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JANUÁR 1894 FEBRUÁR S

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csüt.
5 Péntek
6 Szom.
7 Vas.

A. K., Újévi ün.
Makár ap. hv.
Genovéva sz.
Titus pk., ízab.
Teleszfor p. vt.f
Vizkereszt
G1 Raj mund %

1 Csüt.
2 Pént.
3 Szomb
4 Vas.

Ignácz pk. vt.
Gy. sz. B. A. y
Balázs pk. vt.
G Farsangvas.

,

5 Hétfő Ágota sz.
^
6 Kedd Dorottjm sz. v.
7 Szerda Hamvázó sz. y
8 Csüt. Máth. J. áld. y
9 Péntek Jcz. tövisk.
f
10 Szomb. Skolasztika f
11 Vas. G1 Invocabit

8 Hétfő Szeverin
9 Kedd Julián vt., Mar.
10 Szerda Vilm. p.
11 Csüt. Hygin pápa vt.
12 Péntek Ernő ap., Mód. f
13 Szomb. Vid. egvh., Ver. 12 Hétfő Eulália
f
14 Vas. G2 Jéz. sz. n. 13 Kedd Ricsi Katalin 3
14 Szerda Bálint Kánt. y
3 15 Csüt. Fausztin
15 Hétfő Pál rém.
j
16 Péntek Juliána sz. vt. y
16 Kedd Marczell vt.
17 Szomb. Donát vt.
y
17 Szerda Rcm. Antal
18 Vas. G2 Reminisc.
18 Csiit. Piroska sz. vt.
19 Péntek Kanut, Má'rius f
19 Hétfő Konrád
f
20 Szomb. Fábián és Seb.
21 Vas. G Hetv.
@ 20 Kedd Eleutér
@
21 Szerda Eleonóra
f
22 Csüt. Péter széki. K. f
22 Hétfő Vincze vt.
23 Kedd B.-Assz. eliegyz. 23 Péntek Romána sz. f
24 Szerda Timót pk.
24 Szomb. Mátyás apostolf
25 Csüt. Pál ford.
25 Vas. G3 Oculi
26 Péntek Polikarp vt. f
27 Szomb. Arsz. sz. János
26 Hétfő Sándor pk. vt. f
28 Vas. G Hatv.
(£ 27 Kedd Leander
28 Szerda Román
y
29 Hétfő Szál. Fér.
30 Kedd Mártonka
31 Szerda Nol. Péter
1-én a nap hossza 8 ó. 36 p., 1-én a nap hossza 9 ó. 36 p.,
a hó végéig 58 perczet nő. | a hó végéig 1 ó. 26perczet nő.

ni

MÁRCZIUS 1894 ÁPRILIS

1 Csüt.
2 Péntek
3 Szomb.
4 Vas.

Albin pk.
Jéz. 5 seb.
Ginda cs.-né
G4 Laetare

s.
t
t

„®?

í Vas.

G1 Quasim.

2 Hétfő
3 Kedd
4 Szerda
5 Csüt.
6 Péntek
'f Szomb.
8 Vas.

Paul Ferencz
Richárd
Izidor pk.
F. Vincze
Cölesztin pápa^
Epifán
G2 Miseric.

5 Hétfő Özséb vt.
t
6 Kedd Frigyes hv. t
7 Szerda Aquinói Tamás®
8 Csüt. I. János hv.
t
9 Péntek Francz. özv. J.I
10 Szomb. Szeb. 40 vt. t 9 Hétfő Dömötör
11 Vas. ■ G Judica
10 Kedd Dániel
11 Szerda Leó pápa
t 12 Csüt. Gvula p.
12 Hétfő Gergely
13 Kedd Rozina
f 13 Péntek Hermengild vt.3l
14 Szerda Matild cs.-né 3> 14 Szomb. Tibor vt.
15 Csüt. Longin vt.
t 15 Vas. G3 Józs. olt.
16 Péntek Geréb hv.
t
17 Szomb. Gertrud sz.
t 16 Hétfő Lambert
18 Vas. G Palmarum
17 Kedd Rezső
18 Szerda Apollónia
19 Hétfő József
t 19 Csüt. Tódor, Antónia
20 Péntek Győző, Ágnes É
20 Kedd Nieetás
21 Szerda Benedek hv. ® 21 Szomb. Anzelm hv.
22 Csüt. N. csütörtök t 22 Vas. G4 Cantate
23 Péntek |N. péntek
t
24 Szomb.jN. szombat
f 23 Hétfő Béla pk.
25 Vas. G Husvét vas. 24 Kedd György vt.
25 Szerda Márk evang. vt.
26 Hétfő Husvét hétfő
26 Csüt. Kilit és Marcz.
27 Kedd Rupert hv.
27 Péntek Peregrin
f
28 Szerda >Sixtus p.
28 Szomb. Vitályos és V. ^
29 Csüt. Czirill vt.
£ 29 Vas. G5 Rogate
30 Péntek Kvirin
t
31 Szomb Ámosz pr.
30 Hétfő Sz. Kát. f j. n.
1-én a nap hossza 11 ó. 4 p.,
a hó végéig 1 ó. 37 p. nő.

1 én a nap hossza 12 ó. 46 p.,
a hó végéig 1 ó. 30 p. nő.

81
nap
i
2
3
4
5
6

m á ju s

18 9 4

Kedd Fülöp, J. )f járó
Szerda Athanáz jnapok
Csüt. Áldozó csüt.
Péntek Flórián vt.
t
Szomb. V. Pius pápa %
Vas. G6 Exaudi

JÚ N IU S

nap

i Péntek Jéz. sz. S zív . t
2 Szomb. Anna-Mária
3 Vas. G3 Klotild •
4
5
6
7
8
9
10

Hétfő Quirin pk.
Kedd Bonifácz
Szerda Norbert hv.
Csüt. Róbert ap.hv.
f
Péntek Medárd pk.
Szomb. Primus és F.
Vas. G4 Margit 3

Hétfő Szaniszló
Kedd Mihály megj.
Szerda Naz. Gerg.
Csüt. Antonin
Péntek Mamert
t
Szomb. Pongrácz vt. 3 11 Hétfő Barnabás
12 Kedd Ékesb. János
Vas. G Pünk. vas.
13 Szerda Pád. Antal hv.
14 Hétfő Pünk. hétfő
14 Csüt. N. Vazul hv.
15 Kedd Izidor vt.
15 Péntek Vid és Mód. vt.f
16 Szerda N. János Kánt. f 16 Szomb. Reg. Ferencz
17 Vas. G5 Peregrin
17 Csüt. Paskál hv.
18 Péntek Venáncz
f
@
19 Szomb. Ivó hv.
@ 18 Hétfő Márkusz
20 Vas. G1 Szenthár.
19 Kedd Gyárfás, Prot.
20 Szerda Szilvér vt.
21 Hétfő Timót vt.
21 Csüt. Alajos hv.
f
22 Kedd Júlia sz. vt.
22 Péntek Paulin
23 Szerda Dezső pk.
23 Szomb. Ediltrud
24 Csüt. Úr napja
24 Vas. G6 Kér. János
f
25 Péntek Orbán pp.
25 Hétfő Febrónia
26 Szomb. Neri Fülöp
27 Vas. G2 P. Magd. £ 26 Kedd János, Pál vt.
27 Szerda László m. kir.
f
28 Hétfő Emil, Ágost.
28 Csüt. Ireneusz
29 Péntek Péter és Pál f
29 Kedd Maximilian
30 Szerda Nándor hv.
30 Szomb. Pál ap. emléke
31 Csüt. Petronella
7
8
9
10
11
12
13

1-én a nap lossza 14 ó. 19 p.,
ho végéig ló. 11 p. nő.

1-én a nap hossza 15 6. 31 p.,
21-ig nő, aztán végéig 4p. fogy.

nap
1 Vas.

JULIUS 1894 AUGUSZTUS
G7 Jéz. sz. vér.

2 (Hétfő !Sarlós B. A.
3 Kedd 1deliodor pk. %
4 iSzerda Ulrik pk. hv.
5 jCsiit. Czir. és Meth.
6 Péntek Dominika
f
7 SzombJ Villibald
Vas.
G8
Erzsébet
k.
8

3

nap

i Szerda Vas. sz. Pétéi' %
o Csüt. Porcziunkula
3 Péntek István vt.
t
4 Szomb. Domonkos
5| Vas. G12 Havi B. A.
6 Hétfő Urunk szinv.
7 Kedd Kajetán
8 Szerda Czirjék vt.
9 Csüt. Román vt.
10 Péntek Lőrincz vt.
f
ii Szomb. Zsuzs, Tibor
12 jVas. Gl3 Klára

3

9 Hétfő Anatolia
10 Kedd Amália sz.
11 Szerda I. Pius pápa vt.
12 Csüt. Gual. János
f 13 Hétfő Ipoly, B. Ján.
13 Péntek Anaklét
14 Szomb. Bonaventura
14 Kedd Ozséb vt.
15 Vas. ]G9 Lsz. Megv. 15 Szerda N. B.-Asszony
16 Csüt. Jáczint
©
16 Hétfő 1Karmelh. B.-A. 17 Péntek Liberát apát vt.f
© 18 Szomb. Ilona császárné
17 Kedd Elek hv.
19| Vas. Gl4 Joák. olt.
18 Szerda Kamill, hv.
19 Csüt. P. Vincze
20 Péntek Illés próféta t 20 Hétfő István király
21 Kedd Bernát ap.
21 Szomb. Dániel pr.
22 Vas. G10 M. Magd. 22 Szerda Timót vt.
23 Csüt. Beniczi Fülöpvt.
24 Péntek Bertalan ap. f C
23 Hétfő Apollinár
25 Szomb Lajos kir.
24 Kedd Krisztina vt.
26 Vas. G15 Zefirin
25 Szerda Jakab ap.
26 Csüt. Anna, B. A. anyja
f 27 Hétfő Kai. József
27 Péntek Pentele vt.
28 Kedd Ágoston
2S Szomb. Inczc pp.
29 Vas. Gll Márta
29 Szerda Sz. Iván lefej.
301 Csüt. Limai Róza sz.
30 Hétfő Abd. és Szén. 31 Péntek Raj mond hv. f
31 Kedd Lojolai Ignácz
1-én a nap hossza 15 6. 43 p., 1-én a nap hossza 14 ó. 48 p.,
a hó végéig 53 perczet fogy. a hó végéig 1 ó. 27 p. fogy.

nap

SZEPTEMB,

1S94

1 Szomb. Egyed ap.
2 Vas. G16 Őrangyal
•3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6 Csüt.
7 Péntek
8 Szom.
9 Vas.
10
11
12
13
14
15
16

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb.
Vas.

17
18
19
20
21
22
23

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb.
Vas.

24
25
26
27
28
29
30

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb.
Vas.

Mansvet
Rozália
Juszt., Lőrincz
Zakariás pr.
Regina sz. f 3
Kisasszony n.
G17 Már. név.

OKTÓBER

1 Hétfő
2 Kedd
3 Szerda
4 Csüt.
5 Péntek
6 Szomb.
7 Vas.
8
9
10
11
12
13
14

Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb.
Vas.

Tol. Miklós
Teodóra
Guido hv.
Amit pk.
Szt f felmag. f
Nikoméd
@ 15 Hétfő
16 Kedd
G18 Eufcmia
17 Szerda
18 Csüt.
Lambert
19 Péntek
Kúp. Józs.
Január Kánt. f 20 Szomb.
21 Vas.
Euszták
Máté ap.
f
Vili. Tamás f (T 22 Hétfő
23 Kedd
G19 Tekla
24 Szerda
25 Csüt.
Gellert pk.
Kleofás
26 Péntek
27 Szomb.
Jusztina
Kozma és Döme 28 Vas.
Venczel kir. vt. f
Mihály főangy.^ 29 Hétfő
30 Kedd
G20 Jeromos
31 Szerda

®i

Rémig pk.
Ottó, Leodegár
Kandid vt.
Szeráfi Ferencz
Karola, Placzidj
Brúnó
3
G21 Rózsaf. ü.
Brigitta
Dénes pk.
Borg. Fér. hv.
Nikáz, B.
Miksa pk. vt. f
Kálmán vt., Ede
G22 Kalliszt ©
Terézia sz.
Gál apát
Hedvig özv.
Lukács ev.
Alk. Péter hv. f
Vendel ap.
G23 Orsolya <£
Kordula
Kap. Ján. hv.
Ráfael főangy.
Krizs. ésDaria
Demeter, Evar.f
Szabina vt.
G24 Sim., J. •
Narczisz
Zenóbia
Farkas pk.

1-én a nap ho ssz a 13 ó. 17 p.,
1-én a nap h o ssz a 11 ó. 39 p.,
a hó végéig 1 ó. 34 p. fogy. | a hó végéig 1 ó. 36 p. fogy.

Í

p

NOVEMBER 1S94 DECZEMBER

1 Csüt. Minden szent.
2 Péntek Halottak eml. f
3 Szomb. Pirmin
4 Vas. G25 Borr. Kár.

nap

i Szomb. Élig pk.
2 Vas. G1 Bibiána
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szerda
6; Csüt.
7 Péntek
8 Szom.
9 Vas.

Xav. Ferencz
Borbála
Szabbás apáty3
Miklós
Ambrus egyht. f
B.-A. fogant.
G2 Leokádia

5 Hétfő Imre herczeg 3
6 Kedd Lénárd hv.
7 (Szerda Engelbert vt.
8 Csüt. Gottfried pk.
9! Péntek Tivadar vt.
f
10 Szomb. Avell. András
11 Vas. G26 B.-A. olt. 10 Hétfő Melkiades
11 Kedd Damas
12 Szerda Szines
121Hétfő Emília
f©
13| Kedd Szaniszló hv. 0 13 Csüt. Luczia ^
f
14 Szerda Szerap vt., Ven. 14 Péntek Spiridion
15 Szomb. Valérián
15 Csüt. Lipót őrgróf
16 Péntek Otmár, Öd. ér. f 16 Vas. G3 Albina
17 Szomb. Csőd. Gergely
18 Vas. G27 Odo ap.
17 Hétfő Lázár ok.
18 Kedd Grácián
191Hétfő Erzsébet
19 Szerda NemézKánt.fC
20! Kedd Val. Bódog (f; 20 Csüt. Ammon és Teof.
21 Szerda B. A. avatása
21 Péntek Tamás ap.
f
22| Csüt. Cziczella sz. vt. 22 Szomb. Demeter, Zeno t
23 Péntek Kelemen p.
f 23 Vas. G4 Viktória sz.
24 Szomb. Kér. János
25 iVas. G28 Katalin
24 Hétfő Ádám, Éva f
25 Kedd Nagy karács.
26 Szer. István 1. vt.
26 jHétfő Konrád
f|
27! Kedd Virgil p.
% 27 Csüt. János ap.
2S Szerda Szosztén
28 Péntek Apró szentek f
29 Csüt. Saturnin
29 Szomb. Tamás vt.
30 Péntek András ap.
f 30 Vas. G Anizia
1-én a nap hossza 10 ó. —p.,
a hó végéig 1 ó. 12 p. fogy.

