-Sur-Yon, Toulouse, Chartres, 
Nogent-le-Rotrou, Niort, Pithiviers, Evreux, Car- 
eassone, Rodez, Narbonne, Nantes, Villeneuve-sur- 
Lot, Belfort, Alger, Chalons-sur-Marne, Versailles, 
Toulon, Arras, Cháteauroux, Moulins, Rennes, Le 
Puy, Douai, Oran, Orléans, Vannes, Laon, Laiet- 
Lő, Lorient, Tours, Abbeville, La-Rochelle, Valen- 
ciennes, Vichy-Cusset, Cháteaudun, Melle, Nimes, 
Provins, Montlucon, Laroche, Mont-de-Marsan, 
Cahors, Poitiers, Pau, Guéret, Castres, Granvillé, 
Langres, Aix, Alenifon, Montbélard, Pont-Audomer, 
Compiégne, Soissons.

L uxem bourg . Luxembourgi nyomdász-egylet. (So- 
ciété typographique luxembourgeoise.) Utas-, be
teg-, temetkezési- és elutazási pénztár. Eln.: Bous 
Gusztáv, St.-Paulus-nyomda.

N ém etország. A német könyvnyomdászok segély
egylete. Utas-, beteg-, temetkezési, munkanélküli
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és rokkant-pénztár. Elnök: Döblin Emil, Solms- 
strasse 31., Dl., Berlin SW. — Az egylet 22 
vidéki egyletre oszlik: Berlin, Drezda, Erzgebirgc- 
Vogtland, Frankfurt-Hessen, Hamburg-Altona, Han
nover, Lipcse, Mecklenburg-Lübeck, Közép-Rajna, 
Rheinland-Westphalen, Nordwest, Oberrhein, Oder- 
gau, Osterland-Thüringia, Ostpreussen, Posen, Saal- 
gau, Szilézia, Schleswig-Holstein, Westprcussen és 
Württemberg, melyek megint körülbelül 100 fiók- 
egyletre oszlanak.

— Elszász-Lotharingia könyvnyomdászainak és betű
öntőinek segélyegylete. Kezelési, utas-, beteg-, 
temetkezési- és rokkant-pénztár. Elnök: Hans Fr., 
Blygonsstrasse 24, II., Strassburg-Neudorf. Az egy
let a colmari, metzi, mühlhauseni és strassburgi 
fiókegyletekből áll.

N orvégia. Norsk Centralforening fór Bogtrykkere. 
Utas-, betegsegélyző- és temetkezési pénztár. Eln.: 
Schulze F. P., »Dagbladets« nyomdája Kristianiá- 
ban. — Az egylet a következő fiókokból áll: 
Arendal, Bergen, Drammen, Friedriksstad, Hamar, 
Horten, Kragerro, Kristiania, Kristianssand, Kris- 
tianssund, Skien, Stavanger,Trondhjem ésTonsberg.

Olaszország. Associazione fra gli operai tipografi 
italiani per l’introduzione e l’osservanza della ta- 
riffa. Elnök: Sgr. Angelo Carugati, tipográfia Ope
raira, Corso Vittorio Emanuele 12—16; egyleti 
helyiség via Rovello 1, Milanóban. Utas-, munka- 
nélküli és sztrájk-pénztár. — Az egylet következő 
székhelyekkel bir: Ancona, Bergamo, Bologna, Bres- 
cia, Como, Florenz, Genua, Milano, Nápoly, No- 
vara, Padua, Palermo, Panna, Pavia, Piacenza,
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Ravenna, Róma, Savona, Turin, Treviso, Udine, 
Vclencze, Verona, Vicenza.

O roszország. Nyomdásztársaság Rigában. Beteg- 
és temetkezési pénztár. A levelek Wagner József
hez, Hácker-féle nyomda, czímzendők.

R om ánia . »Gutenberg«, a nyomdai munkások álta- 
nos, kölcsönös segélyzó-egylete. (Societate gene- 
rala de ajutor reciprocu a lucratorilor tipografi 
din Románia.) Utas-, beteg-, temetkezési-, rokkant-, 
özv.-, árva- és munkanélki pénztár. Eln.: Nicolae 
Jonescu, Socecu-könyvnyomda, Strada Berzii 136, 
Bukarest.

Svájcs. Svájczi nyomdász-szövetkezet. Igazgatási 
szükségletek és egyleti közlöny központi pénztára. 
Tartalékpénztár bércsonkítások esetére (egyúttal a 
szövetkezet kebeléhez tartozó baseli egyl. nyomda 
anyagi alapja), rokkant- és temetési pénztár munka
képtelen tagok és az elhunytak hátramaradottjai
nak javára, betegpénztár a helyben vagy az úton 
megbetegedett tagok részére, utas- és munkanél
küli pénztár utazó és munkanélküli tagok segélye
zésére. — Központi elnök: Frank-Lymann Jean 
Fluntern-Zürichben, a központi és tartalékpénztár 
pénztárnoka: Hübscher Lipót, Aussersihl-Zürich
ben. — A szövetkezet a következő fiók-egyletek
ből áll: Aarau, Baden, Basel, Bern, Biel, Brugg- 
Burgdorf, Chur, Frauenfeld, Glarus, Interlaken, 
Langnau, Luzern, Schaffhausen, Sión (Sitten), Solo- 
thurn, St.-Gallen, Thun, Winterthur, Zofingen, Zü
rich és Zürichsee.

— Société fédérative des typographes de la Suisse 
romande. Tartalékpénztár bércsonkítások esetére
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és igazgatási költségekre, beteg - és temetkezési 
pénztár a helyben és az úton megbetegedett ta
gok részére, úgyszintén az elhaltak hátramaradott
jainak segélyezésére, utas- és munkanélküli pénz
tár utazó és munkanélküli tagok részére. Központi 
elnök: Ott Károly, a »National« nyomdájában, 
Chaux-de-Fonds-ban, a tartalék- és utas-pénztár 
gondnoka: Biirgisser J., Chaux-de-Fonds-ban. — 
A szövetkezet a következő fiók-egyletekből áll: 
Chaux-de-Fonds, Froiburg, Genf, Jura, Lausanne, 
Locle, Neuenburg (Neuchátel) és Vivis (Vevey).

Svédország. Svenska Typografförbundet. (Svéd 
nyomdász-egyesület). Igazgatási és utas-pénztár, 
sztrájk esetére gyűjtött pénz. Elnök: G. Edin, 
»Aftonbladet« Stockholmban. Az egyesület a kö
vetkező fiók-egyletekből, áll: Boras, Eskilstuna, 
Falun, Finspong, Gefle, Göteborg (Gothenbur'g), 
Halmstad, Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall, Jön- 
köping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlsstad, 
Köping, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Lin- 
desberg, Linköping, Lulea, Lund, Malmö, Motala, 
Norrköping, Nyköping, Sala, Sköfde, Stockholm, 
Sundsvall, Södertelje, Uddevalla, Upsala, Vesteras, 
Vexiö, Visby, Ystad, Oercbro és Oestersund.

Szerbia . Szerb nyomdászok egylete. (Druzina tipo- 
grafskih radnika u Srbiji.) Utas-, beteg-, temet
kezési, rokkant-, özvegy- és árvapénztár. Elnök: 
Milán J. Ilic, Belgrádban.

A következő egyletek vagy egyáltalán nem, vagy 
csak részben állanak velünk kölcsönösségben:
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A u sztr ia . Nyomdászok ségélyegylete. (Stowarzys- 
zenie wzajemnej pomocy czlonków sztuki dru- 
karskiej) Lembergben. Beteg-, temetkezési, rok
kant-, özvegy- és árvapénztár. »Ognisko« önképző
kör Lembergben. Munkanélküli- és önképző-pénztár. 
Közös egyleti helyiség: Piekarskagasse 7.

— Alsó - ausztriai könyvnyomdászok és betűöntők 
segélyegylete. Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant-, 
özvegy-, árva- és munkanélküli pénztár. Elnök: 
Köhler V., Bées, VI., Mollardgasse 41.

N agybritann ia  és Irkon . The London Society of 
Compositors (Londoni szedőtársaság). Rokkant-, 
temetkezési, önképző-, tartalék-, munkanélküli- és 
kivándorlási segélypénztár. Titkár: Mr. Chas. Ja
mes Drummond, 3, Raquet Court, Fleet Street, E. 
C. Londonban.

— The Typographical Association (nyomdász-szö
vetség). Az egyleti czélok olyanok, mint a lon
doni szedő - társaságnál, ezenkívül utas-pénztár. 
Titkár: Mr. Henry Slatter, 69, Ducié Grove, C.-on 
M. Manchesterben (Angolország). A szövetkezet 
Angolországban és Irhonban 94 »branches«-ból 
(egyletből) áll.

.— The Scottish Typographical Association (skót 
nyomdász-egyesület). Az egylet czéljai ugyanazok, 
mint a londoni szedőtársaságnál, ezenkívül beteg
pénztár. Titkár: Mr. Róbert Johnstone, 79, Dun- 
das Street Glasgowban (Skótország).
Ezeken kívül Angolországban és Irhonban még 

több egylet van, melyek az előbbi három szövet
séggel kölcsönösségben állanak.



N ém eta lfö ld . Algemeénen nederlandschen typo- 
grafenbond. Titkár: J. Koppéi, Polaven-strat 46, 
Amsterdam. Az egylet a következő helyeken bír 
fiókkal: Amsterdam, Arnhein, Devender, Gonda, 
Haaga, Haarlem, Rotterdam és Utrecht. 

O roszország. Tvpografernes i Helsingfors under- 
stödförening in Helsingfors (Finnország). Beteg-, 
özvegy- és árvapénztár, továbbá törleszti a temet
kezési költség egy részét. Elöljáró: Boktryckerie- 
garen Frenckell T.

— Tjrpografemes förening i Helsingfors. Könyv- 
nyomdászok önképző-egylcte Helsingforsban (Finn
ország). Ülnök: Lindstedt O., Centraltryckerict. 
Ezenkívül Helsingforsban van egy utaspénztár, 

mely 1890-ben kercsztülutazó szaktársaknak, nem
zetiségre való tekintet nélkül, 198 finn márkát fize
tett, év végén az utaspénztár álladéka: 904'11 finn 
márka. Elnök: J. Berger üzletvezető.
Spanyolország. Federacion de los tipografos espa- 

noles y de las industrias similarcs (a spanyol 
nyomdászok és vele rokon iparágak szövetkezete). 
Kezelési, tartalék- és utas-pénztár. Elnök: Sennor 
Pablo Iglesias, Madridban. — A szövetkezet a 
következő fiók-egyletekből áll: Barcelona, Bilbao, 
Burgos, Castellon, Córdoba, Guadalajara. Ibaizá- 
bal, Jativa, Logrono, Madrid, San Sebastian, Tar- 
ragona, Valencia és Zaragoza.

E gyesü lt-Á llam ok és É szak-A m erika . Német
amerikai Typographia. Utas-, beteg-, temetkezési, 
munkanélküli és sztrájk-pénztár. — Szövetkezeti 
titkár: Miller H., 200, Worth Street New-Yorkban. 
A szövetkezet a következő »Typographiák«-ból
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áll: Philadelphia, Cincinnati, St.-Louis, Buffalo, 
Rochester, Cleveland, New-York, Newark, Pitts
burgh, Milwaukee, Baltimore, Louisville, St. Paul, 
Indianapolis, Evansville, Chicago, Kansas, City,
Belleville, Omaha, Detroit és San-Francisko.----
Magyarország és Ausztria egyleteinek, a német 
nyomdászok segélyegyletének és a svájczi nyom
dász-szövetségnek tagjai a szövetkezeti terület át- 
léptekor bizonyos . föltételek mellett mentek a be
hatási költségektől; máskülönben a német-amerikai 
Typographia nem bír semmiféle kölcsönösséggel 
más egylettel.

— International Typographical Union. Kezelési és 
sztrájk-pénztár. Elnök: Mr. Willíam B. Prescott, 
Indianapolisban. A szövetkezet 300 különálló egy
lettel bír s tagjainak száma 27.000; a szövetkezet 
vagyona: 17.768 dollár.
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AZ UTAS-SEGÉLY.

A következő összes bel- és külföldi utas-segély- 
pénztárak lajstromából, szaktársaink láthatják, hol és 
mily nagyságú utas-segélyt kaphatnak. A jelenlegi 
kifizető czíme mindenütt oda van iktatva, a hol az 
megtudható volt. A “Magyarországi könyvnyomdá
szok és betűöntők egylete« által fizetett utas-segélyt 
itt kihagytuk, mert az a közölt utas-segélyezési sza
bályzatból látható.

Ausztria.