31 Hétfő Szilveszter
1-én a nap hossza 8 ó. 46 p.,
20-ig togy, aztán ismét 5p.no.
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Olvasóinkhoz
— Előszó —

ilenczedik éve immár, hogy Szakkörünk
áldozatkészsége folytán megjelenik ez Év
könyv, az egyetlen szakkönyve a magyar nyomdá
szoknak. Minden évben ily tájott a magyar szak
közönségnek megszokott ismerőseként köszönt
be, hogy tanulságul szolgáljon azoknak, a kik
érdemesnek tartják azt megszerezni s a magyar
nyomdászati szakirodalmat ez által is párt
fogolni.
Sajnos, Magyarországnak mintegy háromezer
nyomdásza közül alig ezer pártfogolja Szak
körünk ez eléggé nem méltányolható vállalko
zását. Nem tudjuk a sokszor és méltán korholt
közöny okát megtalálni; nem azért, mert ben
nünket nyomdászokat, a munkások eleinek tar
tanak s e szép titulusban kellene a biztosíték
nak lennie arra, hogy ily irodalmi vállalkozás

K
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az e czímet viselők által tisztességes pártfogás
ban részesittessék.
Talán szokatlan e helyütt ezzel előhozakodni,
de hát itt kell figyelmessé tennünk reá, első
helyen azt az osztályt, a melynek körében a
legrútabb betegség,' minden társadalmi és szak
beli haladásnak megölője: a közöny grasszál.
Pedig ettől a rút betegségtől meg kell sza
badulnia a magyar nyomdász-osztálynak, ha
eddig még zsenge irodalmát színvonalra akarja
emelni, olyan színvonalra, mint a minőre a
művelt külföld lassan, de fokozatosan a maga
szakirodalmát emelni tudta és akarta. Mert nem
kell ahhoz semmi más, csak akarat; ha ez meg
van és ezzel párosulva a szak iránti szeretet,
akkor, hiszszük, a magyar nyomdászati szakirodalom is rövid idő múltával ott lesz, a hol
az általunk méltán irigyelt külföld irodalma van.
Ne sokáig legyen okunk a panaszra, ez a mi
óhajunk. Ha a magyar nyomdász-városoknak
mindegyike meg fogja tenni e téren a maga
kötelességét, reméljük, igy is lesz. Mert minden
egyesnek ki kell vennie a maga részét ebből a
munkából, hogy czélunkat elérhessük. Fogjunk
kezet mindnyájan e nemes czél keresztülvitelére:
a magyar nyomdászati szakirodalom pártolására,
fejlesztésére!
# #
Szakkörünk tisztelt választmánya (Tanay
József úr egyéb nagymérvű elfoglaltsága miatt
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lévén kénytelen a szerkesztéstől visszalépni)
reám, mint a Szakkör titkárára bizta ez Év
könyv kilenczedik évfolyamának szerkesztését.
E megtisztelő megbízást habozva fogadtam el,
mert csekély erőmet nem tudtam képesnek a
reám bízott feladat megoldására. És ha mégis
meg óhajtok felelni a megtisztelő feladatnak,
teszem ezt azért, mert Körünk fönttisztelt el
nökének buzgósága folytán a könyv anyagát
úgyszólván készen kaptam: még pedig elismert,
neves szakférfiak dolgozataiból, részint pedig,
mert a magyar nyomdászati szakirodalom ügyét
szolgálni mindenkor kötelességemnek tartom.
Azon szaktársaim, a kik ez Évkönyvet át
lapozzák, láthatják, hogy ez alkalommal is
olyanok nyújtottak segítő kezet Évkönyvünk
változatossá tételéhez, a kiknek eddig is dicsé
retes részük van a magyar nyomdászati szakirodalom felvirágzásában s a kik e szakirodalom
nak állandó művelői, buzgó apostolai és azt
bölcsőkorától mindmáig meg nem szűntek
ápolni, kedvenczként dédelgetni.
Köszönet tehát mindazoknak, a kik dolgo
zataikkal és egy szerény kis kötettel ismét
gazdagították Évkönyvünk tartalmát és a ma
gyar nyomdászati szakirodalmat.
Budapest, 1893. november havában.

A Typographia első szerkesztői
— G - i M -ly —

övő évi májusban lesz huszonöt éve, hogy anya
egyletünk hivatalos lapja, a Typographia meg
kezdte pályafutását.Ebből az alkalomból tartjukhelyén
valónak, hogy a lap akkori első három szerkesztő
jének arczképét szép fénynyomatban reprodukáljuk.
Ez Évkönyv elején találja az olvasó Buschmann
Ferencznek, Sauerwdn Gézának és Ács Mihálynak
akkori képmásait. A mai nemzedéknek szolgálatot
vélünk tenni, ha emlékükbe idézzük negyedszázados
orgánumunk első munkásait, toliforgatóit, a kik alap
vetői voltak a mai, az egész országra kiterjedőleg
működő egyletünknek.
A Typographia legelső szerkesztője Buschmann
Ferencz volt. Van-e, ki e nevet nem ismeri? Úgy
szólván legnépszerűbb főnöke a fővárosnak, a ki
nyomdájában egész légióját nevelte a jó szedőknek.
Az önképző-osztálynak legelső elnöke volt s hogy
milyen elnöke, bizonyságot tesz róla az az album,
melyet az akkori önképző-osztály tagjai nyújtottak
át neki, arczképeikkel díszítetten, 1866-ban, huszon
hét évvel ezelőtt. Ezekről a szép időkről még most

J
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is elragadtatással beszél fiatalabb szaktársainak,
szeretettel gondol azokra a napokra, a melyeket az
egylet alapításában töltött el. Bizony-bizony az idő
megfehéritette az ő hajzatát is, de lelkét, kedélyét
meghagyta fiatalos frisseségben. A szakmája iránti
szeretet most is meg van benne épp oly mérték
ben, mint fiatalabb éveiben. Személyzetének humá
nus főnöke, jóakarója; családjának bálványozott
feje; a fővárosi főnököknek tisztelt és általánosan
becsűit alakja. Egyike azon keveseknek, a kiknek
az a jelszavuk, hogy »élni és élni hagyni!« és
ezért örvend olyan közbecsülésnek a fővárosi
nyomdász-társadalomban. Ha majd félszázados fönállását ünnepeljük anyaegyletünknek, az az óhajunk,
hogy őt is ott találjuk az ünneplők között egész
ségének teljében. Akkor szeretnék tőle hallani az
ötven év előtti szép idők dicséretét. Úgy legyen!
* * *

Hogy ki volt Sauerwein Géza, azt a mai fiatal
nemzedék csak abból tudja, hogy minden évben
egyszer elzarándoklunk hozzája a holtak birodal
mába, a kegyelet adóját leróni. Éltető lelke, veze
tője volt Sauerwein a hatvanas évek nyomdász-tár
sadalmi életének, megalapítója az önképző-egylet
nek. Anyaegyletünk régi jegyzőkönyvei tanúskodnak
arról, mit tett ő az akkor még csecsemő-korát élt
egylet érdekében. Kortársai a megmondhatói, mit
tehetett volna még, ha itt marad közöttünk. Lelkes,
buzgó úttörő volt és mindenekfölött magyar; akkori
beszédei, czikkei, ténykedései még most is élénk
emlékében vannak azoknak, a kik vele együtt mun
káltak a köz javán. Az általa elvetett magnak most
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mi, magyar nyomdászok élvezzük a gyümölcseit.
Negyedszázad alatt terebélyes fává nőtt az az egy
let, melynek ő volt egyik alapítója és ezért csak
kegyelettel emlékezhetünk meg róla, mint az első
nyomdász-mozgalmak most már csöndes emberéről.
Tiszteljük emlékét!
***
Ács Mihály a harmadik, a kinek arczképét adjuk
s a ki itt munkál most is sorainkban, művelve kedvenczét: a magyar nyomdászati szakirodalmat s
javítgatva szorgosan a szaktársak által ejtett hibá
kat, a korrektori asztal mellett. Elmúlt időknek élő
krónikása, a ki szegről-végre ismeri elmúlt mozgal
mainkat ; minden mozgalomról tud egy érdekes reminiscentiát elmondani s ezeknek sok érdekes rész
letét vette már tollhegyre. Czikkei, melyekkel ben
nünket megörvendeztet, magvasak, világosak és
tanitva szórakoztatók. Irodalmi munkássága mind
nyájunk által ism ert; nem mai munkása és művelője
ő a szakirodalomnak, sokat tett ennek érdekében
és reméljük, még sokat fog tenni ezután is. Érdemei
méltatására szűk a mi terünk, de különben is is
mertek azok s a mi szerény toliunk gyönge ezek
nek a méltatására. Legyen még részünk sokáig az ő
működésében, tisztelhessük még sokáig körünkben,
mint a nyomdászati szakirodalomnak régi, fáradhatlan és legbuzgóbb művelőjét, mint Szakkörünk tisz
teleti elnökét és sok dologban nélkülözhetlen tanács
adóját és segítőjét. Sok ilyen buzgó, lelkes szakerőt
a magyar nyomdászati szakirodalomnak!

■% *

Öreg Rákóczi György könyv
nyomtatói
— Ács Mihály —

zerencse volt, nemcsak a magyar protestantiz
musra, de a magyar nemzetiségre is, hogy
Bethlen Gábor minden tekintetben fényes korszakára,
Brandenburgi Katalin rövid uralkodása után, oly erős
akaratú, tevékeny, szellemi tehetséggel gazdagon meg
áldott ember fejedelemsége következett, mint a milyen
I. Rákóczi György, vagy ahogy az utána következő
időkben általánosan nevezték: öreg Rákóczi György
volt. Mert a magyar nemzet múltjában, elég saj
nosán, többször ismétlődött az a körülmény, hogy
egy-egy kiváló uralkodó, ki a saját egyéniségében,
valamint a jól megválasztott környezetben rejlő
tehetség következtében, az országot, hatalom és kul
túra tekintetében, magas polczra emelte, hogy ké
sőbb, az utána következő korszakban, az elért fényes
eredmények gyönge utódok kezében szétmállásnak
induljanak. Szent István után Péter, Nagy Lajos
után Mária és Zsigmond zavaros korszaka, Hunyady
Mátyás után Ulászló gyámoltalan kormánya.