A kölcsönösségben álló egyletek kifizető helyei 
Ausztriában.

Becs, az egyleti helyiségben VII. kér., Zieglerg. 25. 
Bécs-Ujhely. Wutscher Lipót, Klinger-nyomda. (Vasár

nap Industriegasse 16, Josefstadt.)
Bregenz. Scháfer György. »Zum Storchen« vendéglő. 

Oberstadt 408.
Brixen. Egger Rezső, »Zum Schlüssel« vendéglő. 
Bruck (a Mura mellett). Huber Rajm, Mittergasse 110. 
Brünn. WannerÁgoston, Burkart-féle nyomda. (Vasár

nap Gutenberggasse 3.)
Évkönyv. 1892. 9
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Budweis. Cafourek Tódor, Príbyl-féle nyomda.
Czernowitz. Witiuk János, Eckhardt-féle nyomda 

(Koller J.), Austriaplatz 3.
Eger. Kámpf György, Franciskanergasse 10, II.
Freiwaldau. Bernhardt Károly, Titze-féle nyomda.
Grácz. Hoffmann Alajos, »Styria« könyvnyomda. 

(Vasárnap a Matschkals-féle vendéglőben, Jaco- 
minigasse.)

Innsbruck. Grabherr Ed., Pfarrg. 1. (»Gold. Bachl«), IV.
Jdgerndorf. Zahel Károly, Báckergasse 34, II.
Klagenfurt. Rosinak Károly, Kleinmeyer Ferencz-féle 

nyomda (Theaterplatz).
Krakó. Kurowski István, Anczyt-féle nyomda. (Vasár

nap: Kolejowagasse 1, III.)
Krems. Partsch József, Vereinsdruckerei.
Laibach. Zwatz Adolf, Quergasse 4, I.
Linz. Huber Frigyes, »Zum gold. Hirschen« czímű 

vendéglőben.
Mahrisch-Ostrau. Kasparek Herm., Kitti-féle nyomda.
Marburg. Mocnik Vilmos. St.-Cyrillus-nyomd. (Vasár

nap: Kártnerstrasse 3.)
Meran. Schneider József, »Zum Löwen« vendéglő 

(Postgasse).
Olmütz. Dusil Ede, érseki nyomda.
Pardubitz. Pettlik József, Hoblik-féle nyomda. (Vasár

nap: Smilgasse 312.
Pilsen. Weber Károly, Schulgasse 10.
Prag. Drobnik J., Bellmann könyvnyomdája. (Vasár

nap: Az egyleti helyiségben Smeckagasse 26.)
Reichenberg. Dienst H., Stiepel-féle nyomda. (Vasár

nap: az egyl. helyiségben, »Zum Feldschlössel«.)
Ried. Sehwalbaeh Henrik, Rossmarkt 87, II. (Vasár

nap : a oFőherczeg Albrecht«-hez ez. vendéglőben.)
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Rudolfwert. Petrié Miksa, Krojec- nyomda. (Vasár
nap: 153. sz.)

Salzburg. Brunner József, Makartplatz 7.
St.-Pölten. Id. Soosz Ferencz, Sommer-nyomda. 
Steyr. Barth György, Gleinkergasse 13. (Vasárnap: 

vZu den 3 Mohren« vendéglőben, Kirchengasse.) 
Teplitz. Wich Nándor, »Zur rothen Amsel« vendéglő

ben. Papiergasse.
leseken. Kijas Rafael, Prochaska-nyomda. (Vasárnap: 

a Kuchejda-féle vendéglőben, Albrechts-Alle.) 
Tropj>au. Podolski Berthold, StrasiUa-nyomda. (Vasár

nap: Wannergasse 14, I.)
/Maim. Gratzer Hugó, Lénk özv. nyomdájában.

A viatikum 50 kr. naponkint. Brünn, Grácz, Inns
bruck, Klagenfurt, Krakó, Laibach, Linz, Prága, 
Salzburg és Troppau városokban egy-egy pihenő nap 
tartható, Becsben kettő, hosszabb utazási tartamnál 
Becsben és Prágában még egy nappal többet.

A rendes egyleti viatikumon kívül még a követ
kező helyeken kapnak az utazók részint a princzi- 
pálisoktól, részint a szaktársaktól úti segélyt: 
Balázsfalva, 40 kr., Érseki nyomda.
Besztercze, 40 kr., Botschar-féle nyomda.
Brassó, 20 kr., az Albrecht-féle nyomdában.
Cilii (Stájerország), 30 kr. főnökajándék, a Rakusch- 

féle nyomdában.
Csik-Szereda, 20 kr., a György-féle nyomdában. 
Deés, 20 kr., a Demeter és Kiss-féle nyomdában. 
Déva, 40 kr. a Breier- és 20 krajczár a Hirsch-féle 

nyomdában.
Eszék, 50 kr., Antalkovié úrnál a Laubner-nyomda. 
Bogaras, 29 kr., a Thierfeld-nyomdában.
Freiwaldau (Szilézia), 20 kr., a társulat ajándéka.

9*



132 AZ UTAS SEG ÉLY

Gablonz a Neisse mellett (Csehország), 40 kr. helyi 
viatikum. — Fölvehető Wahner Fedor úrnál az 
Appelt-féle könyvnyomdában.

Görz (tengerpart), 60 kr. azoknak, kik olaszul be
szélnek; 40 kr. más nyelvű utazók részére. Föl
vehető Cocianzig C. úrnál a Hilarian-nvomdában, 
via déllé Monache 14.

Gyergyó-Sz,-Miklós, 20 kr., a Szabó-féle nyomdában.
Gyulafehérvár, 40 kr.
Hátszeg, 20 kr., a Stern-nyomdában.
Kézdi-Vásárhely, 50 kr., a Szabó-féle nyomdában.
Leinberg (Galiczia), 3 forint a Bednarski-féle könyv

nyomdában.
Leoben (Stájerország), 20 kr. főnökajándék. Föl

vehető a Vogel-nyomdában.
Maros-Vásárhely, 50 kr.
Medgyes, 40 kr., a Reiszenberger-nyomdában.
Mahrisch-Ostrau (Morvaország), 20 kr. helyi viati

kum Gattnarik F. úrnál a Kitti-nyomdában; azon
kívül 20 kr. ajándék a konezesszionált társulattól.

Marienbad (Csehország), főnökajándék.
Nagy-Enyed, 20 kr., a Wokal-féle nyomdában.
Nagy-Szeben, 2 frt Thiel Nándor úrnál, Drotleff-féle 

nyomdában.
Pola (tengerpart), 1 frt. Utalványozza Graziam Gy. 

úr, a Bontempo-nyomdában; kifizeti Godas Manó, 
a Seraschin-nyomdában.

Sarajevo, 4 frt a tartományi nyomdában; 1 forint a 
Savié-nyomdában.

Segesvár, 40 kr.
Sepsi-Szent-György, 20 kr. a Jókai-nyomdában.
Szamos- Újvár, 1 forint, Todoran E. úrnál, Auróra- 

nyomdában.
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Szász-Régen, 40 kr., a Burghardt-féle nyomdában. 
Szászváros, 20 kr. a Fuhrmann- és 20 krajczár a 

Minorva-nyomdában.
Székely-Udvarhely, 50 kr., a Becsek-nyomdában. 
Szombathely, 50 kr., Wesselv J. úrnál, Seiler pzv. 

nyomdájában.
Tetschen (Csehország), külön viatikum a Hempel-féle 

nyomdában; azonkívül városi ajándék.
Torda, 20 kr., a Pollak-nyomdában.
Trofpau (Szilézia), 40 kr., Feitzinger nyomdaiul, úrnál. 
Zágráb, 2 frt, Bebemjak József úrnál, részv.-nyomda.

Belgium.
Alost: J. Van den Borne, Rue Haute.
Antwerpen: Somers J., á »t’Opinion«, Rue Portc-aux- 

Vaches 60.
Árion: André F., Rue de l’Esplanade.
Briissel: Dufour Alf., a du Cygne-helyiségben, Grand

Piacé 9.
Gént: Pontseel C., Rue aux Chevaux.
Huy: Montalat A., Rue de l’Acosse 6.
Löwen: Wouters S., Rue de Paris 79.
Lüttich: Vaudremer A., Rue Soeurs-de-Hasque 7. 
Malines: Ch. Van Champ, Rue du Chien-Bleu 27. 
A amur: Baetens M., Café des Chemins de fér, Ave- 

nue de Belgrade 21.
Vivelles: Detournay A., Boulevard des Arbalétriers 42. 
Vervicrs: Betry Ed., Chausée de Heusy 86.

A viaticum ö centim kilométerenkint.

Bulgária.
Szófia, 5 frank, utalványt ad Rosenfeld R., kifizeti 

Colakow T., a bolgár államnyomdában.
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Dánia.
Kopenhága, 6 korona; kiutalványozza Petersen Vic- 

tor úr (Bordings Bogtrykkeri) Nybograde 12 (1—2 
óra); kifizeti Clausen G. úr, Rorholmsgade 14. 
Dániában ezenkívül még minden helyi egylet szék

helyén lesz viatikum kifizetve, és pedig 25 oere 
minden mértföld után.

Németország.
A német könyvnjmmdászok segélyző-egyletének 

fizető-helyei:
Főkezelő: Bever A., Solmsstr. 31, III. Berlin SW. 

Aachen: Schulze Ernő, Franzstrasse 47, I.
Berlin: Stolle F., Oranienstrasse 126, II.
Beuthen: Silberberg Pál, Gleiwitzerstrasse 3. 
Boroszló: Lohr Pál, Kreuzstrasse 9, III.
Bréma: Oetjen H., Schünemann-nyomda.
Bromberg: Zielinski V., Wilhelmstrasse 20.
Danzig: Schönleitner A., Franké utódai öntöde 

(Klaus).
Drezda: Steinbrück, Schumannstrasse 11.
Eisenach: Oskar Puff, Katharinenstrasse 105. 
Elbing: Schrage Emil, Brandenburgerstrasse 28a, I. 
Emden: Risius H. F., »Zur Heimat«-féle vendéglőben. 
Essen: M. Wilhelm. Stumpe H. vend., Postallee 34. 
Flensburg: Heismann C., Funke-nál, Grossestrasse 4. 
M. m. Frankfurt: Pfeiffer V., Schöning-féle vendéglő, 

Kanngieserstrasse.
0. in. Frankfurt: Stolzenberg H., ».\lárk. Volks- 

stimme« nyomdája, Tuchmacherstrasse 73. 
Freiburg: Knoblich P., Dreikönigstrasse 8, III. 
Glogau: I-angner A., Kleine Oderstrasse 3, II.
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Görlitz: Jahns G., Mittelstrasse 7, III.
Góttingen: Hartung G., Kastner-nél.
Gumbinnen: Assmus W., Gross-Tilsiter-Thor 883/4a I. 
Hamburg: Strandi E., Mathildenstrasse 3, földszint. 
Hamm i. W.: Pech Károly, »Heimat«-szálló. 
Hannover: Klapproth G., Kalenbergerstrasse 40. 
Hildesheim: Dinbe L., Gerstenberg-nél.
Karlsruhe: Seiler K., Kapellenstrasse 66, II.
Kassel: Möller E., Graben 60.
Kiél: Münster György, Faulstrasse 39.
Koburg: Busse H., Theatergasse 4, II.
Köln: Römer J. nyomdatulajdonos, Peterstrasse 12. 
Königsberg: Neumann G., Sackheimer Hinterstr. 36. 
Konstanz: Adam F., »Neues Schiff«.
Lipcse: Nitschke W., Ulrichgasse 27/29, I. 
Ludwigshafen (Pfalz): Wenzel W., Breitlinger-féle 

vendéglő, Oggersheimerstrasse.
Liinéburg: Blank W., Stern-nél.
Magdéburg: Rüchlicke P., Winkler-nél, Neustadter- 

strasse 42.
Mainz: Tiefel P.,Neueste Heimat, Háringsbrunneng. 13. 
Marburg: Scháfer F., Hirschberg 12.
Mohrungen: Neumann, Hollánderstrasse 248. 
München: Zoelisch L., Jahnstrasse 24a, I.
Ncurode: Rühlmann A., Schuhmacherstrasse 321. 
Neustrelilz: Geissler A., Seestrasse 31, II.
Niirnberg: Martin P., »Gold. Anker«, Bergstr. 9. 
Osnabriick: Brandt, Johannisstrasse 80.
Passan: Haff M., Klössingemél, Grabengasse. 
Plánén: Brendel H., Báhrenstrasse 36, I.
Posen: Lewandowsky, Kleine Gerberstrasse 8. 
Regensburg: Haupt J., »Zum blauen Hechten«-féle 

vendéglő, Donaustrasse.
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Saarbrücken: Madenach K., St. Johann, Kohlwaag- 
strasse 3.