S
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Antijával fontosabb volt a XVII. század első felé
ben, hogy ki ül Érdél}' fejedelmi trónján, mert ez
idő tájban meglehetős következetességgel indultak
meg a törekvések a bécsi kormány részéről, a török
hódoltság alatt nem lévő Magyarországot nemcsak
vallásszabadságától, hanem nvomról-nj'omra nemzeti
önállásától is megfosztani. Kellett tehát égj' erős kéz,
mely e törekvést visszatartsa s az ellene küzdők
nek védelmet és az erőgyűjtésre menhelj-et bizto
sítson.
Rákóczi Györgynek tizennj'olcz évig tartott ural
kodása alatt többször njúlt alkalma e védő és ol
talmazó szerepre s szintiig}' fegyveres erővel, mint
diplomacziai úton nem megvetendő ellenfele volt a
hatalmas bécsi kormánjmak. Fegj'veres erővel kiküzdötte az utóbbitól az 1645 augusztus 25-én
megkötött, ugj-nevezett linczi békét, melynek értel
mében a protestánsok újólag szabad vallásgj'akorlatot nyertek s melj' sok évig Magj'arország egyik
alaptörvényét képezte. Diplomacziai összeköttetései
majdnem az összes európai udvarokkal voltak.
Ügyesen tudta mindenekfölött a török kormány jó
akaratát, vagyis inkább engedékenységét saját cse
lekvési szabadsága iránt fentartani; a mi az akkori
viszonyok között igen nehéz dolog volt s legföljebb
tetemes adó s az örökké kapzsi török kormányfér
fiaknak nyújtandó nagyértékű ajándékok utján vált
lehetségessé. 0 azonban e tekintetben sem volt
pazarló. Elénk összeköttetései voltak a hőslelkű
svéd királylyal, Gusztáv Adolffal s annak lángeszű
kanczellárjával, Oxenstirnával; továbbá a franczia
és angol udvarokkal, valamint Lengj'elországgal is.
Ez utóbbi országgal annyival is inkább, mert ép-
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úgy, mint két elődje, Bocskay István és Bethlen
Gábor, ő is eszében forgatta annak lehetőségét,
hogy Báthory István példájára, az erdélyi fejedelem
ből máskor is válhatik lengyel király; mely hagyo
mányszerű meggyőződés később fiára, II. Rákóczi
Györgyre oly végzetessé is vált; az idegen korona
keresésében saját trónját s azzal családjának hatal
mát is megingatván.
Öreg Rákóczi Gj'örgy sokszerű fáradhatatlan mun
kálkodása épugy az országra, mint saját családjá
nak emelkedésére nézve a legkielégitőbb sikerrel
járt. Amannak vallási és álladalmi előnyöket vívott
ki; emennek pedig, öröklés és szerzés utján, óriási
vagyont biztosított.
Mint az ország leggazdagabb földesura, bár kü
lönben igen gazdálkodó, egyházi és iskolai czélokra
sokat áldozott. Természetesen e czélok alatt a saját
felekezetének, a helvét hitvallásúnknak, kulturális
czéljai értendők. Azonban minden erős felekezetisége mellett, a mi akkoriban nem igen gyakori eset
volt, elfogulatlanul Ítélt a más hiten lévők kiválóbb
egyéniségeiről. így Pázmán Péterrel ennek haláláig
a legélénkebb levelezésben állott. Vallási dolgokban
utjok nagyon eltért egymástól, de a híres bibornok
hatalmas szelleme őtet is megragadá s az általános
hódolatnak ő sem állhatott ellen. Prédikáczióit nagy
élvezettel olvasta s viszont Pázmán, alapjában nem
zeti érzelmű főpap lévén, tudta, hogy a bécsi kor
mány túlkapásait csakis egy erős erdélyi fejedelem
séggel lehet ellensúlyozni s ép ezért Rákócziban
mintegy a nemzeti eszme megtestesítőjét látván,
sok jóakarattal volt iránta; annak a bécsi udvarral
történt gyakori összeütközései alkalmával befolyá
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sának fölhasználásával, a kibékitő szerepét a leg
többször ő vitte.
A felekezeti czélokra szánt adományok, úgymint
harangok, szent edények stb. mellett Rákóczi egyik
fő gondját iskolák alapítása, vagy a meglevők ki
bővítése, kellő mennyiségű könyvekkel való ellátása
képezte. Saját magának Patakon szép könyvtára
volt. A külföldön újabban megjelent minden neve
zetesebb tudományos munkát megszerzett s a pataki
várban levő könyvtárába osztatta be. A ltön3rvek
beszerzéséről többnyire alumnusai (a külföldön az
ő költségén tanuló növendékek) gondoskodtak.
Ezen kívül könyvtár dolgában kivált székvárosa,
Gjmlafejérvár, képezte egyik gondját. Hogy az itteni
iskola e tekintetben jól el legyen látva, ugyanazon
eszmére jött, melyet Pázmán Péter is megkísértett.
Ugyanis Mátyás király híres könyvtárát, a budai
Corvinákat, akarta visszaszerezni a török kormány
tól. E czélból már 1634 elején megindította a tár
gyalást a budai basával; de ez hallani sem akart
a dologról. Olyan árt — ötezer tallért — követelt
értök, melyből kitűnt, hogy nincs komoly szándéka
a könyvek átengedésére. Követségek utján is lépé
seket tett Rákóczi e valóban becsületére váló eszme
kivitele végett; kijelentve, mikép nem bánja, szed
jék le, a mi ezüst vagy arany van rajtuk, csak a
könyveket adják át neki. A portai tolmácsnak is
Ígért közbenjárási díjat; de mind hiába! A portán
gyanús szemmel fogadták az ajánlatot s a Corvinák
továbbra is Budán maradtak.*
* Szilágyi Sándor I. Rákóczi György czímű nagybecsű
munkájából.
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A ki a könyvek beszerzése körül ennyire buzgólkodott, természetszerűleg fölismerte a könyvnyom
tatás értékét is, melyet az a nevelés és felvilágo
sodás érdekében gyakorolt.
Még mielőtt fejedelemmé választatott volna, bor
sodi főispán korában, már több munka Rákóczi
György ajánlása mellett jelent meg. Többnyire hit
vitázó és vallásbölcseleti tartalmúak voltak. 1628-ban
az ő költségén jelent meg azon kornak egyik leg
olvasottabb munkája, — a Fejedelmeknek serkentő
órája, -— eredetileg Gvedvara Antal püspöktől s.
V. Károly császár tanácsostól spanyol nyelven Írva,
azután lefordítva latinra s Marc Aurélnak, mint
az uralkodók mintaképének, életrajzához fűzve, a
keresztény erkölcs-bölcselet maximáit. A fordítást
Prága}- András, szerencsi udvari prédikátor végezte.
A több száz ívre terjedő ívrétű munka Bártfán, Kloesz
Jakab sajtója alól került ki s annak kivált Ízléses
czímbetűi bizonyítják, hogy e XVII. században híres
nyomda meglehetős berendezéssel bírhatott.
A sok. költségbe kerülő munka legtöbb példányát
Rákóczi sajátkezű aláírásával ellátva, szétklildötte
barátainak, ismerőseinek, főuraknak, egyházi férfiak
nak egyaránt.
Már Bethlen Gábor, a Rákócziák szellemi elődje,
1620-ban alapította a gyűl afej érvári fejedelmi nagy
könyvnyomtató műhelyt, melynek vezetői Válaszuti
András és Mezleni Márton voltak. A hitbuzgó Rá
kóczi György és neje, Lorántfi Zsuzsánna, újabb
lendületet adtak e nyomdának, melyben »Lignicei
Effmurt Jacab, Fejedelmi Vrunk Typographusa és
Compactora«, majd »Martinus Major Coronensis
(Brassai Major Márton), Cels. Transilv. Princ. ac
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Scholae Typographus« egymást fölváltva szorgalmatoskodtak. Alattuk a gyulafejérvári műhely alig
győzi az ő Nagyságok s egyes buzgó uraságok
rendeletére kinyomásra küldött magyar s oláh mű
vek elkészítését.*
Szabó Károly Régi magyar könyviár czímű mun
kájában 26 magyar nyelvű, többnyire vallásos vagy
paedagogiai tartalmú munkát sorol fel, melyek ez
időben Gyulafejérvárott készültek s többnyire az
Effmurt Jakab impressiumával vannak ellátva. Leg
kiválóbb ezek közül a Graduál (Énekes könyv) volt.
Érdekes, a mit erről Szilágyi Sándor ír:
»A protestánsok énekes könyvei az összes hívek
használatára szolgálván, egyszerű alakban láttak
világot. A közhasználatban levő énekes könyvnek
sok fogyatkozása volt. Bethlen udvari papjának,
Geleji Katona Istvánnak ösztönzésére a püspök, Keserüy Dayka István, hozzá fogott annak kijavításá
hoz s kiegészítéséhez. A hymnusokat kiigazitá,
rímekbe szedte s énekhez alkalmazá, a hiányokat
különböző példányokból pótolta. Bethlennek meg
tetszett ez a munka, leíratta s fényesen beköttette.
Természetesen csak egy példányban volt meg: a
fejedelmi templomban. De Rákóczi azt akarta, hogy
az összes egyházakban egyforma legyen a kultusz,
mi csak úgy volt elérhető, ha azt minden egyház
megkapja s »elméjét ottan annak kinyomatására
birta«. Megbízta a püspököt, hogy készítse sajtó
alá, de a püspök mindjárt a munka elején meghalt
s igy annak befejezése Gelejire, mint a püspök mun
katársára maradt.«
* Ballagi Aladár A magyar nyomdászat történelmi fe j
lődése czímű alapvető munka után.
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sGeleji a kéziratot új javítás alá vette, hagyott
ki belőle, toldott hozzá, azt mintegy negyedrésznyi
vel öregbité. A fejedelem saját költségén kinyomatta.
Minthogy a katholikusok Graduáljának nagy ívrétű
alakját választá, a betűket és hangjegyeket külön
kellett hozzá öntetni. Nem a hívek, hanem az egy
ház használatára volt szánva. Kétszáz példányban
volt nyomva, ajándékul kétszáz egyháznak. A pél
dányokba a fejedelem beírta a maga nevét és jel
igéjét s. aztán szétküldte azokat.«*
Azonban sok baja lehetett a fejedelemnek könyv
nyomtatóival; mert a mint egy bizalmas emberének
Írja, két praelumon (sajtón) nyomják s még sem
tudnak vele elkészülni, sitt magunk előtt vagyon
egy magyar könyvnyomtatónk; veretjük, tömlöczöztetjük; ugyan semmi.« Végre is a dolgon úgy segí
tett, hogy a lengyel király útlevelével Hamburgon
át, Hollandiából hozatott könyvnyomtatókat s a
Gradual 1636 elején elkészült.**
A kevésből Ítélve, a mit belőle láttam, e neve
zetes munka, melynek készítőit, mint a fönnebbi
sorokból látjuk, olyan drasztikus módon nógatták
szorgalomra — az akkori igényekhez mérve, csak
ugyan bizonyos gonddal készült. Czímbetűi elég
csinosak; szövegbetűi a mediavel romaine-hez hason
lítanak; czímlapja széles körzetbe van foglalva, mely
körzet, nem egészen Ízlés nélkül, többféle rézliből
(rózsácska) van összeállítva; a hangjegyek alakja
azonban igen kezdetleges.
1640 körül Rákóczi, ugyancsak Gyulafejérvárott
oláh nyomtatványok készítésére külön műhelyet ren* Szilágyi Sándor fönnebb említett munkájából.
** Lásd az idézett munkát.
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deztetett be,* a hol l$41-ben kinyomatta az oláh
bibliát, 1642-ben pedig az oláh kálvinista kátét. Ezzel
nyilván azt czélozta, hogy az Erdélyben lakó számos
görög-keleti vallású oláh, megismerve a megtisztított,
evangéliumi hitet, annak követői közé fog áltani.
Volt-e eredménye ez utóbbi jó szándéknak, annak
nincsen nyoma.
A mig az öreg úr élt, gyarapodott a kormánya
alatt levő országrész, gyarapodott fényben, hatalom
ban a Rákóczi-nemzetség; gyarapodtak a tudomá
nyos intézetek s ezek édes testvérei, a könyvnyom
tató műhelyek. Halála után, mely 1648 október
11-én történt, az ő biztosan haladó iránya háttérbe
szorult. Utódját mindenekfölött a lengyel korona
megszerzése foglalkoztatta. E merész álom nem
hagyta nyugodni, mig végre nagy költséggel föl
szerelt derék hadsereggel. át nem kelt a Kárpátokon.
De a meghódolás helyett csúfos vereségre talált. A
derék sereg részben elesett, részben tatár fogságba
került. O maga is sebesülve, csak nagy ügygyelbajjal bujdoshatott vissza hazájába, hol a szégyen
és keserűség nemsokára sírba vitte; Erdélyt a kap
csolt részekkel együtt évtizedekig tartó zűrzavarok
és erőszakoskodásoknak kitéve.
* Firtinger Károly adatai u tá n ; Grafikai Szemle 1893
augusztusi füzet.

A rézlineákról
— Pusztai Ferencz —

i njmmdászokrézlineánaknevezzük ama nyom
tató eszközt, melylyel úgy a táblázatos, mint
egyéb nyomdai úton előállított nyomtatványoknál a
vonalozást végezzük. Valamint betűink ólom, dárdámés ón keverékéből készült ötvözetből öntetnek, első
lineáink is ily érczből öntettek, melyeknek ötvözete
azonban sokkal lágyabb, hajlékonyabb volt a rendes
betűércznél, hogy igy annak rendkívüli töréken\Tsége
meggátoltassák; tehát a lineák öntéséhez kevesebb
dárdanyt, de annál több ólmot és ónt kevertek az
ötvözetbe. Az ólom czélja, hogy lágyabbá, hajléko
nyabbá tegye azt a kikészítéshez, az ón pedig folyósabbá tegye azt az öntésnél. Az érez e lágysága
azonban nagy hátránya volt az ólomlineáknak, mert
azok alig néhányszori használat után kicsorbultak,
ellapultak s alig voltak alkalmasak a további hasz
nálatra, miért is kísérletek tétettek azokat a kemé
nyebb, tiszta horganyból önteni; de a mi a horgany
keménységével nyeretett, elveszett az által, hogy a
horgany gyors oxidálása fotytán lehetetlenné vált a
lineagyártás.

M
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Eltekintve az ólomlineák költséges voltától, jobb,
tartósabb anyag beszerzésére irányult a törekvés,
mig végül a sárgaréz feldolgozásával, mely ha sokkal
költségesebb is lett az ólomnál, czélt értek. Igaz, hogy
sok évi gyakorlatba és fejtörésbe került a rézlineát
mai tökéletességében előállitani, de végre is siker
koronázta a fáradozást s nekünk, kiknek naponta
van dolgunk e lineákkal, alig jut eszünkbe, hogy mit
is tennénk túlhalmozott táblázatos munkáinkkal, ha
rézlinea még nem volna és ólomvágó késsel kellene
a betűérezbó'l öntött lineákat faragcsálni.
A rézlineáknak is meg volt kezdetben a hiányos
sága; mert nem igen értették azoknak a vastag
ságukban és hosszaságukban való pontos szisztémára
való készítését, a mi oly hátránya volt, hogy nagyobb
nyomdákban, hol bőven voltak táblázatos szedések,
e hiányosságáért még hosszú időkig részesítették
előnyben az ólomlineákat, daczára, hogy tartósság
dolgában a réz húszszorosán felülmúlta az ólmot.
A gépipar gyors fejlődésével azonban sikerült a
szisztéma hiányosságát leküzdeni és hajszálnyi pon
tosságig működő vágó és gyaluló készülékek segé
lyével odafejlődött a dolog, hogy manapság gyárak
keletkeztek, melyek csakis rézlinea-gyártással foglal
koznak és mint újabb iparágat, jóformán egészen
kivették a betűöntők kezeiből. E gyárak azután nem
elégedtek meg a finom, duplafinom, vastag lineák
gyártásával, hanem pontozott, hullámos, rovásos lineák
gyártásán kívül, egyes lineákból összeállítható oly
pompás díszítő keretekhez is alkalmazható anyagot
adtak a nyomdász kezébe, hogy azzal a legművé
sziesebb, több színben is készíthető nyomtatványokat
lehet kiállítani.

A RÉZLINEÁKRÚL

27

A jó rézlinea főkelléke a tartós, szilárd anyag,
melyet úgy nyernek, hogy a nyers lineákat, hosszú
léczekben, hengereléssel aczélrúgó keménységűre gyúr
ják, mely művelet által rendkívül ellentállóak lesznek
úgy az clgörbülhetés, mint a kopás ellen. Az igy
elkészített léczeket azután, a megrendelő kívánsága
szerint, aczélgyalúval finom, vastag vagy duplafinomra
gyalulják és ugyancsak gyaluval adják meg annak a
kívánt pontos betűmagasságot, ezután pedig körfürészszel, megfelelő arámrban, a kisebbekből többet,
a nagyobbakból kevesebbet, szisztematikus darabokra
vagdalják. Az e czélra készült gépek oly pontosan
végzik a darabokra való vágást, hogy 80 darab
nonpareille szélességű linea egymásra rakva és 40
ciceróval lemérve, hajszálnyi különbözettél sem tér
el a szisztémától. A lineák hosszaságának e pontos
ságát úgy nyerik, hogy a darabok két végét, a leg
kisebbig, mértani derékszögben meggyalulják, ez által
elvevén egyszersmind a fűrésztől eredő hupát, mely
hasonló a ferdén fent kés éléhez.
A rézlineákat, épp úgy, mint a betűket, a nyomdász
súly szerint vásárolja. A nyolczad-, negyedpetit, eset
leg vastagabbak árai abban az arányban váltakoz
nak, mint a kisebb-nagyobb fajta, vagy éppen a
czímbetűk árai, mig a darabokra vágást, mely kívül
esik a súly mértékén, százankint kell külön fizetni,
a mi nem csekély költséggel jár, ha meggondoljuk,
hogy egy kilogramm negyedpetit linea darabokra vágatása, annak kiló árához mérten, majdnem másfélszeresébe kerül, de nagyobb mennyiség megrendelésé
nél a vágatás már csak egyharmada az összkiló árának.
Sok gondot ad a nyomdásznak a rézlineák meg
rendelésénél, hogy valamely meghatározott súly vá
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sárlása esetén, mily arányban osztassák be, külön
böző nagyságok szerint, a darabok vágatása, mert
ha takarékoskodni akar a vágási költségekkel, meg
történhetik, hogy lineáit éppen akkor nem használ
hatja, mikor legjobban volna szükség reá. A szállító
ugyanis előírás szerint végezvén a vágásokat, a 30—40
ciceros léczeket oly nagy mennyiségben kénytelen
szállítani, hogy azok nagyrésze még szép fényesen
ékeskedik a szekrényben, mikor a rövidebb darabok
már erősen viseltek a több évi használattól. Van ez
ellen is segítség, még pedig olyképen, hogy hamarosan
rászánjuk magunkat a többköltség viselésére és a
hosszú léczek nagy részét visszaküldjük a gyárnak
szétvágatásra, mert mindig könnyű a rövidebb da
rabokat hosszabra toldani, de a hosszút ez esetben
nem áll módunkban a gyáros nélkül megkurtitani.
Hogy e hibát elkerülhessük, czélszerűnek tartom
szaktársaimat a '/ágások alábbi fokozatával meg
ismertetni, melynek nyomán pontosan kiszámíthatják,
hogy rézlinea-sziikségletük megrendelése esetén mily
arányban oszszák be a darabok számát.
Számítás alapjául veszem a negyedpetit finom rézlineákat, tiz kilogrammot vevén alapul és azt a tiz
legkisebb fokú betűtörzsre osztva be; e szerint
Ik g .
1 »
i *
1 »
*

1

nonp. ju t 3024 vágás, j 1 kg. tertiára jut
*
petitre * 2266 »
textre »
garm .
» 1808 »
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ciceróra * 1512 »
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1 * 3 »
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vagyis 10 kilogramm rézlineára nonpareilletől négy
ciceróig 13.575 vágás; 1000 vágást 5 írtjával szá
mítva, fizetünk ezért a gyárosnak 67 frt 87 krt, mig
10 kilogramm linea, 3 frt 10 krjával számítva, 31 frt
és igy a vágás kétszeresénél többe került a lineák
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értékénél. Az arány azonban a nagyobb daraboknál
tetemesen alább száll és igy a már fentebb emlitett
kétszeres ár a lineák értéke és vágatás között tete
mesen csökken.
A rézlineák tartósságát nagyban növeli azok tisz
tántartása. Nyomásközben a papír porzásától és mosás
után a lúgportól, var képződik azokon, melyek az
elosztáskor nedves rongygyal vagy szivacscsal letörlendők, ha pedig a forma hosszabb állvahagyása
alatt a piszok annyira reá száradt volna, hogy az
egyszerű mosás elégtelen, úgy ne vakarjuk azt le
egyik-másik lineával, hanem tegyük ezt kopott ólomlineával vagy akár egy rossz késsel, mert a rézlineáknak egymással való vakargatásával odajutunk,
hogy azok pontosan egymáshoz illő élei elkopnak
és újabb nyomáskor már látszanak e szakadozott
vonalak a papíron. Táblázatok nyomásánál a gép
mesterre is kell figyelnünk, nehogy túlerős nyomást
adjon a formának, mert a tabellalineák lefutó végei
ez által nagyon szenvednek s nagyobb példányszám
nyomása esetén már egyszeri használat után is le
kopnak és nemcsak hogy a papír visszáján hagynak
éles nyomokat, de újabb használatkor e darabok
valamely vonal közepére szedve, a még meg nem
kopottal nem illenek egybe; oda jutunk rövid idő
alatt, hogy kifogástalan tabellát nem is nyomhatunk.
Nagyobb nyomdákban, hol naponta többen is szed
nek tabellákat, szokás, hogy szedőink a kisebb da
rabokat betűszekrényeikbe rakják s ha e nemű mun
káikat elvégezték, szépen ott is felejtik, a mi, ha
többeknél ismétlődik, megtörténik, hogy néhány nap
múlva a lineáktól duzzadó szekrény üres és aka
dályozza a munka gyors menetét; ezeket a gyűjtőket
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figyeljük meg s ha többször érjük ilyes kapzsiságon
szigorúan büntessük, ha kell, pénzzel is, mert sok
kárt tesznek. Megtörtént már, hogy kisebb darabok
teljesen eltűntek s csak hónapok múlva kerültek elő
százával egyik-másik félrerakott szekrényből.
A tabellák nyomására visszatérve, megjegyzem
még, hogy sok kérdést intéztek már hozzám, mi
okozza, hogy tabelláik nyomásánál a linea nem fogja
a papirt, vagy éppen a fekete linea halványan duplázva
nyomódik a papírra? A dolog lényege igen egyszerű.
Ha a nyomó nagyon mélyre ereszti a festékező hen
gert, a lineák abba bevágódnak s a helyett, hogy
a festéket felvennék, betolják azt a henger mélyébe,
a papíron pedig csak szennyes vonalat húznak. Óva
kodjék teháit a még gyakorlatlan gépmester a festé
kező hengereket leereszteni, hagyja csak lehelletszerűen érinteni általuk a tabellás formát, bizonjrára
tiszta, kifogástalan nyomás az eredmény, a henge
reket pedig nem kell egyhamar újra önteni.
Végül megemlítem még, hogy sokan irtóznak rézlineákkal színes dolgokat nyomni, abban a hiszemben, hogy a színes festék rombolólag hat a rézre.
Ez tévedés. Ha megtörténik ez valakin, úgy ne az
összes színes festékeket kárhoztassa, hanem figyelje
meg, milyen színnel nyomott. Bizonyára csinos piros
sal akarta ékesíteni nyomtatványát és czinóbert hasz
nált. Ez az egyedüli festék, a melytől a réz oxidál;
az ebben levő higany felmarja a linea sima felületét
és alkalmatlanná teszi azt a tiszta nyomásra, de
még ez is elkerülhető gyors és gyökeres mosatás
és a lineák letörölgetése által.

Teremtsünk magyar stílt
— Székely Imre —

I.
ányan hányfélekép írtak és fognak még írni a
művészetekről és ezeknek szabályairól, a nél
kül, hogy az igazi tehetség vagy mester azokat
magára kötelezőnek ismerné. Mert az ismert és jár
tas ösvények a tanulásra szükségesek ugyan, de
egy önálló mű előállítását megnehezítik, ha a plagizálást kerülni akarjuk. Az általánosan elfogadott mű
vészi szabályok ismerete elkerülhetlenül szükséges,
de ezek az igazi tehetségekre és művészekre soha
sem lehetnek kötelezők, ha elég erősek és képesek
önálló irányt adni.
És mégis szabályoknak kell lenni, mert máskülön
ben a különczködés oly mérvet ölthet, hogy nagyon
megnehezítené a jónak a rossztól való megkülön
böztetését. De kik csinálják azokat a szabályokat, . a
melyeket csak némikép is kötelezőnek ismerjenek el
magukra nézve a szakemberek? A szakirodalom. Ez
van hivatva irányt adni, a mennyiben ez az a tér,
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hol hivatással vagy képességgel biró szakemberek
írhatnak a maguk szakmájáról és e téren tett tapasz
talataikról és ajánlhatnak követendő utakat és mó
dokat.
Az igy közölt és ajánlott ismeretek egy alapos
vitának képezhetik tárgyát. Lesznek követésre méltók,
lesznek kifogásolni való szabályok, de elfogadni vala
mit lehet, kinek-kinek melyik tetszik.
Milyen előnyös, ha egyik vagy másik mű megbirálásánál hivatkozhatunk egyik vagy másik el
ismert mesterre, annak irányára. Az egyik elfogadja
a hivatkozott mestert mesterének, a másik nem; de
mindenesetre az ily eltérő felfogások, ha köztudo
másra hozatnak, csak az általánosságnak válnak
hasznára, a nélkül, hogy a vitatkozó felekből le
győzött és győző lenne és ilyen vita anyaga sza
bályul szolgálhat és irányt adhat, — minden köte
lezettség nélkül —■ a mire azután felfogásunknak
megfelelően hivatkozhatnánk.
De úgy, mint ma állunk szakirodalmunkkal, nincsen
semmi, a mi teljesített munkánkat a helyes és nem
helyes Ítéletre bírhatná, mert nincsen oly irány vagy
elv, mi csak megvitatva is lett volna, a mi aztán
oka annak a bizarr munkának, mit accidens-szedőink
sokfelé produkálnak.
Tapasztalhatjuk naponta, hogy a legnagyobb irók
vagy művészek is hivatkoznak egyik-másik művész
irányára, mely igazolni akarván, hogy azt az irányt
tanulmányozták és hogy gondolkodva működtek s a
szakmájukat tárgyaló műveket figyelemmel kisérték.
Ez pedig igen szükséges annak megítélésére, hogy
ki mennyire művelődött ezen a téren, a melyen
haladni jónak látja.
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Szakmánknál az accidenzia az a tér, a melyen a
szaktársak felfogását, szakmabeli ismereteit és ízlését
megismerhetni. Ez az egyedüli tér annak bebizonyithatására, van-e a nyomdászatban művészet, vagy az
is csak olyan mesterség, mihez csak a kalapálás
megtanulása szükséges. Ennek megismerhetéséhez
pedig elengedhetetlen egy oly szabályzat, mit a
szakirodalom felállít. Különösen az utóbbi időben
dívó, úgynevezett »szabad stíl« azt mutatja, hogy
ízlés, szabály, érzék mind oly fogalmak accidensszedőink előtt, a mire tekintettel lenni nem »modern«
dolog. A haladásnak rovására iratnak ama sok,
bizarrnál-bizarrabb módon össze-vissza tákolt öntvé
nyek, miknek díszítés lenne a nevök. Nem tétetik
semmi különbség komoly, víg és megható, dísz- és
gyakorlati nyomtatványok közt; úgy lesz túlterhelve
díszítésekkel egy egyszerű kereskedelmi körlevél,
mint egy báli meghivó. És ezt nevezik »szabad
stíl«-nek és még azt is ráfogják, hogy ezt a »haladás« igy megkívánja.
Minden kornak meg volt a maga megállapodott
ízlése. Csak ha az ízlés korának hű tükre volt,
akkor lett annak a kornak stílje.
Minden korban voltak művészek és kontárok. A
művészeket maradandó becsű műveik, a kontárokat
hevenyében végzett munkájuk jellemzi. De a művé
szetre vagy stílszerű műnek végzésére a vásári
díszítők igényt soha sem tartottak.
Ilyen vásári munkának tartom én azokat a »szabad stíl«-ben halomszámra készített accidenziákat,
melyek jelenleg Magyarországon a legnagyobb nyom
dákban készülnek. Az öntvényekből hiányzik a
magyar nemzeti jelleg; már ez oknál fogva sem
ÉVKÖNYV.
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lehetnek nekünk magyaroknak, korunk kifejezői.
Ezért nem állíthatók össze magyar ízlésünk szerint,
azért annyira ízléstelenek. Mert hiába erőlködik egy
magyar kultúrával művelődött szedő idegen fajú
díszítésekből a magyar ízlésnek megfelelő művet
készíteni. Vagy megvan az illető szedőben a ma
gyar jellem és jelleg, vagy nincsen. Ha megvan,
idegenkednie kell a jellemével össze nem egyeztettethető idegenszerű öntvényektől és igy egyénisége
gátolja azokból ízlésének teljesen megfelelőt terem
teni. Ha pedig a szedő érzéketlen annak a nemzet
nek jellege és jelleme iránt, a melynek nyelvén
készült nyomtatványokra idegen nemzeti jellegű
díszítéseket alkalmaz, akkor ne mondja művét »stílszerűnek«.
Meggyőződésem, hogy a magyar jellemnek és jel
legnek teljesen megfelelő nyomtatványok csak akkor
készülhetnek, ha nyomdatulajdonosaink betű- és
díszítési szükségleteiket itt a magyar öntödékből
szerzik be. De ez csak akkor kívánható, ha betűöntődéink maguk is, a helyett, hogy külföldről vennék
mintáikat, azokat magyar művészektől szereznék be.
Tegyék a nyomdák és betűöntődék közösen lehe
tővé, hogy magyar betűvésők és rajzolók nálunk
keressenek és találjanak is rendes foglalkozást.
Teremtsenek e téren tisztességes megélhetést és
számosán lesznek, kik a külföldi termékeket tiszta
magyar jellegű betűkkel és díszítések segélyével
kiszolgálják.
Hiába, az iskola, hol az oktatást nyerjük és a
kör, melyben élünk, oly befolyást gyakorol működé
sünkre és egyéniségünkre, mely alól emanczipálni
magunkat nem igen lehet. Azért hiábavaló minden
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erőlködés; az idegen díszítésekkel soha sem leszünk
képesek egyéniségünknek megfelelő munkát végezni.
Legjobb esetben a külföld rossz utánzata lesz mű
vünk s az egyéni önálló gondolkozás hiánya mindig
meglátszik a magyar jellegnek meg nem felelő nyom
tatványok díszítésén.
Ha ezt belátják accidens-szedőink, kerülni fogják a
külföldi mintákat, nem halmoznak össze annyi idegen
jellegű díszítéseket magyar nyomtatványokra s ezzel
elősegítvén a magyar díszítések kultiválását, egy
úttal felszabadíthatják önnönmagukat az idegen be
folyás alól. Szegénységünk az oka, hogy szedőink
az idegen befolyásnak rabjai, de ez alól szabadul
t o k kell, ha nem akarnak a külföldi termékeknek
csak rossz utánzói maradni. Higyjék el, hogy a mit
ma művelnek, az sem a sszabad stíl«-, sem más stíl
nek meg nem felel.
Ha magyar szakirodalmat és stílt akarunk fejlesz
teni, első sorban szerezzünk hozzá anyagot és az
ezt feldolgozó erő magától fog fejlődni.

Magyar stílus a magyar nyomdászatban
— Kosovitz Rezső —

II.
A czikkem élére irt czímből sokan azt fogják kö
vetkeztetni, hogy ez alkalommal arról szándékozom
írni, a mi nincs. És a kik azt következtetik, nagyon
helyesen gondolkoznak, mert — bármennyire hímezzünk-hámozzunk is — magyar stílus a magyar nyom
dászatban nincs.
3*
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Sajnálatos tény ugyan, ámde való igaz, hogy nem
csupán jelenleg nincsen, hanem a letűnt évszázadok
ból ránk maradt hazai nyomtatványokban sem akadunk
nyomára.
A Mátyás király korabeli nyomtatványokban, a
világszerte bámulat tárgyát képező és annyiszor
emlegetett »Corvinák« sem a magyar stílus dicső
ségét hirdetik, mert azokat a remek kivitelű ezímlapokat és gyönyörű inicziálékat is idegen művészet
emlőjén nevelkedett idegen ajkú művészek készí
tették.
Tiszta magyar motívumok és magyaros típusokra
akadunk ugyan a régebbi hazai nyomtatványokban,
de ezek is csak egyes kifejező részei a magyar
stílusnak.
Jelenleg még ezekkel a motívumokkal sem dicse
kedhetünk. Napjainkban merőben idegen mintákból
táplálkozik alkotó tehetségünk, idegen mintákat haj
szolunk, szóval idegen oltáron áldozunk a magyar
nyomdászatnak. Különösen a nagy Németországból
beözönlő minták kapósak nálunk.
Fájdalom, miként a hazában sok más történik,
szakasztott úgy mi is a németek után kullogunk,
kétségtelenül attól tartva, hogy ha esetleg eltérnénk
az immár megszokott mintáktól s netalán némi
magyaros mázt adnánk külső megjelenésünknek,
valóságos bűnt követnénk el a dicső német sablo
nok és minták iránt, a melyeket egyébiránt már
annyira elkoptattunk és oly igen megúntunk.
Nyomtatványaink teljes híjával vannak a magyaros
jellegnek. Más nemzetbeli betűket használunk, idegen
motívumokkal díszítünk és külföldi körzetekkel kerít
jük be és ékesítjük föl nyomtatványainkat. Nem
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látunk semmiféle hazai újítást avagjr eltérést a kül
földi mintáktól; csak merő utánzást, lélekölő máso
lást tapasztalunk mindenütt.
Igaz ugyan, hogy ez nem is képzelhető másképen,
mikor ugyanazokat a betűfajtákat használjuk, ugyan
azokat a körzeteket alkalmazzuk és ugyanazokkal a
motívumokkal díszitünk.
A külföldi motívumok jobbadán németalföldi csend
élet-képeket, ó-német vagy lovagkorbeli alakokat, meg
röpködő madarakat és nyíló virágokat, apró leveleket
ábrázolnak. A változatosság kedvéért elvétve mitoló
giai fejek és görög női alakok is akadnak.
S itt-ott amerikai motívumokra is bukkanunk, a
melyek nem annyira eredetiségöknél fogva keltenek
figyelmet, mint inkább szokatlan, különös voltukkal
tűnnek föl.
Csak magyar motívumokat nem lelünk sehol sem
a magyar nyomdászatban. Pedig mennyire szüksé
günk van ama sajátos nemzeti vonásaink megörökí
tésére, a melyek első pillantásra feltüntetnék a ma
gyaros jelleget!
A németalföldi csendélet-képek helyett a magyar
történelem fontosabb és ismertebb jeleneteit elevení
tenék meg; a meztelen apró amorettek helyébe a
magyar kisvárosi vagy falusi élet sajátos eseményeit
föltüntető motívumokat tennők; a mitológiai és
ó-német fejek helyett nemzeti királyaink s szabadság
hőseink fejét használnók; a görög női alakok helyett
pedig torol metszett magyar alakok jelennének meg :
díszmagyarba öltözött főurak és hölgyek, magyar
parasztok borjúszájú inggel, menyecskék bokorugró
szoknyával és a valódi népszínművekből annyira
ismerős, tősgyökeres alakjaink. Tulipántos ládáink
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és szüzeink czifrázatai szintén gazdag kincsét szol
gáltatnák a sajátos nemzeti motívumoknak betű
metszőink számára.
Kétségbevonhatatlan tény, hogy a magyar motí
vumok elterjedését nálunk gátlóan akadályozza az
a körülmény, a mely egyébiránt oly föltűnő módon
jellemez bennünket magyarokat: hogy tudniillik nem
tudjuk elegendőképpen méltatni, helyesebben meg
becsülni nemzeti motívumainkat.
Legnagyobb baj pedig az, hogy nálunk még nincs
meg a kellő érzék a magyar motívumokhoz való
ragaszkodás iránt.
Nekünk parasztos meg ízléstelen az, a mi nem
zeti, a mi sajátosan magyaros jelleggel bir. Mikor
nemzeti színű nyomtatvány kerül szemünk elé, azt
mondjuk rá, hogy vidékies ízlés, elmaradás a haladó
kortól. Szóval nem tudunk melegen lelkesedni nem
zeti színeinkért és nem vagyunk képesek forró
vágyakozást érezni nemzeti sajátságaink képben
való feltüntetése és hűséges megőrzése iránt. Hanem
a helyett fáradhatatlanul azon igyekszünk, hogy
kivetkőzzünk magyar voltunkból s megszabaduljunk
mindattól, a miben eltérünk avagy nem hasonlítunk
a külföldi mintákhoz. S mindinkább nemzetköziek
iparkodunk lenni, közeledni a művelt nyugathoz,
különösen a németekhez — még a kicsiségekben is.
itt az ideje, hogy végre a magunk lábára álljunk
és megteremtsük a magyar stílust a magyar nyom
dászatban: magyaros jellegű betűfajták, körzetek és
motívumok metszésével és nyomtatványainkban való
gyakori föltüntetésével.