Schtverin: Jantzen O., »Heimat«-szálló.
Stettin: Neitzel Fr., Grassmann-ny., Kirohpl. 3, Hot' Ifi. 
Stolp: Guttzeit C., Predigerstrasse 199.
Stralsund: Glitschenstein R., Reg.-Dr.
Stuttgart: Wedel B., »Zur Glocke« vendéglő, Markt- 

strasse 19.
Tilsit: Böttcher F., Kasernenstr. 15, I.
Ulm: Háusler J., Wagner-féle nyomda.
Wcimar: Küttner A., Kleine Kirchgasse 9. 
Würzburg: Günther J., »Zum Strauss« vendégfogadó, 

Juliuspromenade.
Tizenhárom heti tagságnál az utisegély 75 fillér, 

50 heti tagság után 1 márka és 150 heti tagság után 
1'25 márka. A segélyezés tartama 280 nap. Az 1’25 
márka segélyre csak oly utasok tarthatnak igényt, 
kik valamely kölcsönösségi egyletnél legalább 100 
és a németországi könyvnyomdászok segélyző-egy- 
leténél legalább 50 heti befizetést teljesítettek. Egy 
napra szóló utisegély nem adatik.

Elszász-Lotharingia.
Metz, 2'50 márka, Sedertheil, a »Lothringer Zeitung« 

nyomdájában.
Mühlhausen, 2'50 márka, utalvány a Brinkmann- 

nyomdában (Blummenstrasse), kifizetés Iltgen úr
nál a »Neuen Mühlhauser Zeitug« nyomdájában 
(Wildemannstrasse).

Saarburg, 2'50 márka, Saucy F., Morin özvegye 
nyomdájában.

Strassburg, 2'50 márka, Bichl úrnál, Bauer-féle 
nyomda (Langestrasse).
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Francziaország.
Francziaországban, Páris kivételével, minden fiók

egyletnél (lásd egyleti jegyzék 121, 1.) fizettetik utas
segély, és pedig 40 kilométerre vágj' ennél keve
sebbre 1'50 frank fix, minden további 20 kilométerre 
50 centimes; 5 franknál több azonban semmiféle 
fizetőhelyen nem fizettetik.

Az utas igazolási könyve következő függelékkel 
legyen ellátva: »Parti faute de travaik (munkahiánj' 
miatt utazott el).

Olaszország.
Olaszországban utazgatni olyanoknak, kik a román 

nyelvet nem értik, egyáltalán nem tanácsos, miután 
az ottani kölcsönösségi viszonyok igen sok kívánni 
valót hagynak fönn.

A viatikum az olyan utazók részére, kik az olasz, 
franczia vágj' spanyol nyelvet értik, 5 centisimi min
den kilométer után.

Luxembourg.
Luxembourg, 2 frank, Bous Gusztáv, St. Paulus- 

nyomda, Casinostrasse.

Norvégia.
Arendal: Bunkholdt O. B., »Vestl. Tidende«.
Bergen: Krauss M., Eides Bogtrykkeri.
Drammen: Svang O. J., »Drammens Tidende«. 
Fredriksstad: Hansen Chr., »Fredriksstads Dagblad«. 
Gjovik: Evén C. Lund, Samholdt Bogtrykkeri. 
Hamar: Lystad H. J., »Opl. Avis«.
Horten: Helgoröd P„ Andersens Bogtrykkeri.
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Kragero: Joh. Anderson, xKragero Tidende«. 
Kristiania: Bergenn 0., Deichmannsgade 3, II. 
Kristianssand: Andresess Chr., Steens Bogtrykkeri. 
Kristianssund: Baevre A., Selmers Enkes Bogtrykk. 
Skien: Bakke János, Vardens Bogtrykkeri. 
Stavanger: Johannesen Alfréd, Dreyers Bogtrykkeri. 
Trondjhem: Ojen A., Lie & Jundts Bogtrykkeri. 
Tonsberg: Schroder A., Aktietrykkeriet.

Az utas-segély kilométerenkint 2 oere. April 1-én 
a napi segély lép életbe.

Románia.
Bukarest: 10 frank, Jonescu D. C., Göbb Károly 

nyomdája, Strada Doamncc 16.

Oroszország.
Helsingfors (Finnország), 10 finn márka. Nordling E., 

Central-Trykeriet.
Riga (Livland), 6 rubel, Wagner J., a Hácker-féle 

könyvnyomdában.
Ezenkívül még a balti kerületekben is fizettetik 

utas-segély és pedig: Libauban 3 rubel, Mitauban 
4 rubel, Révaiban 3— 4 rubel, Szt. - Pétervárott a 
»Herold«, a Patersburger Zeitung«, az »Akademie« 
nyomdában, továbbá Marx és Böhnkénél összesen 
körülbelül 9'50 rubel, Lemsalban, Wendenben, Wol- 
marban és Walkban 1 rubel; Dorpatban 3 rubel; 
Feliin és Pemauban 1—1 rubel. Ép úgy fizetnek 
utas-segélyt a finn mezővárosokban; az összeg azon
ban változó, mert minden utas részére előbb külön 
gyűjtik.
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Svédország.
fíoras: Apelquist Károly.
Esküstuna: Wánnerdahl Herm., »Eskilstuna-Kuriren«. 
Falun: Romiin Gustáv, Falu boktryckeri-Aktiebolag. 
Gefle: Johansson Alfréd, Ahlström & Cederbergs- 

tryckeri.
Gothenburg: Andcrsson Lars, »Göteborgs Handels- 

tidning«.
Halmstad: Lindegren Mart., E. Johanssons tryckeri. 
Helsingborg: Paulsson N. P., »Dagbladet«. 
Hernösand: Dahlström O., »Vesternorrl. AUehanda«. 
Hudiksvall: Nylin O. J.
Jönköping: Lundin Gust., Lundgrens Enkas tryckeri. 
Kalmar: Ohlsson O., Peterson & Sons tryckeri. 
Karlshamm: Rundkvist Fr., Nya tryckeribolaget. 
Karlskrona: Hanson K. A., Amirelitetsboktryckeriet. 
Karlstad: Sjöström S. P., »Nya Wermlands-Tid- 

ningen«.
Kristianstad: Martensson Paul A., »Kristianstads- 

Bladet«.
Kristinehamn: Rundqvist K. G., »Wermlands Alle-

handa«.
Köping: Johansson E., »Köpingspostens tryckeri«. 
Landskrona: Schmidt W. E., Oesterbergs boktryckeri. 
Lidköping: Widstrand K„ »Vestgöta-Posten«. 
Lindesberg: Astrand Emil, Blombergska Bokhandeln. 
Linböping: Johansson C. J., »Oestgöta Corresp.«. 
Lund: Pehrsson L., Berlingska boktryckeriet. 
Malmö: Werner J., »Sydsv. Dagbladet Snallposten«. 
Mariestad: Huldgvist Alb., »Lárstissningen«. 
Motala: Ekeroth E., »Motala Tigning«.
Norrköping: Kjellmann J., Wallbergs tryckeri.
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Nyköping: Lindh C. J. F., Lanstryckeriet.
OsJiarshamn: Ekman E. L., »Oskarshamnstidningen«.
Sala: Svensson J. A., »SaJa Allehanda«,
Stockholm: Dermenstoff J. L., Hággstföms tryckeri.
Sundsvall:' Welamson G., »Sundsvallsposten«.
Sköfde: Sandblora E. R., Boktryckeribolaget.
Södertelje: Westerlund H., Accídenstryckeriet.

-Uddevalla: Spangberg Győző, »Bohusláns Allehanda«.
Upsala: Fredlund Casper, Akademiska boktryckeri.
Vesteras: Lennqvist J. A., »'VestmaHl.' lans tidning«.
Vexiö: Bahlgren C. A., E., >Smalandsposten«.

, Visby: Hofgren E., Gotlánningens tryckeri.
Ystad: Nibelius Károly.
"Oerebro: Höglund Károly, »Lánstidningep«. ‘
Ostersund: Persson P., »Jamtlandsposten«.

Az utisegéljr kilométerenkint 2 oere.

S v á jc z .

Aarau (Aargau), 1'10 frank, utalvány és kifizetés 
a Saúerlander-féle könyvnyomdában. (Ezenkívül 
20 ct. főnök-ajándék.)

Altorf (Úri), 1 frank, Huber J., Huber-nyomda.'
Baden (Aargau), 1 frank, Fischbacher A., Zehnder- 

féle könyvnyomda.
Basel (Baselstadt), 2 Irank, Sóder J-., Egyesületi 

nyomda, Spalenberg.
Bern, 3 fr., Schoch K., Stámfli & Co., nyomd,, Langg.
Bie'l (Bem), 1’50 frank, utalvány a Schüler-féle nyom

dában, kifizeti Krauss József a Gassmann-féle 
könyvnyomdában.

Burgdorf (Bern), 1 frank, utalvány a Haller-nyom
dában, kifizeti Wermuth Gyula az Eggenweiler- 
nvomdában.
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Chur (Graubünden),. 2'50 frank, utalván}^ és kifize
tés a Casanova-féle nyomdában.

Frauenfeld (Thurgau), 1 frank, Müller Ede, Huber- 
féle könyvnyomda, Promenadeplatz.

Glarus, P20 fr., Gagg J., Schmid-féle könyvnyomda.
Interlaken (Bern), 1'20 frank, Aemer és Balmer-féle 

nyomda.
Langau (Bern), 1'20 frank, Wolfer, Wyss-féle könyv

nyomda.
Luzern, 1‘50 frank, Schiffmann Ottó, Keller-féle 

könyvnyomda.
Rapperswyl (St. Gálién), 1 fr., utalványok a Steiner- 

féle nyomdában, kifizetés a Huber-féle nj'omdában.
Schaffhausen, 1'20 frank, Böcherer G., Bolli és Bö- 

cherer könyvnyomdája.
Schwyz, 1 frank, utalványok adatnak a Triner-féle 

nyomdában, kifizettetik a Weber-féle nyomdában.
Sitten (Wallis), 3 -frank, Fiseher N., Kleindienst és 

Schmid-féle könyvnyomda.
Solothurn, i '20 fr., Hagmann J., Zepfel-féle könyv

nyomda.
St. Gálién, 2'50 fr., utalványok a Wirth-féle könyv

nyomdában, kifizettetik a Tagmann-féle nyomdában.
Thuu (Bern), 1'20 frank, Studer N., Stámpfli-féle

könyvnyomda.
Winterthur (Zürich), 1’20 frank, utalványok a Kauí- 

mann-féle nyomdában, kifizeti Nobel J. A., a 
»Landbote« njmmdájában.

Zofingen (Aargau), 1 frank. Utalványok a Fehlmann- 
féle nyomdában, kifizettetik a Franké és Társa-féle 
nyomdában.

Zürich, 2’50 frank, Huber N., Aschmann-féle könyv
nyomda.
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A Kuhn-féle nyomda Buchsban (St. Gálién) min
den utasnak 70 cts. viaticumot fizet.

*

A román (francziául beszélő) Svájczban a kölcsö
nösségi egyletek tagjai az általuk elért első pénz
tárnál 2 frankot, a többinél 5 ctmet kilométerenkint. 
A franczia nyelvet nem bírók keriiletenkint 1 frankot 
kapnak. A czímek a következők:
Caux-de-Fonds: Mettler György, »National Suisse«. 
Freiburg: Gottrau B., Hensler-nyomda.
Genf: Goy J., »Feuille d’Ávis«-könyvnyomda, Rue 

Verdaine 5.
Lausanne: Aebischer J., Rue Cheneau-de-Bourg 29. 
Locle: PreC5'  K., »Feuille d’Avis des Montagnes«- 

nyomda.
Neuenburg: Visconti Marco, »Suisse libérale«. 
St.-Immer: Hiirlimann, Grossniklaus-féle nyomda.

Szerbia.
Belgrád, 4 frank, Ignjatijevic Svetozár, a kir. szerb 

államnj'omdában.

Spanyolország.
Az úti segély kilométerenkint. 5 centimes és a 

kerületi egyletek elnökei által lesz utalványozva.
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A következő jegyzék Magyarország, Ausztria, 
Svájcz, Németország, Olaszország, Belgium és Spa
nyolország utas-szállóit tartalmazza, hol foglalkozás 
után látó utazó szaktársak olcsó pénzért, sőt némely
kor ingyen kaphatnak szállást és jó étket. A hol az 
ottani szaktársak nem bírtak szállót alkotni, vagy 
hol egyáltalán nincs nyomda, az oly vendéglőket 
jegyeztük föl, melyek keresztűlutazó szaktársak által 
ajánltattak.