Ujabbkori szakirodalmunk
— Firtinger Károly —

övő 1894. évi május 1-én tölti be anyaegyletünk
közlönye, a Typographia, negyedszázados pálya
futását! Mindenesetre nem mindennapi esemény egy
magyar lapnál, kivált szaklapnál, miért is méltó arra,
hogy vele behatóbban foglalkozzanak az arra hívatott
körök. Jelen dolgozatomnak ez esemény csak mintegy
kiinduló pontját képezi, mert — szerintem — 1869.
május hó 1-je nemcsak a Typographia születésnapja,
hanem egyáltalán a modern nyomdászati szakirodalomé is, mely azon időtől fogva fokozatosan fejlődve,
sudaras fává nőtte ki magát, számos üdítő gyümöl
csöt ajándékozva nekünk, természetesen nem csekély
éretlen, idő előtt lehullott csenevész hajtás mellett.
Óhajtásom, e ránk, nyomdászokra, oly nevezetes
évforduló napnak nagy horderejűt olykép kiemelni,
hogy felsorolom bibliográfiai rendben mindazon szak
mánkra vonatkozó nyomdatermékeket, melyek ezen
időtől fogva napvilágot láttak hazánkban.

J
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Nemzetünk tíz esztendőn át tartott csüggedés után
újra a cselekvés terére lépett; a lapok és a nagyközönség megint kezdtek a közügyekkel foglalkozni;
az elmék e forrongása kihatott apróra-nagvra egyaránt.
Ennek következménye gyanánt tekinthető az 1861-ben
Budapesten végbement nyomdász-sztrájk is, melynek
szervezetlensége mellett nem lehetett ugyan más
szemmellátható eredménye, mint hogy kudarczczal vég
ződjék a segédekre nézve, de közvetve mégis amaz
üdvös hatással járt, hogy megalapittatott a budapesti
nyomdászok összeségét magában foglaló segélyegylet.
Habár ezen segélypénztár az első években kizáró
lag a főnökök és művezetők atyai g3'ámkodása alatt
állott, mégis fölébresztette a kedélyekben szúnyadó
természetes ösztönt sorsuk javítása iránt és fejlesz
tette lassan bár, de szünet nélkül az együvé tartozandóság érzetét a könyvnyomdái munkások soraiban*
Ekkor, 1865-ben, elérkezettnek látta az időt Aranyossy Lajos szaktárs előfizetési felhívást szétbocsátani az országban Könyvnyomdászait Füzetek czímű
havi folyóiratára, mely első szakirodalmi kísérlet azon
ban meddő maradt, mert Aranyoss}' nem indíthatta
meg folyóiratát előfizetők hiánya miatt. Második
szárnypróbálgatásnak tekinthető Záhonyi Alajos szak
társ Zsebleltár czímű évkönyv-vállalata, melyre 1866.
szeptember havában bocsátotta ki Barázda Alajos
név alatt az előfizetésre való fölszólitást. Az 1867-ik
évre szóló könyv meg is jelent, nagy tetszésben is
részesült, de a bátor kiadónak nem hogy hasznot
nem hozott, hanem egy csomó adósságot, melynek
terhét még soká viselte. Ilv körülmények közt aztán
nem csoda, ha a Zsebleltár további kiadást nem ért.
Maradandóbb nyomokat hagyott hátra Tóth István,
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az egri érseki nyomda érdemes vezetőjének vállal
kozása, az 1865. vége felé megindult tíutenberg folyó
irat. A lap gondos szerkesztésben jelent meg és
megérdemelte a pártolást. Azonban az önképző-egyletnek 1866-ban történt megalakulásával fölszinre ke
rült szabadabban érző új emberek csakhamar kemény
polémiába elegyedtek a lapban — úgy látszik —
domináló szerepet játszó maradi munkatársakkal.
Nem vélek csalatkozni, ha e visszás körülménynek
tudom be, hogy a békeszerető szerkesztő lapját két
évi fennállás után 1867 végével beszüntette.
Különös megemlítést érdemel újabbkori szakirodal
munk ismertetésében néhai Szabó József szaktársunk*
tevékenysége. A segédek sorából Szabó foglalkozott
mint első szakdolgokkal irodalmi téren és pedig nagy
sikerrel történeti kutatásokkal. Tanulmányai megjelen
tek a Vasárnapi Újságban és más szépirodalmi lapok
ban, többnyire azonban az egri Gutenberg két év
folyamában. Jóllehet Szabó adatai az újabb kutatások
eredményei folytán ma sok esetben már elavultak, mégis
nagy elismerésre méltó buzgalma és úttörő példája.
íme, ezek ama momentumok, melyeket följegyzésre
méltónak találtam a Typographia előtti időből. Hogy
e lap létrejötte és fentartása mily nagyhorderejű ki
hatással volt nemcsak a fővárosi, hanem az összes
magyarhoni nyomdászokra, ennek leírására gyengé
nek vélem toliamat; máskülönben jelen dolgozatom
keretén túl is esne az erre való kiterjeszkedés. Remé
lem azonban, hogy szaktársaim közül találkozik majd
arra hivatott, ki elfogulatlanul és menten minden
pártállástól, megírja alkalomadtán a Typographia
eddigi pályafutását.
* f Budapesten, 1874. február 27-én élete 51-ik évében.
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Ezek után, szakok szerint felosztva, bemutatom
az 1860. év óta Magyarországon megjelent és mű-1
vészetünket érintő nyomdai termékeket, a mennyire
azokat sikerült kipuhatolnom. Vannak ugyan hézagok,
de ezek — ugv gondolom — jelentéktelenek. Daczára
ennek, kérem azoknak velem való szives közlését;
valamint kötelességemnek ismerem hálás köszönetét
mondani mindama szaktársaimnak, kik ezen össze
állítást nekem beküldött nyomtatványokkal lehet
ségessé tették.

I. Önálló száktörténeti munkák.
1. A könyvnyomdászat története M agyarországon. 1800*
emlékül ügyfeleiknek nyújtják ifj. Emich Gusztáv és Szabó
József nyomdászok. Kis 8-r. 39 1., képekkel és szedésmin
tákkal. Pest, nyomatta Emich Gusztáv m agyar akadémiai
nyomdász, 1860. — Megjelent a fővárosi nyomdászok által
1860. évben rendezett visegrádi kirándulás alkalmából.
2. Leben und W irken des Martin Edlen von Hochmeister.
1767—1837. Von Adolf v. Hochmeister (Nemes Hochmeister
Márton szebeni nyomdász életleirása.) 8-r. 207 1. Nagy
szeben, Steinhaussen Tivadar nyomása. 1873.
3. Emlékbeszédek, melyek sz. kir. Debreczen város könyv
nyomdájában működő két veterán nyomdász, Csontos Ferencz
és László Lajosnak 1874. julius 18-án tartott félszázados
emlékünnepélyekor elmondattak. 8-r. 44 1. Debreczen, nyo
matott a város könyvnyomdájában. — Tartalm a : Megnyitó
beszéd. Irta és elmondotta: Szűcs István kir. törvényszéki
biró. — A debreczeni nyom dászat első korszakáról. Irta
es elm ondotta: Révész Imre tudor, ref. lelkész. — F el
köszöntő beszéd. Irta és elmondotta : Oláh Károly, a »Debreczen« szerkesztője. — Rögtönzött alkalmi költemény Balkányi Szabó Lajostól. — Alkalmi költemény Oláh Károlytól.
4. A váczi könyvnyomdászat története. Az itteni első
nyomdai szabadalom százados évfordulója 1875-ki julius
11-én tartott emlékünnepélyére. Irta Karcsú Antal Arzén, a
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sz. ferenczrendi váczi kolostor főnöke, a sz. hittudomány
s latin nyelv tanára, a magyar történelmi társulat rendes
tagja. 8-r. 36 1. Vácz, nyomatott Serédy Géza »Siketnémák
iparint.« könyvnyomda gyorssajtóin. MDCCCLXXV.
5. Abaujmegye XVI. századbeli műveltségtörténetéből.
Irta Károlyi Gy. Hugó tanár. 8-r. 72 1. Kassa, W erfer Károly
nyomása. 1875. — Ismerteti a vizsolyi nyomda működését.
6. A m agyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877.
Irta dr. Ballagi Aladár. 8-r. 248 1. Budapest, Franklin-társulat m agyar irod. intézet és könyvnyomda. 1878.
7. 1879. évi szám adási jelentés. Kiadta a Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete. Magyar-német szöveggel,
8-r. 20 1. P esti könyvnyomda-rész vény-társaság. — Ezen
időtől fogva rendesen jelenik meg ily évi jelentés nevezett
egylet működéséről. 1879 előtt ezen jelentések röpív alakban
vagy mint a »Typographia« mellékletei láttak napvilágot.
8. Kalauz az orsz. magy. iparművészeti muzeum részé
ről rendezett könyvkiáliitáshoz. Budapest MDCCCLXXXII.
A czímlap s az 1—53. lapok az Athenaeumból kerültek k i ;
az 55—162. lapig a Franklin-nyom dából; a 163—211. la p ig a
Hornyánszky czég n yom ása; a mű végét pedig s a borítékot
a Pesti könyvnyom da-részvénytársaság készítette.
9. Könyvkíállitási Emlék. A »Könyvkiállitási Ivalauz« 2-ik
bővített kiadása. Országos m agyar iparm űvészeti muzeum.
N. 8-r. Vffl, 263 1. Budapest, 1882.
10. A m agyar királyi egyetemi nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777—1877. A magyar orsz. könyvkiállitás alkal
mából összeállította Baloghy István, a m agyar történelmi
és a kir. m agyar természettudományi társulatok tagja. 8-r.
VII, 272 1. Budapesten, nyomatott a m agyar kir. egyetemi
könyvnyomdában, 1882.
11. A könyvnyom dászat történetének vázlata. Irta Aigner
Károly. I. rész. (Tartalm a: A nyom dászat általános és a
m agyar nyom dászat története a XVIII. század végéig.) 8-r.
168 1. Budapest, 1883. W ilckens és W aidl könyvnyomdája.
12. A m agyar hírlapirodalom statisztikája 1780—1880-ig.
Ö sszeállította Szalády Antal. Bevezetéssel ellátta Ferenczy
József. 8-r. XIX, 154 1. Budapest, 1884. Lampel Róbert
(W odianer F.) könyvkiadóhivatala. Nyomatott W odianer
Fülöpnél.
13. Adatok a budapesti nyomdásztestület társaséletéből.
Az ipartörvény m ódosítása alkalmából. Irta Firtinger Károly
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A Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egyletének
kiadása. 8-r. 39 1. Budapest, 1884. Pesti könyvnyomdarészvény-társaság.
14. W erfer Károly akad. könyvnyom dájának monographiája. 4-r. 16 1. Kassa, 1885. W erfer K. nyomdája.
15. E squisse sommaire de l’état actuel et passé de
rim prim erie en Hongrie publiée a l’occasion de l’exposition
Internationale ouvriére de P aris pár la société des typographes et fondeurs de caractéres de Budapest. (Általános
jelentés a magyarhoni könyvnyomdászat m últja és jelen
állásáról, a párisi nemzetközi m unkakiállitás alkalmából
kiadta a Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete.)
írták Ács Mihály és Firtinger Károly, francziára fordította
vSasvári Ármin. 8-r. 14 1. Budapest, 1886. Buschmann Ferencz
könyvnyomdája.
16. A kolozsvári könyvnyomdászok segélyző egyletének
keletkezése és fejlődése. 1861 —1886. Irta Gombos Ferencz
egyleti ellenőr. Áz egylet kiadása. 8-r. 35 1. Kolozsvárt,
nyomatott a Magyar P o lg ár könyvnyomdájában 1886.
17. A Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete
negyedszázados fennállásának története. Irta Zaka Lajos.
8-r. V, 173 1. Budapest, a M agyarországi könyvnyomdászok
és betűöntők egyletének kiadása. 1887. Kaczander és Fuchs
könyvnyomdája Újpesten.
18. Emlékfüzet a Budapesti könyvnyomdászok társasköre
által 1886. m árczius 14-én a szabad sajtó kimondásának
emlékére rendezett ünnepélyről. 8-r. 19 1. Budapest, kiadták
a közreműködők. Pallas részvénytársaság nyomdája.
19. A m arosvásárhelyi evang. reform, kollégium könyv
nyomdájának száz éves története. 1786—1886. Irta Koncz
József tanár. — T oldalék: I. Miképen lehetne a m agyar
betűszedés gyorsítását fokozni ? II. A betűszedő-szekrények
ről. III. Miképen lehetne a sajtóhibák terjedését meggátolni?
Irta Imreh Sándor, m arosvásárhelyi ev. ref. kollégiumi
nyomdavezető. 8-r. 136 1. M arosvásárhelyt, nyomtatta Imreh
S. az ev. ref. kolleg. betűivel. 1887.
20. Geschichte dér fünfundzwanzigjáhrigen W irksam keit
desV ereins fiir Buchdrucker und Schriftgiesser Budapests.
Irta Zaka Lajos. Németre fordította László Ignácz. Kiadta
1888-ban a M agyarországi könyvnyomdászok és betűöntők
egylete, Budapesten. 8-r. VII, 190 1. Két táblázat-m ellék
lettel. Kaczander és Fuchs nyomdája Újpesten.
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21. A Budapesti könyvnyomdászok társasköre nyolczadik
évi működése 1889 júniustól 1890 júniusig. Kis 8-r. 15 1,
Budapest, Busehmann F. könyvnyomdája.
22. A tem esvári könyvnyomdász-egylet története (1851—
1887). Néhány adattal a temesvári könyvnyomdászok társa
dalmi viszonyairól. írták Gábriel József és Mangold .Sándor.
8-r. 87 1. (Magyar és német szöveggel.) Temesvár. Az egylet
kiadása. 1890. Uhrmann Henrik nyomása.
23. A könyvnyom tatás története Vasmegyében. Össze
állította : Kováts S. János. 8-r. 79 1. Szombathely, Bertalanffy
József könyvnyomdája, 1891.
24. Egy m agyar nyomda a XVIII. században. (A nagy
károlyi nyomda története.) Irta Éble Gábor. Ábrákkal és
régi nyomtatványok hasonmásaival. 8-r. 991. Budapest, 1891.
Hornyánszky Viktor sajtója.
25. Tóthfalusi Kiss Miklós Siralmas Panasz-a 1697. Kiadja
Gyalui F arkas m. kir. egyetemi könyvtártiszt. Kolozsvár,
1892. — 1892. m árczius 20-án, Tóthfalusi Kiss Miklós halálá
nak 190-ik évfordulóján. Az eredeti kiadásról vett két fotoeinkografiai hasonm ással. 8-r. 22 1. Ferdinánd, Gombos és
Sztupjár sajtója.
26. Emlékkönyv a Könyvnyomdászok Szakkörének tíz
éves működéséről. 1882—1892. Irta L áng J. t. főtitkár. 8-r.
56 1. Nagyvárad, Láng József és társa könyvnyomdája.
27. Emlékfüzet a M agyarországi könyvnyomdászok és
betűöntők jótékonysági körének tíz éves fennállása alkal
mából. Irta Schwind Béla. Prolog Ábrányi Emiltől. 8-r. 15 1.
Budapest, 1892. Gutenberg könyvnyomda nyomása.
28. A nagyváradi könyvnyomdász-egylet tíz éves története.
IrtaV ídosits Gyula. 8-r. 281. Nagyvárad, Láng József könyv
nyomdája. 1892.
29. Vázlatok M agyarország egy kiváló nyomdászának
életéről és m űködéséről. (Lovag Fáik Zsigmond életrajza,
pályafutásának félszázados évfordulója alkalmából, 1893.
m ájus 28-án.) Az ünnepelt és családjának arczképeivel.
Irta Vészi József. 4-r. 32 1. Pesti könyvnyom da-részv.-társ.

II. Jubileumi iratok.
30. Egy szedő ötvenéves jubileum án. Költemény, irta
Ábrányi Emil, Dworski Víncze szaktársnak Budapesten,
1881. április 17-én rendezett örömünnepére. 4-r. 1 1. Franklinnyomda.
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31. Guth Albert és Bauer József szaktársaink 50 éves
jubileuma emlékéül. Budapest, 1882. julius 22. (Magyar és
német szöveggel.) 16-r. 40 1. Az ünnepeltek arczképeivel.
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.
32. Jubileum. Tréfás alkalmi lap. Megjelent 1883. június
23-án Réthy Lipót aradi nyomdatulajdonos pályafutásának
50-ik évfordulója alkalmából rendezett örömünnepélyre.
Arad, U ngerleider Albert nyomdája.
33. A Budapesti gépmesterek és nyomók köre 1. alapitó
ünnepélyének programmja, összeköttetésben Türke József
kolléga úr pályafutásának ötvenéves örömünnepével. 1884.
április 27-én. (Magyar és német szöveggel.) 8-r. 32 1. Az
ünnepelt arczképével. Pesti köny vnyomda-részvény-társaság.
34. Giersch G. L. szaktársunk 50 éves jubileum a emlé
kéül. Budapest, 1884. augusztus 30. (Magyar és német szö
veggel.) 16-r. 32 1. Az ünnepelt arczképével. Pesti könyv
nyomda-rész vény-társaság.
35. Emléklap Frics József negyedszázados nyomdavezetői
jubileumára. Debreczen, 1884. november hó 9-én. 4-r. 8 1.
Az ünnepelt arczképével. Debreczen, nyomatott a város
Jfiöny vtvy-ömdáj áb an.
36. Buschmann Gusztáv szaktársunk 60 éves jubileuma
emlékéül. Budapest, 1885. április hó 26-án. (Magyar és
német szöveggel.) 8-r. 201. Az ünnepelt arczképével. Busch
mann Ferencz nyomdája.
37. Emlékül Kápolnai Ferencz szaktársának ötvenéves
működése örömünnepére, Budapesten. 1887. év október hó
9-ik napján a Franklin-nyomda személyzete. (Magyar és
német szöveggel.) 4-r. 23 1. Az ünnepelt arczképével.
Franklin-nyomda.
38. Program m a Budapesti gépmesterek és nyomók köre
V. alapitó ünnepélyének, összeköttetésben Mussil Alajos
szaktárs és elnök pályafutásának 50 éves örömünnepével.
Húsvétvasárnap, 1888. április 1-én. (Magyar és német szö
veggel.) 8-r. 24 1. Az ünnepelt arczképével. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.
39. Emlékül Kosch József szaktársnak ötvenéves műkö
dése örömünnepére. Budapest, 1888. julius 28. (Magyar és
német szöveggel.) 8-r. 20 1. Az ünnepelt arczképével. Pesti
könyvnyomda-részvény-társaság.
40. Emlékül Strammer Ferencz ötvenéves működésének
örömünnepére. 1838—1888. Budapest, 1888. szeptember 30-án.
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(Magyar-német szöveggel.) 8-r. 26 1. Az ünnepelt arczképével. Pallas részvénytársaság nyomdája.
41. Jubileumi ünneplap. 1851—1891. Augusztus 15—16.
A temesvári könyvnyomdász-egylet 40 éves jubileum ára.
(Liesecke Sándor, Sirowy Tamás és Strammer Ferencz még
életben levő egyleti alapítók arczkép-csoportozatával.)Magyar
és német szöveggel. 8-r. 121. Kiadta a M agyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egyletének temesvári önképző
szakosztálya. Uhrmann Henrik nyomása Temesvárt.
42. Emlékül Szentkirályi Márton szaktársnak ötvenéves
m űködése örömünnepére 1891. évi deczem berhó 5-ik napján.
Alkalmi költeménynyel Palágyi Lajostól. Kis 4-r. 8 1. Az ünne
pelt arczképével. Budapest. Pesti könyvnyom da-részvény
társaság.
48.
Emléklapok Engel György ötvenéves könyvnyom dász
jubileum ára. Kiadta a Pesti Lloyd-társulat könyvnyom dájá
nak személyzete, Budapesten, 1893. junius 25-én. (Magyar és
német szöveggel.) 8-r. 481. Az ünnepelt arczképével. A Pesti
Lloyd-társulat könyvnyomdája.
44.
Műsor az »Ébredés« dalkör által rendezendő zászló
avatási ünnepélyre. Budapest, 1893. szeptem ber 10. T ar
talm a: A zászló életéből. Irta: Vecsery Lajos. Az előadandó
dalok szövege. 8-r. 12 1. Pesti könyvnyomda-részvény
társaság.

III. Tiszta szakmunkák.
45. Emlékkönyv a m agyarországi nyomdai termékek
1878. évi kiállításáról. Szerkesztő Bendtner József. (Magyar
és német szöveggel.) 8-r. 79 1. Budapest, 1878. Kiadta a
Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete. Pesti
könyvnyom da-részvény-társaság.
46. Gyakorlati utasítások a m agyar nyomdász fiatalság
szám ára és kim utatása azon nehézségeknek, melyekkel úgy
a nyom datulajdonosok, mint a segédek küzdenek. Irta Imreh
Sándor nyomdász. 8-r. 102 1. M arosvásárhelyt, nyomtatta
Imreh Sándor az ev. ref. főtan, betűivel. 1879.
47. Közhasznú nyomdai kalauz. Szerkesztették Bóna
Károly János és Nánay Samu. 8-r. 32 1. Nyitra, 1884.
Schempek és H uszár könyvnyomdája.
48. A helyes hangjegyszedés kézikönyve. Irta Barkó
Kovács Antal. 8-r. 481. Budapest, 1889. Autografirozott kiadás.
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49. Emlékkönyv az első budapesti magyar versenyszedés
alkalmából, mely 1890. évi márczius hó 16-án lovag Fáik
Zsigmond királyi tanácsos, a Magyarországi könyvnyomdá
szok és betűöntők egylete elnökének védnöksége alatt, a
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság helyiségében a Buda
pesti könyvnyomdászok társasköre által rendeztetett 4-r.
261. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.
50. Emlékezés 1848. márczius 15-ére. Az 1890. márczius
16-án megtartott magyar szedőverseny első pályadíjának
szedése. Irta Ács Mihály, Szedte: Meliszer Ernő. Egy foliolap. Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.
51. Tájékoztató a könyvnyomtató intézettel érintkező irók
és könyvkiadók számára.(A Hornyánszky-féle könyvnyomda
25 éves fennállásának emlékére.) 8-r. 68 1. ábrákkal. Buda
pest, Hornyánszky Viktor sajtója. 1890.
52. Die Zeitungsarbeit. Kritisch beleuchtet von Vinzenz
Tschutschegg, Budapest. Leipzig, 1893. Druck von Brúnó
Georgi. — Tschutschegg Vincze szaktárs ezen munkája
m agyar nyelven a »Magyar Nyomdászat* 1892. és 1893-ki
évfolyamaiban jelent meg.

IV. Évkönyvek.
53. Zsebleltár. Nyomdászati iró- és jegyzék-naptár 1867.
évre. Szerkeszté és kiadta Barázda (Záhonyi) Alajos. 4-r.
1601. Pest, 1866. Gyurian és Deutsch testvérek nyomdája. —
Tartalma: Naptár-rész. —A legszükségesebb mintajegyzékek.
Antiqua-szekrény. F rak tu r‘Szekrény. Héber abda és szekrény.
Görög abda és szekrény. Orosz abda és szekrény. — A sze
désről: A magyar szedésről. A német szedésről. — A nyo
másról: A metszvények előkészítése és nyomása. Minden
fajú betűk és tömképlapok tartós átrezezése. — Az 1848. évi
árszabály, pengő pénzben és osztrák értékre átszámítva.
A szedőárak szám ítása 60 ezerig különféle pénznemekben.
Kéziratszámitás. Papirszám itás. Egyéb hasznos tudnivalók.
54. Magyar nyomdászok évkönyve. Szerkeszté Tanay
József. 1883.8-r. 90 1. Budapest. A szerkesztő saját kiadásá
ban. Franklin-társulat nyomdája. — Tartalma: Naptári rész. —
Egy régi magyar nyomdászról. (Tóthfalusi Kiss Miklós.) —
Nyomdászaink s a magyarosodás. — Az első szakczikk. —
A m. kir. államnyomda. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.
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55. U gyanaz. II. évfolyam. 1887. évre. Szerkeszté Ács
Mihály. Kiadta a Budapesti könyvnyomdászok társasköre.
8-r. 152 1. Lovag Fáik Zsigmond arczképével és egy kor
rektúra-minta melléklettel. Budapest, Pallas részvénytársa
ság nyomdája. — Tartalm a: Naptári rész. — Lovag Fáik
Zsigmond életrajza. — A szedés alapja,
Az accidensszedésről. — A táblázatszedésről. — A galvanoplasztika
mint sokszorosító művészet. —Ősnyomtatványok a XVI. szá
zad elejéről. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések,
56. Ugyanaz, ü l. évfolyam 1888. évre. 8-r. 144 1. Egy mű
melléklettel. Budapest, Franklin-társulat könyvnyomdája. —
T artalm a: Naptári rész. — Hirdetés, szakképzettség és mű
veltség. — A színes nyomásról. — A horganym aratás. —
Tanulmány a hírlapokról. — Hasznos tudnivalók. — Hir
detések.
57. Ugyanaz. IV. évfolyam. 1889. évre. 8-r. 1521. A pályadíj
nyertes falinaptár mellékletével. — T artalm a: A szedő a
munkánál. — Nyomdászok egészségi kátéja. — A T ársas
kör múlt évi pályázata. — Mathematikai művek szedése. —
Illustratiók és azok nyomása a gyorssajtón. — A görög
betűkről. — Egy kis történeti naptár. — Hasznos tudni
valók. — Hirdetések.
58. Ugyanaz. V. évfolyam. 1890. évre. 8-r. 160 1. Hunyadi
Mátyás király arczképével. — T artalm a: Naptári rész. —
Hunyadi Mátyás. — Modern nyom dászat. — Hirlaphirdetésről. — A körlevelekről. — A festékek keverése és alkal
m azása. — A szavak elválasztásáról. — A franczia állam
nyomda. — Három régi nyomdász. I. Aldus Manutius.
II. Froben János. III. Stephanus Róbert. — A fametszés
történetéből. — A nyom dászat méretei. — A franczia nyelv
technikai értelemben. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.
59. Ugyanaz. VI. évfolyam. 1891. évre. Szerkeszté Kleinmann Frigyes. Kiadta a Könyvnyomdászok Szakköre. 8-r.
152 1. Senefelder Alajos arczképével. — T artalm a: Naptári
rész. — A betűszekrényről. — V ersek szedése és törde
lése. — A hangjegyszedés mikéntje. — Egy szakkérdés. —
Két nevezetes hazai nyomda a XVII. században. (NagySzombat és Tóthfalusi K. Miklós nyom dája Kolozsvárt.) —
A kőnyomdászatról. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.
60. Ugyanaz. VII. évfolyam. 1892. évre. 8-r. 170 1. Burger
Zsigmond arczképével. P esti könyvnyomda-részvény-társaság. — T artalm a: Naptári rész. — Egy újabbkori m agyar
BVKÖNYY. 1894.
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nyomdász. (Burger Zsigmond.) — A jövő nemzedékről. —
Könyvek, füzetek, folyóiratok. — Magyar nyomdászat,
m agyar szakirodalom . — A gyorssajtók fejlődése és azok
kezelése. — Idegen nyelvek tanulása. — A rendszeresítés
ről. — Korrektúra és revízió. — A m agyar vonalzó-ipar
ról. — Hasznos tudnivalók. — Hirdetések.
61. Ugyanaz. VIII. évfolyam. 1893. évre. Szerkesztő Szabó
Dezső. 8-r. 168 1. Egy műmelléklettel. — T artalm a: Naptári
rész. — Vélemény a m agyar stílről. — M agyarosítsunk! —
Könyvtárism ertetés. — A lexikonok történetéből. — Az ár
jegyzékekről. — A betűk oxidálásáról. — T apasztalatok a
nyomás körül. — A fénynyomás. — Hasznos tudnivalók. —
Hirdetések.
62. A m agyarországi könyvnyomdászok és betűöntők
évkönyve. Szerkesztő a *Typographia« szerkesztőbizottsága.
Első évfolyam. 1890. Kiadta a M agyarországi könyvnyom
dászok és betűöntők egyletének budapesti önképző-osztálya.
8-r. 144 1. Egy műmelléklettel. Budapest, Brózsa Ottó könyv
nyomdája. — T artalm a: Naptári rész. — Hires nyomdászok.
I. A Landerer-csaláű. II. Béranger. — Mi az üzletvezető
teendője a m unka fölvételénél, tekintettel az üzlet és mun
kások érdekeire? — A múlt évben fölvett statisztika. —
Néhány szó a szakképzésről. — A szerző és a szedő. —
H asznos tudnivalók. — Hirdetések.
63. Ugyanaz. 1891. évre. Szerkesztő Zaka Lajos. 8-r. 148 1.
Budapest, Brózsa Ottó könyvnyomdája. — Tartalm a: Naptári
rész.— Hires nyomdászok. I. A W erfer-család. II. Proudhon.
— Az ez évi munkásmozgalmak. — Az első nyomdák kelet
kezése M agyarországon a XVI. és XVII. században. —
A nyom dászat látköréből. — Hasznos tudnivalók. — Hir
detések.