Magyarország.

Arad: Az iparos-ifjak szállóján. Utalványok a Réthy- 
féle nyomdában.

Békés-Csába: Az iparos-ifjak szállóján. Utalványok 
a »Corvina«-nyomdában.

Brassó: A »Vadmacská«-hoz czímzett vendéglőben.
Utalványok a Gött-féle nyomdában.

Budapest: Schmidt István vendéglője. Kőfaragó- és 
gyöngytyúk-utcza sarkán. Utalványok Steiner Adolf 
számvivőnél az egyleti helyiségben.

T)ebreczen: Az iparos-ifjak szállóján, Kisvárad-utcza. 
Utalványok a városi nyomdában.
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Felsö-Őr: Wallner Samu vendéglője. Utalványok a 
Schodisch-féle könyvnyomdában.

Győr: Utalványt ad Fekete F., Surányi-nyomdában.
Kassa: Hentschel-féle vendéglő, malom-utcza. Utal

ványok a Ries-féle nyomdában.
Kolozsvár: Az iparos-ifjak szállóján. Utalványok a 

»Magyar Polgár« nyomdában.
Lőcse: Utalványok a Reisz-nyomdában.
Nagy-Várad: Utalványt ad Boncze Tivadar. Lang- 

nyomda.
Pécs: Gyár-utcza 7. Utalványok a lyceumi nyomd.
Pozsony: Az »Oroszlán«-hoz czímzett vendéglőben, 

Jiringer-utcza 32. sz. Utalványok a »Grenzbote« 
nyomdájában.

Sopron: Utalványok a Littfass-nyomdában.
Segesvár: Utalványok a Horeth-féle nyomdában. — 

A princzipális utas-segélyt is ad.
Szeged: Az iparos-ifjak szállóján. Utalványok a Bába

féle nyomdában.
Temesvár: A »Fehér farkasához czímzett vendéglő

ben, gyárváros, farkas-utcza. Utalványok a Stéger- 
féle nyomdában.

Ungvár: Utalványok a Jáger-nyomdában.
Zágráb: Utalványok a »Narodne Novine« nyomdában.

Ausztria.
Auspitz (Morvaország): »Zum blauen Löwen« vend.
Aussig (Csehország): Kornháuser vendéglője »Zur 

Heimat«, Grünegasse.
Becs: Wedlich vendéglője, X. kér., Himbergerstrasse 

la. A főnöktestület által ingven éji szállás utal- 
ványoztatik a Bayer-féle vendéglőbe, III., Rochus- 
gasse 15.
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Bécs-Ujhely (Alsó-Ausztria): »Zum goldenen Straussi 
Wienerstrasse.

Biliiz (Szilézia): Kauder-féle vendéglő, Pechringstr.
Bozen (Tirol): »Zur Zollstange« vend., Löwengrube.
Bregenz (Vorarlberg): »Zum Storchen« vendéglő.
Brixen (Tirol): »Zum goldenen Schlüssel« vendéglő.
Bruck (Mura m., Stájerország): »Zum Spezi« vend., 

Mittergasse.
Brünn: »Drei Hahnen« vendéglő. Utalványok az ide

genek pénztárnokánál.
Brüx (Csehország): »Zum Stern« vendéglő (német 

szálló).
Budweis (Csehország): Wendler-vendéglő, Theater- 

gasse und »Zum Fassek, Breitegasse.
Cilii (Stájerország): Hotel »Zur Stadt Graz«.
Dornbirn (Vorarlberg): »Zum Rössle« vendéglő.
Eger (Csehország): »Zum goldenen Hirschen«, Juden- 

gasse.
Falkénem (Csehország): »Zu den 3 Staffeln« vend., 

Ringplatz 20.
Freiwaldau (Szilézia): »Zur Freiheit« vendéglő. Az 

utalvánj'okat a szövetkezet adja.
Freudenthal (Szilézia): »Zum Krebs« vendéglő, Bahn- 

hófstrasse 59. Az utalványokat az iparszövetkezet
adja.

Gáblonz (Csehország): Kiesewetter J. vendéglője, 
Mühlgasse.

(itnunden (Felső-Ausztria): »Zum Hofwirth* vend.
Görz (Tengerpart): Cocianzig-féle : vendéglő, Ríva 

Castello és »A1 Cacciatore«, Via Teatro.
Grácz: »Zum braunen Hirschen«, vendéglő, Schörgel- 

és Münzgrabenstrasse sarkán. Utalványok az ide
genek pénztámokánál.
Évkönyv. 1892.
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Horn (Alsó-Austria): »Zum weissen Rössel« vend., 
Marktplatz. Utalványok a Berger-féle nyomdában.

Innsbruck (Tirol): »Zum weissen Kreutz« vendéglő, 
unter den Lauben és »Zur Krone«, neben dér 
Triumphpforte.

Ischl (Felső-Ausztria): »Zum schwarzen Adler« ven
déglő, Grazerstrasse.

Jdgerndorf (Szilézia): »Zur Sonne« vend., Troppauer 
Vorstadt.

Karlsbad (Csehország): »Zur Krone« vendéglő, Neu- 
fischerben.

Klagenfurt: »Zum Mohren« Bahnhofstrasse. Ingyen 
vacsora és éji szállás.

Kolin (Csehország): Strnad-féle vend., Gartengasse.
Kotnolaii (Csehország): »Zur Morgensonne« vend.
Krems (Alsó-Austria): »Zum altén Schweden« ven

déglő, Schmidtgasse.
Laibach: »Zum weissen Ochsen« vendéglő, Peters- 

strasse 3.
Leitmeritz (Csehország): »Zum Schwan« vendéglő.
Leoben (Stájerország): »Zum Hirschen« vendéglő.
Linz: »Zum goldenen Hirsehen« vendéglő. Utalvá

nyok a Feichtinger-nyomdában.
Marburg (Stájerország): Spatzek-féle vend., Karnt- 

nerstrasse 3.
Morva-Ostrau (Morvaország): »Zur Post« vendéglő.
Marienbad (Csehország): »Schloss Versailles«; csak 

télen.
Meran (Tirol): »Zum goldenen Löwen« vendéglő.
Olmütz (Morvaország): »Zum rothen Ochsen« ven

déglő, Niederring.
Pardubitz (Csehország): Patzelt vendéglő. Utalvány 

Pettlik Józsefnél.
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Pettau (Stájerország): Blaschitz-szálloda.
Pilsen (Csehország): »Zur Stadt Hamburg« vendéglő.
Prága: Utalványok az idegenek pénztárnokánál.
Reichenberg (Csehország): »Zum Freischütz«, Wiener- 

strasse.
Iiied (Felső-Austria): »Zum Erzherzog Albrecht«, 

Hauptplatz.
Rudolfsruerth (Felső-Ausztria): Windischer-féle ven

déglő.
Saaz (Csehország): »Zum goldenen Löwen« ven

déglő, Bogengasse.
Salzburg: »Zum Mödlhammer« vendéglő, Getreide- 

gasse, linkes Ufer.
St. Gilten (Salzburg): Streioher-féle vendéglő, Soharf- 

lingerstasse.
St. Pölten (Alsó-Ausztria): »Zur neuen Welt« ven

déglő, Linzerstrasse 36.
Scharding (Felső-Ausztria): Érti Gusztáv vendéglője, 

Theatherstrasse.
Sleyr (Felső-Ausztria): »Zu den drei Mohren« ven

déglő, Kirchengasse 9.
Teplitz (Csehország): Partusch vend. »Zur rothen 

Amsel«, Papiergasse.
leseken (Szilézia): Kuchejda vendéglője, Albrechts- 

allee. Utalványok estebédre, éji szállásra és reg
gelire az idegenek pénztárnokánál.

Tetschen (Csehország): »Zur deutschen Herberge« 
vendéglő, Langegasse.

Trautenau (Csehország): az idegenek szállásán a 
Kaiserstrassen.

triest (Tengerpart): Androna di Coppa 1, Via dél 
Altana 2.

Troppau: »Zu den drei Fürsten« vend., Herrengasse.
10«
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Villach (Karintia): »Zum Gaglbráuer« vend. Utalvá
nyok a Muhr-féle könyvnyomdában.

Warnsdorf (Csehország): Thiele Konrád vendéglője, 
I. kerület.

Wels (Felső-Ausztria): Polheim-féle vendéglő, Ring- 
strasse. Utalványok Krenn J.-nél a Haas-féle 
nyomdában.

Winterberg (Csehország): »Zur Stadt Wien« ven
déglő.

Znaim (Morvaország): »Zum goldenen Hirsch« ven
déglő.

Belgium.
Brüssel: Rue du Marché du Parc (au bas de la 

Colonne Congrés).

Bosznia,
Sár aj evő: Fuchs J. szállója, Theresiengasse.

Bulgária.
Sofia: »Gutenberg« vendéglő a bolgár államnyomdával 

szemben.

Francziaország.
Semur: Restaurant du Grand-Cerf, tenu pár Fromen- 

tin, Rue de Vaux.

Luxemburg.
Luxemburg: Anders vendéglője »Zum Anker«, Wil- 

helmplatz.
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Németország.
Aachen: »Zur Stadt Maastricht« vend., Eilfschorn- 

steinstrasse 12.
Alfád: Schünemann »Idegenek szállóján«. 
Altenburg: »Zur Heimat« szálló.
Augsburg: Leiner vendégló', Perlachberg C. 249. 
Berlin: Ebersbach vendéglő, Blumenstrasse 56. 
Bénikén: Reisch, Schliesshausstrasse 4.
Boppard a R. m.: »Zum rothen L'öwen« vendéglő. 
Bremen.- »Zur Heimat« szálló, Letzte Schlachtpforte. 
Boroszló: »Rother Löwe«, Kupferschmiedstrasse. 
Brieg: »Zur grünen Linde«, Wollwitzerth.
Bromberg: Manteuffeí, Bahnhofstrasse 60.
Chemnitz: Arbeiter-Vereinshaus, Zschopauerstr. 10. 
Brefeld: Wolff G. vendéglője, Klosterstrasse 10. 
Oortmund: Holtkampf vendéglője, Betenstrasse. 
Drezda: »Stadt Meerane«, Elbgásschen 7.
Eisenach: »Zum fröhlicben Mann« vend., Fleischgakse. 
Elmshorn (Holstein): Bock-féle vendéglő, Schulstr. 
Erlangen: »Zum Reichsadler« vendéglő, Kirchstr. 
lessen: Stumpe H.-féle vendéglő, Postallee 34. 
■Flensburg: Rafs Ch., Schlesw. Chaussee 6. 
Brankfurt a. M.: Schöning vendégl., Kanngiesserg. 
Frankfurt a. d. 0.: Berlinerstrasse 45.
B'retberg i. S.: Fiebach vendéglője.
Gadebusch: Centralherberge von Osten.
Geestemünde: Fremdenverkehr, Geestrasse . 50.
Glaiz: Neugebauer vendéglője, Böhmische Strasse. 
Görlitz: »Zum goldenen Kreuz«, Langenstrasse 43. 
Gotha: Centralherberge, Fritzelsgasse 1.
Göttingen: Achilles özv., Neustadt 29.
Grossenhain: Grössel vendéglője, Berlinerstr, 145,
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Gumbinnen: Kerkau, Darkehmerstrasse 201.
Halié: Keresztény szálló, Mauergasse 6.
Hamburg: v. Salzen, Caffamacherreihe 6/7. 
Hannover: Jarren-féle vendéglő, Braunschweigerstr. 
Hattingen: Lennemann-féle segédszálló.
Heidelberg: »Zur Glocke« vendéglő.
Hildesheim: Strusch H.-féle vendéglő.
Jauer (Szilézia): »Zum goldenen Scepter« vendéglő. 
Karlsruhe:.»Zum Storchen« vendéglő, Gartenstr. 4. 
Kassel: »Zur Stadt Homburg«, Graben 60.
Kiél: Segédszálló, Faulstrasse 39.
Koburg: »Zum halben Mond« vendéglő, Steinth. 3. 
Koblenz: »Zur Karlsburg« vendéglő, Wöllerstr. 2. 
Köln: Mebus J., Kámmergasse 18.
Konstanz: »Zum neuen Sohiff« szálló.
Landshut: Schmid-vendéglő, Heiliggeistgasse.
Linz (Rajna m.): »Zum Anker« vendéglő, Rhein- 

strasse 38.
Lipcse: Münkner, Friedrichstrasse 9.
Ludwigshafen: Breitling-vendéglő, Oggerheimerstr. 
T^übeck: Mau-vendéglő, Weiter Krambuden 1. 
Magdeburg: Winkler, Neustádterstrasse 42.
Mainz: »Neueste Heimat«, Háringsbrunnengasse 13. 
Mannheim: »Zum Gutenberg«, F. 5, Nr. 6. 
Marburg: Miiller K„ Hirschberg 12.
Meissen: Asztalosok szállója, Rosengasse 320. 
München: Wolf G. vendéglője, »Zur Hofstatt«, Hof- 

statt 7.
Neisse: Keller vendéglője, »Zum Kronprinzen«. 
Neumünsier: Kellermann vendéglője, Plönerstrasse. 
Ncurode: Amsels vendéglője.
Neusiadt: »Zum Wollen« vendéglő.
Neustrelitz: Maass, Mühlenstrasse.
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Ntirnberg: »Zum goldenen Anker«, Bergstr. 9. 
Offenburg: »Zum Schützen«, vendéglő.
Olderiburg: Lendermann, Kurwickstrasse 28. 
Opladen: Deventer-vendéglő, Neustadt 221.
Passau: Klössinger vendéglője. Grabengasse. 
Patschkau (Szilézia): »Zum schwarzen Báren« vend. 
Plattén: »Weisses Lamm«, An dér Syra.
Posen: Herberg »Zur Heimat«.
Potsdam: Becher, Waisenstrasse 5.
Raveusburg: »Zu den drei Königen« vendéglő. 
Recklingshausen: Friedmann E. vendéglője. 
Regensburg: »Zum blauen Hechten« vend., Donau- 

strasse.
Salzungen: Huhn Frigyes vendéglője.
Solingen: »Stadt Leipzig«, Kirchstrasse 58.
St. Johann: »Zum Schwarzwalder« vendéglő. 
Schönebeck: »Kaiserhof«, Kaiserstrasse.
Speyer: »Zum Stern«-féle sörfőzde (Moos H.) 
Stargard: Quellmann vendéglője, Breitestrasse. 
Stettin: »Zum Stern« vendéglő, Speicherstrasse 1. 
Stuttgart: »Zur Glocke« vendéglő, Marktstrasse 19. 
Thorn: Innungsherberge, Tuchraacherstrasse. 
Tübingen: Birkmayer vendéglő »Zum Adler«.
Ulm: »Zur hohen Schule« vendéglő.
Weimar: Kleine Kirchgasse 9.
Wiesbaden: Gemeindebadgásschen 6.
Winsen: Labahn vendéglője, Schmiedstrasse.
Witten: Kattwinkel, Ardeyerstrasse 91.
Worms: »Zur Stadt Mannheim« vendéglő. 
Würzburg: »Zum Strauss« vend., Juliuspromenade.

A következő városokban az úgynevezett »Heimat«- 
úan szállhat meg az u tas: Bielefeld, Braunschweig, 
Burg, Danzig, Darmstadt, Dessau, Emden, Freiburg,
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Glogau,. Greifswald, Halberstadt, Hamm, Hóidé, 
Hirschberg, Hof, Itzehoe, Königsberg, Landshut, 
Lüneburg, Münster, Neubrandenburg, Osnabrück, 
Paderborn, Prenzlau, Rendsburg, Ribnitz, Rostock, 
Rüdesheim, Schwerin, Sondershausen, Stolp, Stral- 
sund, Uelzen, Weissenfels és Wittenberg.

Olaszország,
Bologna: Osteria Porta Castello.
Brescia: Trattoria »Canonáre«, Via Rossino. 

■Florenz: Via San Maria 19, III.
Genua: Via San Andrea 18 (presto Questura). 
Mailand: Via Soncino Merati 17.
Nápoly: »Café Baar«, Piazza Francésco 
Róma: »Café Indipendenza«, Via Coronati.
Velencze: Eisleben Th., Campo San Manricio 2609/10. 
Verona: Vicolo San Francésco 20.

Oroszország.
Riga: Schulz Ed. szállója, Romanow-út 29. 

Románia.
Bukarest: Minden utas az állami étkező-intézetnél 

három napi ingyen ellátásban részesül és a városi 
menhelyen három éjjel ingyen szállást kap.

Spanyolország.
Barcelona: Calle de Medio dia Tepp.
Madrid: Plaza Mayor.

Svájcz.
Aarau: »Zűr Herberge« vendéglő, vordere Vorstadt., 
Altdorf: »Zum Báren«, »Zur Krone« vendéglők.
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Baden: »Zum wildeft Mann« vendéglő, utasok állami 
tápintézete.

Basel; »Zur Sonne« és »Zur Blume« vendéglők.
Bern: »Zum Adler« vendéglő.
Biel; »Zum weissen Kreuz« és »Zum Gruth« szállók.
Brugg; »Zum Rössli« vend,, utasok állami tápint.
Burgdorf: »Zum Rössli« vendéglő, utasok állami 

tápintézete.
Caux-de-Fonds: Asyl, Promenadestrassé 34.
Chur: »Zum Freihof« és »Zu den drei KÖniginen« 

vendéglők.
Frauenfeld: »Zum Kreuz« vendéglő, utasók állami 

tápintézete.
Frieburg: »Zur Traube« vendéglő. Lausannergasse.
Genf: »Zum Hirschen« vendéglő, Rousseaustr. 34.
Glarus: »Zum Schweizerbund« vendéglő, az utasok 

állami tápintézete.
Interlaken: Unterseen száll.; »Zum Adler« szálloda.
Langnau: »Zum Báren« vendéglő, utasok állami 

tápintézete.
Lausanne: »du Bros-de Fer«, »du Mouton« és »du 

Cerf« vendéglő.
Bocié: »Hőtel National«, Rue de le Cőte.
Luzern: »Zu den drei Königen« vendéglő, Innere 

Weggisgasse.
Nauenburg: »Zur Heimat«, Mühlengasse és »Zur 

»Lilie« vendéglő, Rue des Epaucheurs.
Rapperstvyl: »Zum Steinbock« vendéglő.
Sí. Gálién: »Zum Schwert« vendéglő, Goliathgasse; 

»Zur Ilge« vendéglő, Bankgasse. Utasok állami 
tápintézete.

Sí. Immer: »Zum Hirschen« vendéglő, Rue des 
Marroniers.
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Schaffhausen: »Zum Löwen« vendéglő, Vorstadt.
Schwyz: »Zum Engel« vendéglő, a templom fölött.
Solothurn: »Zum Löwen« és »Zum Hirschen« ven

déglők.
Thun: »Zu Metzgern« vendéglő.
Vivis: »Zum Hirschen« és »Zum Wilhelm Tell« 

vendéglők.
Winterthur: »Zur Traube« és »Zum Widder« ven

déglők, »Zur Heimat« szálló. Utasok állami 
tápintézete.

Zürich: »Zur Rose« és »Zum rothen Haus« ven
déglők.



KÖNYVNYOMDÁK ÉS BETŰÖNTŐDÉK

A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK TERÜLETÉN.

BUDAPESTEN.

KÖNYVNYOMDÁK:
I .  KERÜLET (VÁR.) 

Magyar kir.ÁUamnyomda, 
N ándor-tér 1.

Egyetemi nyomda, 
Iskola-tér 1.

II . KERÜLET (VÍZIVÁROS).
Bagó M. és Fia, 

Ponty-utcza 4.
Heisler József,

V árkert-rakpart 1.
Müller K. (Münster K.), 

Fő-utcza 20.
Wacker F.,

Lánczhíd-utcza 17.

III. KERÜI.ET (Ó-BUDA).

Wimmer Márton, 
Serfőző-utcza 10.

IV. KERÜLET (BELVÁROS).
Anglo-Nyomda(Kohn F.), 

G ránátos-utcza 20.

Athenaeum, irod. és nyom
dai részv.-társaság, 

Ferencziek-tere 3. 
Buschmann Ferencz, 

Koronaherczeg-utcza 8. 
Franklin-Társulat, magjo 

irod. int. és könyvny., 
Egyetem-utcza 4.

Fanda József, 
A ranykéz-utcza 5.

Gansel Zsigmond, 
Sütő-utcza 6.

Goszler Gyula, 
A ranykéz-utcza 1.

Hedvig S.,
K ároly-körút 22.

Hunyadi Mátyás, irod. és 
könyvnyomda-intézet. 

Zöldfa-utcza 43.
Neuwald Illés, 

G ránátos-u tcza 8.
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Országgyűlési Értesítő 
Nyomdája, 

G ránátos-utcza 1.
Pallas, irodalmi és nyom

dai részvénytársaság, 
Kecskem éti-utcza 6.

Pardavy József, 
G ránátos-utcza 10.

Poldirii Ede és Társa, 
Ferencz József-rakpart 17.

Rudnyánszky Antónia, 
Papnövelde-utcza 8.

Schlesinger Ignácz, 
R ostély-utcza 2.

Schmidl Sándor, 
M agyar-utcza 6.

Várnai Fülöp, 
S arkantyús-u tcza 5.

Wodianer F. és Fiai, 
S arkantyús-u tcza 3.

V. KÉR. (LIPÓTVÁROS).
Bendiner A.,

Arany János-u tcza 18.
Birkholz és Vayda, 

N ádor-utcza 19.
Burián M.,

V áczi-körút 10.
Czettel és Deutscb, 

B álvány-utcza 12.
Hornyánszky Viktor, 

Arany János-u tcza 1.
Hungária Könyvnyomda 

és kiadó-üzlet, 
V áczi-körút 34.

Kálmán M. és Társa, 
N agykorona-utcza 5.

Kanitz C. és Fiai, 
V adász-utcza.

Kaufmann József, 
D órottya-u. (W urm -udv.).

Kertész József,
M ária V aléria-utcza 11.

Kollmann' Fülöp,
Arany János-u tcza 34.

»Kosmos« műintézet, kő- 
és könyvnyomda r.-t. 

Nádor-utcza.
Légrády Testvérek, 

N ádor-utcza 7.
Löw Ede,

B éla-utcza 1.
Márkus Samu, 

D orottya-utcza 5.
Pesti Könyvnyomda- 

Részvénj'-T ársaság, 
H old-utcza 7.

A Pesti Lloyd-Társula’t 
Köny vnj'omdáj a, 

D orottya-utcza 14.
Pollák M. Miksa,

Nagy korona-utcza 20.
Preszburg Frigyes,

Arany János-u tcza  21. -
Quittner József, 

V áczi-körút 18.
Schlenker és Kovács, 

A kadéiniá-utcza 7.
Schlesinger és Kleinberger 

N agykorona-uteza 15.
W eiszmann(sz. Taszk) E., 

N ádor-utcza 18,
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VI. KÉR. (TERÉZVÁROS).

Beck F.,
Révai-utcza 8.

Budapesti kiadó- s könyv
nyomda-szövetkezet, 

K em nitzer-utcza 1.
Bielitz B.,

K irály-utcza 6.
Brózsa Ottó,

V áczi-körút 17.
Fritz Ármin,

Révai-utcza 2. ■ 
Galitzenstein' J,, 

V örösm arty-utcza 82. 
Gutenberg-Nyomda, 

Gyár-utcza 31. szám . 
Kunösy Vilmos és Fia, 

G yár-utcza 34.
Lobi Dávid,

A ndrássy-ú t 19. •
Mahrer Testvérek, 

S zerecsen -u tcza  (államv. 
nyugdíjint. palo tája).

Markovits és Garai, 
L ázár-u tcza 17.

Mezei Antal, .
M ozsár-utcza.

Nagel István, 
Nagym ező-utcza. 

Neumayer-Ede, 
Szerecsen-utcza 33. 

Losner K. Lajos és Fia, 
Csengery-utcZa 31.

Rigler J. E.,
Rózsa-utcza 55.
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Ullmann József, 
T eréz-körút 3. 

Weissenberg Ármin, 
M uzeum -körút 21.

VII. k e r .(e r z s é b e t v á r o s ) 

Deutsch J.,
K ároly-körút 7.

Garai Mór,
D ohány-utcza 1. 

Hunnia-Könyvnyomda. 
(Tulajdonos: MtinzM.) 

Rom bach-utcza 1. 
Toldy-Könyvnyomda, 

(Tóth Gyula) 
D ohány-utcza 14.

Zeisler M.,
István-tór 17.

vili. k é r . ( J ó z s e f v á r o s ). 
Bartalits Imre, 

Eszterházy-utcza 12.
Fried S.,

Stáczió-utcza 4.
Rózsa Kálmán és neje, 

Szentk irály i-u tcza 30.

IX. K É R , ( f ERENCZVÁROS).
Engelmann M., ~

Lónyay-utcza 7.

X. KÉR. ( k ő b á n y a ). 

Első kőbányai könyvny. 
(Kertész J.)