V. Szaklapok és folyóiratok.
64. Gutenberg. A nyomdászat és rokonszakmák közlönye.
Szerkesztő és kiadta Tóth István, érsek-lyceumi nyomdász.
Nyomtatta az érseki lyceumi nyomda Egerben. Megjelent
havonkint kétszer, 1-én és 15-én. 4-r. Ára egy évre 2 frt
40 kr. Keletkezett 1865. október 15-én. Megszűnt 1867.
deczember hóban.
65. Typographia. A nyomdászat és rokonszakmák köz
lönye. Kiadta a Pest-budai könyvnyomdászok önképző-

UJABBKORI SZAKIRODALMUNK

51

egylete. Megjelent minden hó 1-én, 10-én és 20-án Buda
pesten, magyar és német szöveggel. 4-r. Előfizetési ára :
helyben negyedévre 60 kr., vidékre 75 kr. Keletkezett 1869.
m ájus 1-én. — Szerkesztők voltak: 1869. m ájus 1-től ugyan
azon év ju lius 10-ig Buschmann F erencz; 1871. április 1-éig
Sauervein Géza (f 1871. julius 16-án); 1872. m ájus 1-éig
Ács M ihály; 1881. jan u ár 28-ig Firtinger Károly (ezen idő
alatt jegyezte a lapot 1875. január 1-től fogva Firtinger K.
mellett Antensteiner Ferencz mint a német rész szerkesz
tő je; 1876. jan u ár 1-től pedig Bauer János M .; 1877. január
1-től fogva Bauer J. M. mint főm unkatárs szerepel, egész
1882. junius 2-áig, ekkor visszalépett állásától es azóta a
német rész szerkesztőjének neve nem tétetik többé ki a
lapon); 1883. április 27-ig Tanay Jó zsef; 1884. m ájus 9-ig
Záhonyi Alajos ; 1887. október 21-éig Zaka L ajos; ugyan
ezen év deczember 9-éig Csathó Zsigmond; 1891. november
20-ig Zaka Lajos; 1892. márczius 18-áig Preusz Jakab (Zaka
Lajos fogságának ideje alatt); ezen időtől fogva ú jra Zaka
L ajos szerkeszti a lapot mai napig. — 1869. október 2-ától
fogva az egyleti tagok ingyen kapják a lapot. — 1873. január
1-je óta hetenkint jelenik meg. — 1876. január 1-én a negyed
évi előfizetési ár 1 frtban állapíttatott meg. — Időközben
(1876-ban) a lap kiadó-tulajdonosa, a Pest-budai könyvnyomdászok önképző-egylete beolvadván a Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egyletébe, a Typographia ezen
egylet, illetve jogutódjának, a jelenlegi M agyarországi
könyvnyomdászok és betűöntők egyletének tulajdona lö n .—
1885. április eleje óta a Typographia csupán csak m agyar
szöveggel jelenik m eg; ugyanazon év augusztus hó 14-én
indíttatott meg pedig a Gutenberg czímű német melléklapja,
mely mai napig fennáll. — A lapnak első 5—6 számát
1869-ben az Athenaeum nyomdája állította elő ; azután Neuer
Ignácz nyomdájába került, hol 1876. év végéig lett nyom
ta tv a ; 1887. szept. 23-áig a Pesti könyvnyom da-részvény
társaság intézetében k észü lt; 1889. julius 26-áig Schlenker
és Kovács czégnél; 1891. szeptember 18-áig B rózsa Ottó
állította elő; ezen időtől fogva a Gutenberg-nyomdában
készül.
66.
Graphicai Közlöny. Hirdetési lap. Ingyen küldetett a
nyomdaczégeknek. Szerkesztő-kiadója Czettel H. Dániel.
Keletkezett 1883. m árczius 1-én. (Csak néhány szám jelent
meg.) 4-r. Budapest, Deutsch-féle műintézet.
4*
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67. Graphica. Az összes graphicai m űiparágak közlönye.
(Hirdetési lap, mely a nyomdaczégeknek ingyen küldetik.)
Szerkeszti Szőllőssy Mihály. Keletkezett 1883. április 1-én.
M egszűnt 1886. elején. 1893. január 1-je óta újra megjelenik
Pusztafi és Perl kiadásában. 4-r. Budapest, Hornyánszky
V iktor könyvnyomdája.
68. Nyomdászok Közlönye. Szak- és társadalmi lap. A Lap
kiadó szövetkezet megbízásából kiadja K atits Antal. Kelet
kezett 1883. junius 1-en. Szerkesztő Pusztai Ferencz 1884.
julius 1 -éig ; ezen időtől fogva, a lap megszűntéig, azaz
1885. julius l-éig Ács Mihály. Ekkor feloszlott a Lapkiadó
szövetkezet is. Megjelent minden hó 1-én és 16-án. Előfize
tési á ra : hat hóra 1 frt, három hóra 50 kr. A Lapkiadó
szövetkezet tagjai ingyen kapták. Nagy 4-rét. Budapest,
Franklin-társulat nyomdája. — A Typographia m agyarosí
tásáért küzdő p árt hivatalos lapja.
69. Typografija. H orvát nyelvű szaklap. Megjelent Zágráb
ban 1884. február hó 8-án. Az első szám nál több nem
jelent meg.
70. Gutenberg. Magyar és német szövegű nyomdász
hetilap. Szerkesztő Hölzel József; kiadta Schlenker Samu.
Keletkezett 1885. junius elején. M egszűnt 1885. julius 31-én.
Budapest, Szigeti Márton nyomdája. — Közlönye volt a
fővárosi nyomdászok körében, a »Typographia« m agyaro
sításának mozgalma miatt támadt »függetlenségiek« pártjá
nak, vagyis ellenlábasa volt a »Nyomdászok Közlönye«
czímű lapnak.
71. Magyar Nyomdászat. A könyv- és kőnyomtatás, a betű
öntés és graphicai rokon szakm ák havi közlönye. Szerkeszti
és kiadja Pusztai Ferencz. 4-r. Előfizetési d í j : egész évre
3 frt, félévre 1 frt 50 kr. Keletkezett 1888. m árczius havá
bán. Budapest, Pallas részvénytársaság nyomdája.
72. Legyen világosság! Nyomdászok társadalm i közlönye,
német nyelvű melléklettel. Szerkesztette Láng József L.
Kiadta Kalmár L. Lajos. Megjelent havonkint kétszer 4-rét
alakban. Előfizetési d íja : félévre 80 kr. Keletkezett Buda
pesten 1888. október 5-én. M egszűnt 1889. m árczius végével.
K aczander és Fuchs nyomdája Ú jpesten.— Megindittatott
azon czélból, hogy a »Typographia« szerkesztőjének és a
nyomdász-egylet vezetőségének működését ellenőrizze; fentartotta egy »Százas bizottság* czím alatt a fővárosi szak
társak körében alakult párt.
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73. Grafikai Szemle. Szakfolyóirat a grafikai iparágak
szám ára. A Könyvnyomdászok Szakkörének hivatalos köz
lönye. Szerkeszti Tanay József. Megjelen minden hó 20-án.
4-r. Előfizetési á r : egy évre 2 frt, félévre 1 frt. A körtagok
ingyen kapják. Keletkezett 1891. jan u ár havában. Budapest,
Pesti könyvnyom da-részvény-társaság.
74. Graphische Skizzen. Időhöz nem kötött szakfolyóirat.
Megjelent egy szám 1893. január havában Kulbe Károly
szerkesztése mellett német nyelven. 4-r. 10 műmelléklettel.
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság nyom ása Budapesten.

VI. Éleziapók és alkalmi tréfás lapok.
75. P arázs. Alkalmi tréfás lap, megjelent 1868. február
23-án a budapesti könyvnyomdászok bálján. S zerkesz
tette Bendtner József. Kis 4-r. félíven. Nyomatott Heckenast
Gusztávnál.
76. M aculatura. Tréfás alkalmi lap, megjelent 1869. január
31-én. Szerkesztették Vogl József és Szabó Elek. Kis 4-rétű
félív. Magyar-német szöveggel. Nyomatott az első magyar
vonalzó, könyvnyomda és üzleti könyvgyár-részvénytársaság
(Posner) intézetében Budapesten.
77. Revisio. Képes nyomdász-élczlap. Szerkesztő Angyal
Gyula. Kiadta Sógor György. Nyomatott Budapesten az
Athenaeum által. Megjelent magyar és német nyelven, havonkint kétszer, 1-én és 15-én. 4-r. Ára egy évre 3 frt. Kelet
kezett 1869. szeptember 1-én. M egszünt l870. m árczius 8-án.
78. Farsangi Napló. Alkalmi tréfás lap. Megjelent Pécsett,
1870. jan u ár 12-én az ottani nyomdászok tánczm ulatsága
alkalm ával.
79. Savanyú. Kőnyomatú nyomdász-élczlap. Szerkesztő
és kiadta Dadai Géza. Nyomtatta Bába Imre Szegeden.
Megjelent havonkint három szor. Ára egy évre 3 frt 20 kr.
Keletkezett 1870. május 1-én. Megszűnt a második számmal.
80. M itrailleuse. Német nyelvű nyomdász-élczlap. Kelet
kezett Budapesten, 1870. deczember 18-án. 1871. márczius
hó végéig mint általános élezlap jelent meg, ezen időtől
fogva csakis nyomdászügyekkel foglalkozott. Szerkesztették
és kiadták Antensteiner Ferencz és Anft János. Megjelent
hetenkint, nag}* 8-r. Előfizetési ára negyedévenkint 90 kr.
Nyomatott Bartalits Imrénél, később Neuer Ignácz nyomdájá
ban. M egszűnt 1874. közepe táján.
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81. Háring. Nyomdász-élczlap. Szerkeszté Dadai Géza.
Kiadta Dadai Géza és Záhonyi Alajos. Nyomtatta a »Magyar
Nyomda* Budapesten. Megjelent hetenkint egyszer, vasárnap.
8-r. Ára egy évre 4 írt. Keletkezett 1871. november 1-én.
Megszűnt 1871. deczember 31-én.
82. Uchatius. Tréfás alkalmi lap, megjelent 1876. május
7-én. Szerkeszté Bauer J. M. Kis 4-rétű félív. Magyar-német
szöveggel. Pesti könyvnyom da-részvény-társaság.
83. Ellenőr. Újévi tréfás kiadás. Felelős szerkesztő és
kiadó-tulajdonos : az öreg *Ellenőr« metőrje (Tanay Ödön).
Első szám a megjelent 1878. jan u ár 1-én, a továbbiak 1879.,
1880., 1881. és_1882. újév napján. (Utóbbi évben, julíus hó
21-én, Tanay Ödön meghalt, ezen alkalmi tréfás lap sem
jelent többé meg.) Rudnyánszky A. nyomdája Budapesten.
84. Nagy-Pityókfalvaer G'moa-Zeitung. Alkalmi tréfás lap
magyar-német szöveggel, megjelent 1878. szept. 25-én a
budai szaktársak által rendezett szüretelési ünnepélyen.
Szerkesztette Klein Antal. 4-r. Budapest, Hompertz Mátyás
nyomdája.
85. Tenakulum. Nyomdász-élczlap. Szerkesztette Puccetti
Károly. Kis 4-r. Megjelent 1879. szept. 15-én az első és
utolsó szám . Magyar-német szöveggel. Budapest, Pesti
könyvnyom da-részvény-társaság.
86. M u st! Alkalmi tréfás lap magyar-német szöveggel,
megjelent 1883. szept. 23-án a budai szaktársak által ren
dezett szüretelési ünnepélyen. Kiadta a Budapesti könyvnyom dászok és betűöntők dalköre. 8-r. Budapest, Buschmann F. nyomdája.
87. Budapesti Hírlap. Tréfás alkalmi lap. Megjelent 1884.
január 1-én. Kiadta a »Budapesti Hirlap« szedőszemélyzete.
Kis 4-r. egész ív. Rudnyánszky A. könyvnyomdája.
88. Speck. Tréfás alkalmi lap. Megjelent 1884. m árczius
2-án. 4-r. félíven. (Magyar-német szöveggel.) Budapest, Pesti
könyvnyomda-részvény-társaság.
89. Csemege. Alkalmi tréfás lap, megjelent a Budapesti
könyvnyomdászok társaskörének 1885-ki pünkösdi kirán
dulásán Gödöllőn. Kis 4-r. félíven. P alias részvénytársaság
nyomdája.
90. Ugyanaz. Il-ik kiadás. Megjelent 1886-ban fentnevezett Körnek Török-Bálintra történt pünkösdi kirándulásán.
91. Ugyanaz. Ill-ik kiadás. Megjelent 1888-ban a T ársas
körnek pünkösdi kirándulásán Gödöllőre.
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92. Szívhez szóló. Alkalmi tréfás lap, megjelent az
»Ébredés« dalkör 1887. farsangi m ulatságán. Kis 4-r. félíven.
P allas részvénytársaság nyomdája.
93. Vákát. Alkalmi tréfás lap, kiadatott a fővárosi nyom
dászok 1887. évi pünkösdi kirándulása alkalmából. 4-rétű
félíven. Kaczander és Fuchs nyomdája Újpesten.
94. Paprika. Alkalmi tréfás lap magyar-német szöveggel,
megjelent 1888. január 15-én a budai szaktársak farsangi
m ulatságán. 4-r. Budapest, Schlenker és Kovács nyomdája.
95. Emléklap az »Ébredés« és a »Typographia« dalárdák
által 1888. junius hó -24-én a munkanélküliek javára rende
zett Gutenberg-ünnepély alkalmából. 4-r. félíven. Pallas
részvénytársaság nyomdája.
96. Tritsch-Tratsch. Alkalmi tréfás lap, megjelent a fő
városi nyomdászok rákospalotai kirándulásán 1889. junius
23-án. 4-r. félíven. Magyar-német szöveggel. Budapest,
Schmidl S. nyomdája.
97. Visegrád-Esztergom . Emléklap a fővárosi nyomdászok
és betűöntők kirándulása alkalmából 1889. junius 29-én,
többek közreműködésével szerkeszté Ács Mihály. 4-r. 12 1.
Budapest, Pallas részvénytársaság nyomdája.
98. M agyar Hírlap. Alkalmi tréfás lap. Megjelent Buda
pesten, 1892. jan u ár 1-én. Kiadta a »Magyar Hirlap« szedő
személyzete. 8-r. Schlesinger Ignácz nyomdája.
99. Phylloxera. Alkalmi tréfés lap. Megjelent 1893. október
hó 1-én a budai szaktársak szüretelési ünnepén. Magyar
német szöveggel. 4-r. Heisler J. nyomdája Budapesten.
100. Fest-Senefelder-Zeitung. Illusztrált kőnyomatos al
kalmi élczlap. Megjelent német szöveggel Budapesten 1893.
november 11-én a fővárosi kőirók és kőnyomók által ren
dezett m ulatságon.
101.
Fővárosi Lapok. Tréfás alkalmi lap. Megjelent
Budapesten, 1893. november 19-én, Heiszer Pál, mint a
»Fővárosi Lapok« főszedője 25éves jubileum a alkalm ából.
Az ünnepelt arczképével. 4-r. Athenaeum r.-t. betűivel.
Megjelentek ezeken kívül a következő alkalmi lapok, me
lyekről azonban nem sikerült egy példányt sem megszerezni,
u. m. Bester Lloyd (1868-ban), Fulánk (Pécsett jelent meg),
Typographia, Klopfholz, Pesti Hírlap.
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Polemikus iratok, fontosabb körlevelek és egyéb
apróbb nyomtatványok.