BETŰÖNTŐDÉK: 
Államnj7omda,

I. vár, N ándor-tér-1,
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Athenaeum,
IV., Ferencziek-tere 3. 

Első Magyar Betűöntődé 
Részvénytársaság,

V I. , D essew ffy-utcza 32.
Egyetemi nyomda,

I. vár, iskola-tér 1.
Fischer és Mika,

VII. , K irály-utcza 88.

F ranklin-T ársulat, 
könyvnyomda r.-t., 

IV., Egyetem -utcza 4. 
Pallas,

IV . , Kecskem éti-utcza 6. 
szám .

Pesti Könyvnyomda- 
Részvénytársaság,

V. , H old-utcza 7.

KÖNYVNYOMDÁK A VIDÉKEN.

Ada.
B erger Adolf. 

Alsó-Kubin.
Schneider Dezső. 

Alsó-Lendva.
Bozzay P.

Apatin.
Szavad il József.

Arad.
A radi nyom da-társaság . 
Gyulai István.
Lengyel Lipót.
M uskát Béla.
Román gör. kel. egyház

megye nyom dája.
Réthy Lipót és Fia.
I. aradi am erikai gyors- 

sajtónyom da. 
W eissb erg er Soma. 

A ranyos M aróth. 
Részvénynyom da. (F elszá

m olás alatt.)
Baja.

K ollár A nta és Fia. 
Nánay L ajos.
S treinitz Gyula. 

B alassa-G yarm at.
H alyák István.

Kék László.
Győrfy Pál.

Báláz sfalva.
Gör. k. püspöki nyomda. 

Bártfa.
Bleier M.

B attonya.
Gaál Vilmos.

Békés.
P ovázsay  Testvérek. 

Békés-Csaba.
»Corvina«-n)r. (Szihelszky 
József.)

Lepage Lajos.
P ovázsay  Testvérek. 

Békés-Gyula.
Dobay János.

Besztercze.
B otschar T.
O rendi K ároly. 

Beregszász.
»Haladás« könyvnyom da, 
tu la jd .: Juhász  P iroska. 

B esz te rczeb án y a .
M achold F.
S inger Jakab.

Bicske.
L ederer Sándor.
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B onyhád .
Özv. Fein Teréz.

B rassó .
A lbrecht Adolf.
Gött János és Fia. 
M uresianu Aurél.
Alexi Th.
»Közművelődés«-nyomda.

B rezn ó b án y a .
K reisler J.

B uziás.
U llm ann F.

C sákóvá .
Chudy Testvérek. 

C sá k to rn y a .
F ischl Fülöp.

C se rv en k a .
Spannagel J. 

C sik som lyó .
Ferenczrendi nyomda. 

C sík szereda .
György Jakab  M árton. 

C songrád .
Schw artz  Sándor.
S ilber János.

C sorna.
Neumann Sam u.

Czegléd.
P iro ska  J. és T ársa . 
Sebők J.

D ebreczen.
»Debreczeni Ellenőr« ny. 
K utassi Imre. 
»Debreczen« nyomda- 
részvény-társaság .

Szabó Ferencz.
Pongrácz V iktor.
V árosi nyom da.
Ifj. G yürky Sándor.

D eés.
D em eter és Kiss.

D etta . H eldenw anger J.

D éva.
H irsch Adolf.
B reuer Mór.

D evecser.
Rosenberg Zsigmond. 

D itró .
D itró és S zárhegy  közsé

gek nyom dája. 
D om b ó v ár.

E lső dom bóvári könyv
nyom da és pap irszergyár. 

D u n a fö ld v á r.
Schw arz M anó.

E ger.
É rseki Lyc. Nyomda. 
Kohn Dávid.

E p erjes .
K osch Árpád.

É rse k ú jv á r .
W in te r Zs. 

E rzsé b e rv á ro s .
K otzauer J.

E sz te rg o m .
B uzárovits Gusztáv. 
L aiszky  János.
Tábor Adolf. 

F eh é rtem p lo m .
W under J.

F e lső -E ő r.
Schodisch Lajos. 

F e rtő -N ezs id e r .
H orváth B.

F ium e.
B ara tta  P.
Chiuzzelin & Co. 
Jerouscheg  G.
K arletzky Ferencz. 
S tabilim ento T ipo-litogra- 
fico Fium ano.

F o g a ra s .
Thierfeld Lipót.

G algócz. H orovitz Adolf.
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G y ergyó-S zt.-M ik lós.
Szabó L.

G yom a.
K nerr Izidor. 

G yöngyös.
H erzog A. E.
Kohn L.

G yőr.
F ischer István  és F. 
P o lgár Bertalan. 
Galantai és T ársa . 
Nitsm ann József. 

G y ő r-S z ig e t.
G ross G. és  tá rsa . 

G y u la fe h é rv á r . 
Po litzer L.
Püspöki nyomda. 
Som bori Nándor. 
Voltz H.

H a jdu -S zoboszló .
Plón Gyula. 

H ajdú -B öszö rm ény .
M aróczy M. József. 

H a las .
P rag e r Ferencz. 

H átszeg .
S tern  M.

H ó d m ező -V ásá rh e ly . 
»Hungaria«-nyom da. 
K anitzer G.
Lévay Fülöp,

H o lics.
H otascha J.

H uszt.
Neufeld S.

Igló.
Schm idt József. 

Ipo lyság .
Neumann József. 

J á szb e rén y .
B rünauer Alfd.
Hay Géza.

R abold .
D eutsch  M ózes. 

K alocsa .
Holm ayer Ferencz. 
M alatin Antal. 

K a p o sv á r.
H agelm ann K. 
Jancsov ics Gyula. 
Réthelyi M iksa. 

K ap u v ár .
B uxbaum  József. 

K a rán seb es .
O brehoja Antal. 
Püspöki nyomda. 

K arczag .
Sződi S.

K assa .
Özv. Lipóczy Józsefné. 
B ernovics J.
Ries Lajos.
W erfe r Károly. 

K ecskem ét.
Szilády László.
Tóth László. 
>Pannonia«-nyomda. 

K ésm árk .
S au ter Pál.

K esz the ly .
Nobel J.
F a rk as  J. 

K irá ly -H e lm ecz.
Klein József.

K is-C ze ll.
M enyhért Jú lia .

K ézdi- V ásá rh e ly .
Szabó A.

K isk ú n -F é leg y h áza .
Renezay József. 

K is -M arto n .
Dyk Ede.

K isv á rd a .
K rausz A dolf
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K o lo zsv á r.
Ferdinánd, Gombos és 
Sztup jár.

»Eilenzék« nyom dája. 
Gámán János  örökösei. 
»Közművelődés« nyomda. 
Lehm ann és Baldi. 
»M agyar Polgár« nyomda. 
Poltz A lbert.
S tra tz in g e r G.

K om árom .
Ziegler Károly.
Özv. K rausz Ignáczné. 
S p itzer  ̂ Sándor.

K örm end .
Részvény-nyom da.
B erger Róza. 

K örm öczbánya .
Jörges A. özv.

K őszeg.
Feigl Frigyes.
Feigl Gyula.
Kőszegi József.

K úla.
B erkovics M árkusz.

K u n -S z t -M árto n .
Sim a F. fiókja.

K ú n -S z t.-M ik ló s . B ors K. 
K is-U jszá llá s .

Jám bor Tivadar.
Léva. N yitrai és Társa. 
L ippa.

Gercsek József.
Zách József.

L ip tó -S z t.-M ik ló s.
S teier Izidor.

Lőcse.
Reisz M. József. 
W erthm üller J. és Fia. 

L osoncz.
Kárm án részvény-társaság  
Roth Simon.

Évkönyv. 1892.

L úgos.
T raunfellner Károly. 
W enczelly  J . és Fia. 

M agyar-Ó  v á r.
Czéh A.

M akó.
Gaál és Gömöry. 
Neumann József. 

M alaczka.
W iesn e r testv . 

M árm aro s-S z ig e t. 
Részvény-nyom da.
V ider M endel.
B alásy L.
Rosenstein M ayer.

M aros- V ásá rh e ly .
Ev. ref. Collegium nyomda. 
Róm. kath. leányiskola 
könyvnyom dája.

Grün Vilmos.
M átésza lka .

W  eisz 'Z sigm ond. 
M edgyes.

R eissenberger G.
M ezőtúr.

Gyikó Károly.
M indszen t.

Goldstein Mór.
M iskolcz.

F o rste r Rezső.
W esselényi Géza. 
Glattstein Dávid.

M ódos.
Z eiser J.

M ohács.
Blandl János.

M oór.
E nglánder Jakab. 

M unkács.
B layer Pinkász.
F arkas Kálmán.
»Kárpát« könyvnyom da.

11
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M u raszo m b a t.
Grünbaum  S.

N agy-A tád .
G rünberger A. 

N agy-B ánya .
Lengyel V.
M olnár Mihály. 

N agy-B ecskerek .
G rcsics I.
Jok ly  J.
Pleitz  Fér. Pál u tóda (dr. 

B ra jje r L. és M ayer R.) 
Scheinberger Ignácz. 

N ag y -B ittse .
Spiegel Samu. 

N agy-R őcze.
K ünstlerSom a.

Ó -S zép lak .
N yitravölgyi Gazd. Egylet 

Nyomdája.
N ag y -E n y ed .

W okál János. 
N ag y -K an izsa .

F ischel Fülöp.
S inger Lipót.
W ajd ics  és Dánielisz. 
W eiss  L. és F. 

N ag y -K áro ly .
Róth Károly.
Sepper K ajetán . 

N agy-K ik inda .
Kiadói nyom da.
Radák János.
M ikenkovits István. 

N ag y -K ő rö s .
O ttinger Ede. 

N agy-M ihály .
Landesm ann B. 

N ag y -S za lo n ta .
Reich Jakab.
Adler Jakab .
Sám son Sámuel.
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N agy-S zeben .
Closius örökösei.
Krafft Vilmos.
Drotleff József, 
ínstitu t tiporafie. 
R eissenberger Adolf. 
Román püspöki könyvny. 

N agy-S z t.-M ik lós.
König Salamon. 

N agy-S zó llós.
Székel}7 Simon.

N agy-S zom bat.
Goldmann M.
H orovitz Adolf.
W in ter Zsigm. özvegye. 

N ag y -T ap o lc sán v .
P latzko  Gy.

N ag y -V árad .
P auker D.
B erger Samu.
Guttmann V.
Láng József.
Freund L.
L aszki Ármin.
N aschitz Gyula. 
Rosenbaum  Vilmos. 
Sonnenfeld Adolf. 
»Szigligeti« nyomda. 

N ém et-P a lán k a .
K ristofek .

N y íreg y h áza .
Jóba  Elek.
»Ébredjünk« nyom dája, 
P iringer János. 
»Szabolcsm egyei Közl.« 

N y itra .
N eugebauer Anna. 
R eicheles Lipót. 
Schem pek és H uszár. 

O rav icza .
K ehrer C.
W under Károly.
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O ro sh áza .
M agyar A. M.
V eres Lajos.

 ̂ A ltstád ter M. J.
Ó -B ecse.

Löwy Lajos.
O -K an izsa .

Schw arz A.
Ó -O rso v a .

HandI József.
O rsovai kónyvny. részv t. 

P ak s .
Rosenbaum  M árk. 

P an cso v a .
Beck Imre.
Jovanovics T estvérek . 
K oszarics és Popovics. 
W ittig sch lager C.

P ápa .
Goldberg Gyula.
Nobel Ármin.
Reform, főisk. nyom da. 
S cho ssb e rg e r G. L.

Pécs.
Engel Lajos.
Lyceumi nyomda.
Taizs József.

P écska.
Ruber István.

P e rjám os.
P irkm ayer K.

P ozsony .
A ngerm ayer K.
Brég János.
Alkalay Adolf.
Löwy D ávid.
Stampfel, É der es társa. 
W estungarischer Grenz- 
bote« nyom dája.

W igand  R. F.
P u tn o k .

G aertner Ignácz.

R esicza.
E isler József. 
♦Reschitzaer Zeitung*. 

R im aszo m b a t.
N áray J. A.
Rábely M iklós.

R ozsnyó .
K ovács Mihály. 

R ózsahegy .
S alva Károly. 

S a lg ó -T a rjá n .
F iedler A.

S á rv á r .
Jakoby Bálint. 

S .-A .-U jhely .
♦Zemplén* nyom dája. 
Löwy Adolf.
Landesm ann és társa. 

S á ro sp a tak .
Ev. ref. fóisk. nyom dája. 

S egesvár.
Jördens Testvérek.
Horeth F rigyes. 

S e lm eczbánya .
Jö rges  A. özvegye. 

S e p s i-S z t.-G y ö rg \\
♦Jókai* részv.-nyom da. 

S ik ló s.
Löwy M iksa. 

S im o n to rn y a .
Jeruzsálem  E.

S opron .
B reiner K.
L itfass Károly.
Rom walter C. és Fia. 
Rónai Frigyes.

S tá je r la k .
Rose V.

Süm eg.
Nobel Ignácz.

S zab ad k a .
B itterm ann J.

11*
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S chlesinger Sándor. 
Székely Simon.
K ardos F.
V ancsek László. 

S zam o s-U jv ár.
Gör. k. püspöki nyomda. 
»Auróra« nyomda. 

Szako lcza .
Skarnitzl örökösei. 

S za rv as.
Sám uél Adolf.
Szikes Antal.
Sápszky János 

Szász-R égen .
B urghard  R.
Sebesch Károly. 

Szász-S ebes.
Stegm ann J.
W ink ler Vilmos. 

S zászv áro s .
Fuhrm ann R.
»Minerva« nyomda. 

S za tm ár-N ém eti.
M olnár J., Nagy L.
» S z ab a d s aj tó« ny o m d áj a . 

Szeged.
Bába Sándor.
Endrényi L ajos.
Engel Adolf.
V árnai Lipót.

Szeghalom .
Iíj. K iss Ferencz. 

Szegzárd .
B áter János.
U jfalussy  Lajos. 

Székelyhid .
Em ber Gyula.
Kohn Sámuel. 

Székely -U dvarhely .
Becsek D. 

S zékesfehérvár.
M árián Gy.

»Pannonia« nyom datárs. 
S inger E.
Szám m er Imre.
Szám m er Kálmán. 
»Székesfeh. és Vidéke« ny. 
Kaufmann Fáni.

Szen tes.
B alázsovics Norbert.
.Sima Ferencz.
S ta rk  Nándor.

Szenicz.
Beco János és T sa.

Szered.
S terner Dávid.

S zerencs.
Simon J.

Szigetvár.
Schlesinger J. 

S z ilágv -S om lyó .
Bölönyi Sándor.
M orvái J.

S zo lnok .
B akoss István.
Fuchs Lipót.
Hay Fülöp.
Szolnoki Hiradó. 

S zo m b a th e ly .
Bertalanffy J.
Gábriel A.
K ram er M.
Seiler H. özvegye. 

T apo lcza.
Löwy B.

T asn ád .
Turóczy Zsigmond.

T a ta .
E nglánder Jakab.
K opasz J. özvegye. 

T em esv ár.
Csanádm egyei nyomda. 
D élm agyarországi szövet

kezeti nyomda.
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Freund Gyula. 
M agyar Testvérek. 
»Posaune« nyom dája. 
Uhrm ann Henrik. 
V eres Samu.
W eisz  J.
O berlánder H. 
Csendes J . 

T isza -F ü red .
Löw Sam u.

T o lna.
Selly József. 

T o ln a -S zán tó .
Szabó Mihlós. 

T o ln a -T am ás i.
Jeruzsálem  Ede. 

T o p o ly a .
Schw arz M.

T orda.
P o llak  M óricz. 

T ö rö k -S z t.-M ik ló s.
Fuchs Jakab. 

T rencsén .
Gansl Lipót.
Skarnitzl Fr. 

T u ró cz -S zt.-M árto n . 
M agyar nyomda. 
Részvény-nyomda. 

Ú jpest.
K aczander és Fuchs. 
Schw arz Jakab. 

Ú jvidék.
Fuchs Ágoston.
F ü rst, W einberger és 
Reitzer.

M iletics Szvetozár. 
Pajevics Arzén. 
Popovics testvérek. 
Pavlovics és Jocics.

U ngvár.
Fésűs József.
Gellisz M iksa. 
»Kelet« nyom dája. 
Po lacsek  M iksa. 

U jverbász .
B erkovics M árk fiók 

nyom dája.
Vácz.

M ayer Sándor. 
V ág-Ü jhely .

H orovitz Adolf. 
Versecz.

W ettl és Ver.onits. 
K irchner J. özvegye. 
K assanovits M. 
F üger Ida.

V eszprém .
K rausz A. Fia. 
»Petőfi« nyom da. 

Z a la -E g erszeg .
Tahy Róza.
B reisach Samu. 

Z en ta .
Schw artz Sándor. 
Klenóczy és Biró. 
Biró János.

Z ilah .
Seres Sam u.

Zólyom .
Nádossy G.

Z om bor.
Bitterm ann A.
M uzsik A.
O bláth R.

Z som bolya .
Kaufman F.

Z so lna .
A ldori M anó.
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HORVÁT- ÉS SZLAVONORSZÁGBAN.

Belovár.
Fleischm ann F.

Broód. t
Schuhm ann H.

Buccari.
D esselbrunner R. 

D iakovár.
Egyházm egyei nyomda. 

Eszék.
Laubner Károly.
Pfeiffer Gyula.
Schaffer A lajos.

Gospic.
Zsuppan M.

Illők.
W ortm ann A. 

Kaproncza.
Lostincer.

Karlócza.
Pavlovics K. 

K árolyváros.
H auptfeld K.
P rettner J. N.

Kőrös.
Neuberg Gusztáv. 

Mitrovicza.
Trum ié K.
Tritm ic M.

P etrin ja.
Pirnat A.

Pozsega.
Klein Lipót.

Ruma.
W agner J.

Sziszek.
Fanto Adolf.
Jü n k er H.

Susak.
L ukanovics N. 

U j-G rad isk a .
Schiebel A.

V arasd.
P la tzer J. és íia. 
Stifler J. B.

Vinkovce.
Trum ic Szilárd . 

V irovitica.
H abianec A.

Vukovár.
Jancsik  E.
K iefer N.

Zágráb.
A lbrecht K.
B rusina Antal. 
Részvény-nyomda.
F ischer F.
Granitz Ignácz.
Hühn Gyula.
K ralj Gy.
Kugli és Deutsch. 
Scholz és Kralj. 
»Národne Novine« ny. 

Zengg. L uster Henrik. 
Zimony.

G rabovacky M. 
Sopron J. C.
Baics S.

Zsid. M aukovics P.



A KÖNYVNYOMDÁSZOK LAPJAI.

Az ebben a művecskében elősorolt nyomdász-egy
letek és körök majdnem mindegyike bír egy, a tagok 
érdekeit képviselő, a szakképzést előmozdító, a szer
vezkedési módozatokat megvitató lappal, melyeknek 
megjelenési helyét és idejét, úgyszintén szerkesztő
ségi czímét szaktársaink gyakran óhajtják tudni, 
minek következtében a következő lajstromot szíves 
figyelmükbe ajánljuk :

Correspondent f ü r  D eutschlands BucJt- 
drucker u nd Schriftgiesser.  Német könyvnyom
dászok segélyegyletének közlönye. Megjelenik Lipcsé
ben, évenkint 150-szer. Felelős szerkesztő: Gasch 
Arthur. Lipcse-Reudnitz, Konstantinstrasse 8,. I.

Deutsch - am erikanische Buchdrucker  -  Zei
tung.  A német-amerikai könyvnyomdászok közlö
nye. Megjelenik New-Yorliban, havonkint kétszer. 
Szerkesztő: Miller Hugó, 200. Worth Street.

G rafikai Szem le.  A »Könyvnyomdászok szak
köre* hivatalos lapja. Megjelenik Budapesten, havon
kint egyszer. Felelős szerkesztő: Tanay József, 
főmunkatárs: Bauer I. M., V. kér., hold-uteza 7.1
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Gutenberg.  A román könyvnyomdászok köz
lönye. Megjelenik havonkint kétszer, Bukarestben. 
Felelős szerkesztő: Jonescu Sándor, Strada Acade- 
mie (Casa Karapati).

H élvetische Typographia.  A német-svájczi 
nyomdász-szövetkezet közlönye. Megjelenik Basel- 
ben, hetenkint egyszer. Felelős szerkesztő: Káfer 
Frigyes, Bern, Marzili 32.

II Typografo.  Az olasz nyomdász-szövetkezet 
közlönye. Megjelenik Milanóban, havonkint kétszer. 
Felelős szerkesztő: Pietro Pareriti, Via San Vittore 
al Teatro 13.

L a  F édération typographique Belge. Kiadja 
a belga nyomdász-szövetség. Megjelenik Brüsszel
ben, minden hó 1-én franczia- és minden hó 15-én 
vlám-nyelven. Szerkesztők: Mondet G,, Godts E. és 
Eltges N., egyleti helyiség1: au Cygne, Grand Piacé 9.

L a  Typogrqfia M ílanese.  Az olasz nyomdász
szövetkezet milánói fiókegyletének közlönye. Meg
jelenik Milanóban, havonkint egyszer. Felelős szer
kesztő : Gaetano Ronchetti, ViaSan Vittore alTeatro 13.

L a  Typographie fran ca ise .  A franczia könyv- 
nyomdászok szövetkezetének közlönye. Megjelenik 
Parisban,_ havonkint kétszer. Felelős szerkesztő: 
Antoine Keüfer, 15, Rue de Savóié.

L a  Unión tipográfica. A spanyol könyvnyom
dászok és a vele rokon üzletágak szövetkezetének 
közlönye. Megjelenik Madridban, havonkint egyszer. 
Szerkeszti: Antónia Atienza, JardineS; 32, 1°.

Le Gutenberg.  A franczia-svájczi nyomdász
szövetkezet közlönye. Megjelenik havonkint kétszer, 
Lausanneban. Szerkesztő: Notz G., Café du Midi, 
Grand Pont.
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Le R éve it typographique.  A »Cercle d’études 
sociales« közlönye. Megjelenik Parisban, havonkint 
kétszer. Szerkesztő: Maynier-Michelland J., 51, Rue 
St.-Sauveur.

Reform .  A német könyvnyomdászok összérdekei- 
nck közlönye. Kiadja a lipcsei könyvnyomdász
segédek egylete. Megjelenik Lipcsében, hetenkint egy
ezer. Felelős szerkesztő: Kressin Ottó, Albertstr. 18.

Suomen K irjapainoleh ti.  Kiadja Ahlstedt Rob. 
Helsingforsban (Finnország). Megjelenik havonkint 
egyszer.

Svensk T yp o g ra f -T idning.  A svéd nyomdá
szok egyletének közlönye. Megjelenik Stockholmban, 
havonkint kétszer. Szerkesztő: Sven Linge,.S., KÖp- 
mantorget 2.

The Typographical Circular.  Kiadja a »Typo- 
grayhical Association«. Megjelenik Manchesterben, 
havonkint egyszer. Szerkesztő: Henry Slatter, 69, 
Ducié Grove, C.-on.-M.

T yp o g ra f bladet.  Kiadja Fivander Albin Helsing
forsban (Finnország). Megjelenik havonkint egyszer.

Typographia.  A könyvnyomdászok technikai 
érdekeinek folyóirata. Megjelenik Prágában, havon
kint egyszer. Kiadó és szerkesztő: Krímért K., Prága- 
Weinberge 375.

Typografiske M eddelelser. A norvég könyv- 
nyomdászok központi egyletének közlönye. Megjele
nik hetenkint egyszer Christianiában. Szerkesztőség 
Gronlandsleret 33.

Typograf-T idende. A könyvnyomdászok érde
keinek szakközlönye. A dán könyvnyomdász-egyle
tek tulajdona. Megjelenik hetenkint egyszer, Kopen-
hágában. Szerk.: Nielson Thorvald, Gothersgade 169.
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Typograpltia,  »Gutenberg« német melléklettel. 
A magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők 
közlönye. Megjelenik Budapesten, hetenkint egyszer. 
Felelős szerkesztő: Preusz Jakab, VIII. kér., Stáhly- 
utcza 1.

Veleslavin. »Typografická Beseda« csehországi 
könyvnyomdászok és betűöntők központi egyletének 
közlönye. Megjelenik Prágában, havonkint kétszer. 
Felelős szerkesztő: Bubník József, Karlsplatz 315.

V orw arts! A könyvnyomdászat és rokonszakmák 
közlönye. Ausztria összes könyvnyomdász-segédei- 
nok közlönye. Megjelenik Becsben, hetenkint egyszer. 
Felelős szerkesztő: Kralik Emil, VII. kér., Ziegler- 
gasse 25.



HI R D E T É S E K.





G E P - L E V E L B O R I T E K  
NÉVJ EGY- CARTON,  GYÁSZ-LAPOK,  
L E G J O B B  MI NŐSÉGŰ PAPIR-ÁRÚK

Védjegy

Kapható minden jobb papirkereskedésben

COLDZIEHER CEZA
B U D A P E S T

V., Arany /[anos-utcza 20. ^





Kitüntetve a tem esvári k iá llításon . 1

r  r

KURZWEIL JÁNOS ESTARSA
ELSŐ MAGYAJ?

KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAI FESTÉK -G YÁR A
készít legjobb m inőségű’

Újság-, mű-, illusztráczió-, diszmű- és 
mindenféle színes festékei,

K E N  C Z  É K ,  B R O N Z O K .
»Patent« j>elatin-ljenj»eran>a}>-.

S Z E D Ű S O R Z Ö  igazítható feszítővel, szabadalmazott, 
saját találmány.

4A * * *
J v  BUDAPEST, V., HOLD-UTCZA 25.í A





Hayonkint megjelenő nyomdászat: szaklap
A

GRAF I KAI  S Z E M L E
A

KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRÉNEK
HIVATALOS KÖZLÖNYE

TANAY JÓZSEF BAUERJÁNOS M.
SZER KESZT Ő  FŐ M U N K A T Á R S

HAYONKINT M Ű M E LLÉK LETEK K EL

E l ő f i z e t é s i  á r a :

E gész évre .. .. 2  f r t .  Fél évre 1 f r t .

Megrendelhető a kiadóhivatalban:
B u d a p e s t ,  Y., H o ld - u tc z a  1 .  sz .

É v k ö n y v .  1892. 12
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NYOMDAI SZAKUZLET

l^USZTARí ÉS TÁRSA
Budapest, Akadém ia-ufcza  6,

Á llandó  n a g y  ra k tá r  gépek, festékek és 
m in d e n  n yom dai fö lszerelésben.

N y o m d a i b ere n d e z é se k , E lső ren d ű  g y á r a k  k ép v ise lő sé g e ,
»Americain« áttetsző hengeranyag. 

-^Albine« fehér hengeranyag.
A fra n k fu rti E lin sch -fé le  betűöntődé vezér
képviselősége M agyarország , és a Kelet 

részére.

C L I C H É K E T
ÁRJEGYZÉKEK, KÖNYVEK, HIRDETÉSEK és NYOMTATVÁNYOK

K É P E S  K I Á L L Í T Á S Á R A
KIFOGÁSTALAN KIVITELBEN

GYORSAN ÉS LEGOLCSÓBB ÁRAKON KÉSZÍT

P 1S 6 I ÍE E  L 1P Ó T
Ö Í I 3 ? M I G B A F i a i  M Ű I N T É É É T É

BUDAPEST, IV. U jv ilá g -u tc z a  12.
VIDÉKI MEGRENDELÉSEK TELJES FIGYELEMMEL ESZKÖZÖLTETNEK.





G É P G Y Á R
ÉS

V A S Ö N T Ö D E

JOSEF ANGER &SÜHNE
W ien , H e r n a ls , H a u p tstr a sse  124.

A já n ljá k  leg ú jab b  v ív m á n y o k  s z e r in t tö k é le te s íte t t

könyv- és kőnyomdai gyorssajtóikaí, 
amer, íégelyes nyomó-, papirvágó- és lyukasztó gépeiket, 

aranyozó- és ványoló-sajtóikat, lemezpapir- ollóikat,
valam int

s ím i tó -  é s  c s o m a g o l ó  s a j tó ik a t .

K épes á r jeg y zék e t
k ív á n a tra  in g y en  és bérm entve 

k ü ld etn ek .

Legolcsóbb gyári árak.

Legelőnyösebb fizetési 
m ódozatok.

S zám os e lism erő  
n y ila tk o za t.

E
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H
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B
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a
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B
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B
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Kitüntetés : 
Császári sas alkal 
^raazása a czíraen 

és pecséten.

______  __

ő ' ^

&

w

<Ő' -G)

Ft 7!

P #  KS U E C ftj
%

*  MŰHELY

J.H.RUST &Comp.
BECS, Y, GRIESGASSE 10.

Teljes könyvnyomdái berendezések
nagy és kisszabású üzletek részére

a legdivatosabb s legízlésesebb betűkkel, 
körzetekkel és ékítményekkel, valamint 
mindenféle gépekkel és szerelvényekkel, 
a legrövidebb idő alatt, jutányos fizetési 
módozatok mellett legjobb anyagból 

pontos kivitellel szállíttatnak.

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

ingyen és bérmentve.

k é p v ise lő k : fftüller (testvérek
B udapest, N a g y  korona-uteza 3.

Minden szak- és világkiállításon dijakkal 
kitüntetve.

sV

____________________________

A liirdető ezég u ta sítá sa  szerin t összeállítva.
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A L A P I T T A T O T T  1 7 8 0 - b a n .

HÜEER MIHÁLY MÜNCHEN é s  NEWYORK,
* **•

Színes és fekete könyv- és könyomdai festékek gyára,
* **

Kencze-főzde és koromégetés.
***

Kizárólagos képviselői Magyarország és a Kelet részére

PUSZTAFI é s  TÁRSA
BUDAPESTEN, AKADÉMIA-UTCZA 6, SZ,

Hol is a dúsan  felszerelt rak tárbó l bárm inem ű m egrendelések  
pontosan és gyo rsan  eszközöltetnek.

*s------------------------------------ _ ------------------------------ -

RÉZLÉNIA-GYÁR

H .  B E R T H O L D
1 3 H R L . I N  <3'~

S W .  B e l l e - A l l i a n c e s t r a s s e  N i  88.
• • •—

NYOMDABERENDEZÉSI ESZKÖZÖK.
— —

Mintákat és árjegyzéket ingyen s bérmentve küld. 
Pontos kivitel és jutányos árak.

^ W i i ü ü ü i ü ü ü i ü ü i ü ü ü i i i ^ t





FÉNYKÉPÉSZ BUDAPESTEN
IV., K ároly-utcza 3.

Az A ngerer-féle sokszorosító  el
já rá sn a k  M agyarországon egyedül 

jo g o síto tt tulajdonosa.

K észít mindennemű

FÉNYKÉPET
és horgany-edzésű 

dúczokat.
■\L-»

R a jz o k ,  í r a t o k ,
é r m e k ,  _ _ _

c z ím la p o k ,  h i r -  ’í k f  
d e t é s e k ,  /  \  r, .  \  

á r j e g y z é k e k  f
é s  tö b b  e f é l é k  \ í | É y  " 

s o k s z o r o s i -  \ J | | | Í \
t á s á r a  1 J § § j

a j á n l k o z i k .













R É Z L É N I A - G Y Á R

RÜGERC. LIPCSÉBEN
K I T Ü N T E T V E :

Brüsselben 1888 : a r a n y é r e m m e l  
Londonban 1891: d í s z o k l e v é l l e l

Kizárólagos képviselőim  M agyarország és a  keleti 
ta rtom ányok  részére:

PÜSZTAFI  ÉS TÁRSA
Budapesten, V., Akadémia-utcza 6. szám.

Wallenfels Simon
b.-kamnitzi géppapír gyári-raktár

Budapest
V., Arany János-utcza 6. (Tüköry-palota). 

Ajánlja nagy raktárát

díszlevélpapirból, borítékból, író- és levélpapírból,
fehér, színes Bristol-kartonből, egész ívben és vágva,

eljegyzési kártyákat, arany szegélylyel és gyászlapokat.
»Siam« legfinomabb csontlevélpapir készítése.

- V. -I'. ' íl.





A gyár 
670 munkást 
foglalkoztat

A gyár évcn- 
kint 2900 gépet 

készit

R r a u s e : K á r o l y
IyIP<3iS35 ( Iy e ip z ig -K ro tte n c lo rf)

Gépek könyv- és kőnyomdák, könyvkötészetek, 
karton-, papír- és papirlemez-gyárak számára.

Árjegyzékek 
kívánatra ingyen 

és bérmentve 
küldetnek

Költségtervezetek 
készségesen és 

gyorsan 
készíttetnek

















BETŰ- ÉS TÖMÖNTŐDE, GALVANOPLASZTIKA

GAWLITZA J.
IX., Ferstelgasse Nr. 5. B E C S  a fogad, templ. mögött

BERTHOLD H,
rézlénia-gyárának 

egyedüli képviselő je az osztrák 
m agyar m onarchiában.

A 20 év ó ta leg jobb hírnévnek 
örvendő

»T H E  E X C E L L E N T «
angoi hengeranyag raktára.

dTyomdai berendezések a legrövidebb idő alatt, gépekkel 8 minden 
egyéb eszközökkel együtt.

f f
I
1

A Z E L S Ő  M A G Y A R

R U G G Y A N T A - B É L Y E G Z Ő  GYÁR  
v é s ő - Í n t é z e t  

GEDULDIGER HUGÓ
Budapest, Váczi-Körút 17, sz.

Ajánlkozik mindenféle ruggyanta- és érez- 
toélyegzölc elkészítésére ezégek, takarékpénztárak, 
hitelintézetek, vasutak és malmok részére. Úgy
szintén készíttetnek pecsétnyom ók, cliab lonok, 
cloiiifjoriiyomó és em eltyüprések  stb., vala
mint minden e szakba vágó munkák a legjutá- 
nyosabb árakon.

( 2 ^  1 sínét e ladók  k e re s te tn e k . ^ 0
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KÉT MILLIÓ ALA PPA L  BÍRÓ KÖ ZKERESET I

F E S T É K G Y Á R

CH. LORILLEUX & CIE
16, RUE SUGER PARIS RUE SUGER 16.
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RAKTÁR BECSBEN :
G u ten b erg -H au s, G ebr. G eel, IX , L ie c h te n s te in stra ss e  8.

Könyv- és Könyoindai Festékek
fekete és színes nyomásra, dörzsölve vagy szárazon 

MINDENNEMŰ KENCZÉK

(gyárak: ^puteaux és ‘Jpanterre í^ e ine )
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BUDAPESTEN
IX., K in iz sy -u tc z a  10.

V álla lkozik  mindennem ű 
könyv-,

kőnyomdai s könyv- 
kötészeti gépek 

javítására.
Teljes erő-átviteli 

(transmissio) 
berendezésekre, 

gázmotorok 
és gőzgépek felállí

tására.

zámos elismerő nyilatkozat tulajdonosa, j 

J\öltségvetések készséggel teljesittetnek. 

^átköltöztetések szakszemen és olcsón 
cszlcö̂ cO Iteinek.
. Ócska gépeket a legmagasabb áron vásárol.





TYPOGRAPHIA
A MAGYARORSZÁGI

KÖNYVNYOMDÁSZOK ÉS BETŰÖNTŐK EGYLETÉNEK 

HIVATALOS KÖZLÖNYE.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  p é n t e k e n .

Előfizetési ára :
Egész évre............... 4 frt. Félévre...................... 2 frt.

Negyedévre ............................ 1 frt.

Az előfizetési pénzek Steiner Adolf egyl. számvivőhöz 
i  (Budapest, VIII., Stáhly-utcza 1. sz.) küldendők. SÍP j
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MAGYAR

NYOMDÁSZOK ÉVKÖNYVE
1887., 1888., 1889., 1890,1891. ÉVFOLYAMAI

együttesen megrcndelfteíőí: 2 frférí, egyen hint 
pedig 50 ^réri (^öfeíen^iní 7 Ér. posfa- 
porfót líülöip arámiivá) .d^encaisovs^ J^.-nél 

("V, töold-u. 7. (Részvény-nyomda).
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C A N Z é s TARSA
YASÖNTŐ

ÉS GÉPGYÁR R ÉSZ V.-TÁRSUL AT 
BUDAPESTEN.

Különleges gyártmányai :

G á z m o t o r o k ,
álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel, melyek 
következő előnyökkel bírnak: olcsó ár, igen 
kevés gáz-fogyasztás, a tolattj^ú elhagyása, kis 
térfogat, csekély súly, nyugodt s egyenletes járás, 
javítás csak ritkán fordúlhat elő s ez is igen 
egyszerűen és -könnyen eszközölhető.

T u r b i n á k
a helyi viszonyok szerint szerkesztve.

T r a n s m i s s i ó k
(közlőművek) és mindennemű ép ítési  és g ép é
sze ti munkák.

E lectrom ös v ilá g ítá s i berendezés és erő
á tv ite l nagyobb távolságra is, sa já t k i
p róbá lt rendszerük szerin t.





Első Magyar
BETŰÖNTŐDÉ

Részvény-Társaság
Budapest, Dessewffy-utcza 32, saját házában,

Folyton dús raktárt tart magyar, német, horvát 
szerb, román és bolgár ékezető

KÖN Y Y  és CZÍ NI ÍRÁSOKBAN
továbbá

KÖRZETEK, KIZÁRÁSOK
és egyéb nyomdai fölszerelvényekben.

*

ész nyomdai berendezések jutányosán és 

gyorsan jos&anaiosittatnak.
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Jelen Évkönyv Kurzweil-féle festékkel nyomatott.
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