102. Bizottmányi -jelentés. (Körlevél m agyar és német
nyelven.) A láírva: Bendtner József, Szabó Elek, Dömötör
Lajos, Firtinger Károly, Nitsch Alajos, Tanay Ödön, Záhonyi
Alajos. 1 lap. Pest, 1868. Rudnyánszky és Aranyossy nyom
dája. — Kiadatott az 1868. évi árszabálymozgalom alkal
mából.
103. Bizottmányi jelentés. (Árszabályjavitási ügyben.)
Pest, 1869. deczember 23-án. Záhonyi Alajos elnök. Trócsányi
Bertalan, Jilg F. jegyzők. Bizottmányi ta g o k : Dadai Géza,
Schenk Adolf, Kaczander Gyula, Brandmüller József, Steinhardt Ottó, Heidenreich V., Szalay József, Gawlitza János.
4-rétű félív. Magyar és német szöveggel. Neuer 1. könyv
nyomdája.
104. Gedenkblatt an den dritten allgemeinen BuchdruckerTag und an das Stiftungs- und Fahnenweihfest des PestOfner Buchdrucker-Fortbildungs-Vereines. Német költemény
Hirsch Lipóttól, a magyarhoni és ausztriai nyomdászok
Pesten 1870. augusztus 14-én tartott harmadik nagygyűlése
és a fővárosi nyomdászok önképző-egyleti dalkörének ugyan
ekkor rendezett alapitó és zászlóavatási ünnepélye emlé
kére. Pesti könyvnyom da-részvény-társaság.
105. Rede des Johann Anft, gehalten am Grabe Victor
Sauerveins, in Pest, am 18. Juli 1871. (Anft János búcsú
beszéde Sauervein Géza sírjánál.) 8-r. 41. Budapest, Neuer I.
könyvnyomdája.
106. Nachruf an meinen geliebten Freund Victor Sauervein
an seiner Grabstátte. Pest, 18. Juli 1871. Hirsch. (Költemény
Hirsch Lipóttól, Sauervein Géza elhalálozása alkalmából.)
Egy 4-rétű gyászszegélylyel körített lap. Pesti könyvnyomdarészvény-társaság.
107. Strike-oljunk-e, vagy ne ? P ár őszinte szó a fővárosi
nyomdászokhoz. Irta Krecsányi Ignácz. 8-r. 13 1. Pest, 1872.
Nyomatott Fanda és Frohna könyvnyomdájában. — Az azon
időben folyó árszabálymozgalom ellen állást foglaló irat.
108. Végszó egy élez- és egy szaklap czikkeire. Irta
Krecsányi Ignácz. Kis 4-r. 4 1. Pest, 1872. Nyomatott az
Athenaeumban. — V álasz a Typographiának K. I. előbb
említett irata ügyében történt tám adására.
109. Az elnyomottakhoz ! Körlevél a pest-budai könyv
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nyomdászok és betűöntők segélyző pénztárának tagjai köré
ből. Budapest, 1874. m árczius 12-én. Egy foliolap. Magyar
és német szöveggel. F ranklin-társulat nyomdája. — Pole
mikus irat az önképző-egyletnek a segélyző-pénztárral való
egyesítése ügyében.
110. Indítvány: »Legyen a Typographia 1883. január 1-től
kezdve, jelen terjedelmében, mint az egylet tulajdon lapja,
egészen m agyar nyelvű, oly megjegyzéssel, miszerint a
hivatalos dolgok ezután is német nyelven közöltessenek.«
Indokolással. Budapest, 1882. november 12. Következik
263 aláírás. Egy foliolap. Magyar és német nyelvű szöveg
gel. W eiszm ann testvérek nyomdája. (Benyujtatott a Buda
pesti könyvnyomdászok és betűöntők egyletének 1882. decz.
3-án tartott rendkívüli közgyűlésén.)
111. A budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete
tagjaihoz! Körlevél egy F áik Zsigmond egyleti elnöknek
átnyújtandó emlék-album ügyében. Budapest, 1884. már
czius 19. Aláírva: Balázs Károly, Feldmann Ignácz, Hirschenhauser Rezső, Kleinberger Ármin, L áng József, Meszl
Gusztáv, Mussil Alajos, Obornyák József, P rohaszka József,
Schlenker Samu, Stibinger Henrik, Tessák Nándor. 8-r.
2 lap. Magyar és német szöveggel. V árnai F. nyomása.
112. Az anyaegylet t. tagjaihoz. Körlevél egy, Straucli
Alajos volt egyleti pénztáros tiszteletére rendezendő estély
ügyében, mely alkalommal egy emléktárgy lesz átadandó
az ünnepeltnek. Budapest, 1886. április 20. A láírv a: Aigner
József, Firtinger Károly, Fuchs Antal, Hercsek János, Láng
József L. 8-r. 2 lap. Magyar és német szöveggel.
113. Az igazság érdekében. Körlevél, kiadva 1887. márczius
hó 28-án a Budapesti könyvnyomdászok társaskörének v á 
lasztm ánya által. 4-r. 1 lap. Brózsa Ottó nyomdája. —
Védekező irat Zaka Lajos a Typographiában történt tám a
dásai ellen.
114. Ünnepi szózat. Zaka Lajos három havi fogságából
történt m egszabadulása alkalmából, 1892. évi február 16-án.
Költemény. Egy 4-r. lap. Budapest, Gutenberg-könyvnyomda.
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A köriorgógépekről
— Clement János —

könyvnyomtató gyorssajtó feltalálása után a
legtehetségesebb szakférfiak igyekeztek e gép
nek mechanizmusát minden tekintetben javítani és
tökéletesíteni; kezdetben e törekvés előbbrevitele
nem tartozott a könnyű feladatok közé, mert éppen
a gyorssajtók fokozatos fejlődése folytán a feldol
gozásra kerülő anyagnak, nevezetesen a papiros,,
festék, hengermassza stb, előállításának gyökeres
megváltoztatása vált szükségessé; szintúgy jóval
későbben a tömöntvényeket, valamint a galvánókat
is alaposan reformálni kellett.
A gyorssajtók első korszakában nem annyira a
tiszta és kifogástalan nyomtatásra fektették a fősúlyt,
mint inkább a gép munkabírásának hatványozására;
ezen auspicziumok közepette szerkesztették a kétczilinderes gyorssajtót, melyen azonban a papiros
mindkét oldalára egyszerre nyomtatni nem volt lehet
séges, de ennek daczára a kétczilinderes szerkezet
által a munkabirás megkettőződött, mivelhogy a
sajtótalyiga meghatározott pályájának egyszeri ideoda futása után egy mindkét oldalon nyomtatott ív
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hagyta el a sajtót; nagyobb példányszámban megjelenő
újságokhoz több ily kétczilinderes gyorssajtót kel
lett használatba venni; e gépek sok helyet foglaltak
el és azonfelül — miután minden kolumnát több
ször kellett tömönteni — még a kezelést is szer
fölött megnehezítették.
E körülmények a géptechnikusokat négyczilinderes
gyorssajtók szerkesztésére késztették; sőt Hoc ame
rikai gépgyáros nyolcz czilinderes gyorssajtók építé
sével is foglalkozott. Ez utóbbi gyorssajtók kelle
ténél túl terjedelmesek és szövevényesek voltak,
munkabírásuk pedig nem felelt meg a felőlük táp
lált követelményeknek.
A többczilinderes gyorssajtók után rövid idő múltán
az úgynevezett komplet-gyorssajtók következtek, a
melyeken az ívnek mindkét oldalát egyszerre lehe
tett nyomtatni; e gépeket azonban csakis a jobb
kiállítású könyvek és illusztrácziós nyomtatványok
előállítására használták.
A kultúra haladásával lépést kellett tartani.
A napilapok példányszáma folytonosan emelkedett,
úgy hogy a rendelkezésre álló eszközökkel már
majdnem lehetetlen volt a támasztott követelmé
nyeknek megfelelni. A sajtók forgási gyorsaságát
fokozni nem volt tanácsos, mivelhogy az 1500 for
dulatot tevő óránkénti maximumot nem lehetett túl
lépni a nélkül, hogy a gép kárt ne szenvedett volna;
de meg az ívek berakása — ezek pedig némelykor
óriás nagyságúak voltak — sem tűrte volna meg a
gép nagyobb forgási sebességét. E körülmény, vala
mint a dolog pénzügyi oldala, a genialis gépszer
kesztőket oly|lgépek előállítására ösztökélték, melyek
az ívek be- és kirakását automatice végezik.
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Csakhogy ez sem ment ám olyan könnyen.
Az érdekeltek mindnyája meg volt róla győződve,
hogjr a régi rendszerrel fel kell hagyni és e közben
rájöttek a papirosnak tekercsekben, azaz végnélküli
állapotban való feldolgozásának eszméjére és igy
szükségessé vált a hajlított belűlemezek készítése,
melyek csakis tömöntés útján voltak előállithatók.
Ezek nyomán keletkezett az első körforgógép;
hogy e gépnek tulajdonképen ki volt a feltalálója,
azt bajos volna megállapítani, mert e téren úgy
Európában, mint Amerikában egyidőben folytak a
kísérletezések; annyi azonban bizonyos, hogy a lon
doni »Times« .volt az első napilap, a melyet a gép
szerkesztője után elnevezett »Walter-sajtón« vég
nélküli papiroson nyomtattak. Ez új szerkezetű gép
munkája, figyelembe véve azt, hogy rajta minden
előkészítés (zurichtolás) nélkül a csupasz nemezen
(filz) nyomtattak, a tisztaságot és pontosságot ille
tőleg sok fogyatékosságban bővelkedett.
Rövid idő múltán e gépek mechanizmusa oly
alapos változáson és bővítésen ment át, hogy ma
napság a körforgógépeken a legfinomabb illusztrácziókat, sőt többszínű nyomtatványokat is kifogás
talanul nyomtatnak.
Teljes üzemben levő körforgógép megtekintésekor,
a mikor az a papirost gőzölögteti, nyomtatja, szét
vágja, az íveket számon tartja, ragasztja és hajto
gatja, mindezt pedig oly mesés gyorsasággal, hogy
a szem az egyes műveleteket nem is képes kisérni,
a szemlélőt az iszonyat egy bizonyos neme fogja
el és önkénytelenül emberfölötti erők közreműködé
sére gondol.
Pedig e gépek minden ördöngösség híján vannak.
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Ha a papirost gőzölögtető, az íveket szétvágó és
hajtogató berendezésektől és a vezető szalagoktól
eltekintünk, a melyek a szakember előtt amúgy is
másodrendű dolgok, úgy az egyszerű gyorssajtót
látjuk magunk előtt, azzal a különbséggel, hogy itt
a sajtótalyiga helyén czilinderek vannak elhelyezve
a hajlított tömöntvény-lemezek beállítására.
Körforgógépek most már különféle nagyságban és
alakban építtetnek; vannak olyanok, a metyeken
csakis újságot nyomtatnak; viszont vannak olyanok
is, melyeknek formátuma különféle nagyságra állít
ható, ezek aztán könyvek vagy egyéb nyomtat
ványok tömeges előállítására szolgálnak; végül pedig
újabb időben többszínű nyomtatványok előállítására
is szerkesztettek körforgógépeket. Az újságokat
nyomtató körforgógépek előre megállapított nagy
ságú formátumra építtetnek, még pedig oly beren
dezéssel, hogy rajtuk a szükségnek megfelelőleg 8,
12, 16, 18, 20, 22, 24 avagy 32 oldalt lehessen
egyszerre nyomtatni; — a gépnek a szükségeltető
oldalszámra való állítása egy kerék vagy emeltyű
kiakasztása által történik.
Változtatható formátumokra szerkesztett körforgó
gépeknél az ívek körülfutása levegőfelszívás segít
ségével történik és a czilinderek a formátumnak
megfelelőleg mindenkor másképen állíttatnak.
Kevésbé ismeretesek a több színben nyomtató
körforgógépek, holott éppen ezek lesznek hivatva a
könyvnyomtató ipar terén forradalmat előidézni és
főképpen a litográfiával fognak versenyre kelni, a
mennyiben a közönségesebb kiállítású 2—3—4 színű
czímkékből s egyéb ezekhez hasonló nyomtatványok
ból naponkint 35.000—40.000 ívet képesek előállítani.
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A színesnyomású körforgógépeknél minden egyes
színhez külön formaczilinder szükségeltetik a hozzá
való festék-fogóval. A forma- és nyomóczilinderek elhelyezése éppen úgy történik, mint a kétszinnyomású síma gépeknél, tehát két fundamentum,
illetőleg formaczilinder esik egy nyomóczilinderre.
Sajátságos, hogy a nyomóczilinderek terjedelme még
egyszer olyan nagy, mint a formaczilindereké, mi
nek okáért minden formát kétszer kell előkészíteni
(zurichtolni); ez a művelet természetesen több időt
igényel, de ez az eljárás a nyomtatásnál elérendő
lehető legnagyobb erőhatás kifejtésére szükséges.
Az előkészítés (zurichtolás) éppen úgy eszközölte
tik, mint a símanyomású gépeknél, azzal az eltérés
sel, hogy a körforgógépeknél a nyomtatás megkezdése
előtt erős szövetet vagy úgynevezett angol bőrt
feszítenek a czilinderekre, hogy ez által megakadá
lyozzák az előkészítésnek (zurichtungnak) elrongyolódását, a mi a gépnek üresen való menésénél a
tekercspapiros szakadása folytán nagyon könnyen
bekövetkezhetnék. A másodnyomtatás (Wiederdruck)
bepiszkitását egyszerű készülék hiúsítja meg; ugyanis
a másodnyomtatást eszközlő czilinder közé egy papirpiszoktekercs illesztetik, a mely a nyomóczilinder
érintésekor önműködőleg ismét felgöngyölődik és
végleges lefutása után egy másik tekercsesei cseré
lendő fel, hogy ez az előbbinek megkezdett pályáját
folytathassa.
Több vesződséget okoz a tömöntvény-lemezek
beillesztése, miután ezeket alárakás czéljából gyak
ran ki kell venni, holott csakis az oldalaikra alkal
mazott fazettákkal vannak megerősítve; magától
értetődik, hogy e műveletek gyors kivitelénél sok
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függ a gépmester ügyességétől. Elengedhetetlen fel
tétel, hogy a tömöntő szabatosan előállított leme
zeket szállítson, ellenesetben kár az elfecsérelt időért
és fáradságért.
Klisé nélküli színes nyomtatásnál — tehát tiszta
szedésnél — egyazon matriczról annyi tömöntvény
készítendő, a hány színben a nyomtatvány kívánta
tik; pl. ha a nyomtatvány vörös, sárga és kék
színekben állítandó ki, úgy három tömöntvényt kell
készíteni. Az első tömöntvényen, kivéve a vörös
színnel nyomandó sorokat és körzetrészeket, minden
egyéb az árvésővel eltávolitandó; ugyanezen eljárás
követendő a másik két tömöntvényen is, természetesen
itt az egyiken mindaz meghagyatik, a mi sárga, mig
viszont a másikon az marad meg, a mi kék színnel
nyomatik. Nagyobb alakú tömöntvények kivésésére
külön e czélra szerkesztett készülékek vannak. Ilyen
tömöntvények nyomtatása semmi nehézséget nem
okoz, miután a színek egymásután következnek.
Másként áll a dolog a színes képek nyomtatásánál,
a mikor lehetőleg kevés színnel a legnagyobb hatást
kell elérni, tehát két vagy három színt egymásra kell
nyomtatni. Mindenekelőtt a horganylemezek vagy
galvánók czinezése és felöntése pedantériával határos
pontossággal viendő végbe, mert különben a töm
öntvényen mutatkozó likacsokat erőszakkal kellene
eltávolítani, a mi a képnek semmiesetre sem válnék
előnyére; az is megeshetik, hogy nyomtatásközben
egyes részek leválnak, mi által a tömöntvény haszna
vehetetlenné válik.
A színek egymásutánja úgy rendezendő be, hogy
a fedőszín mindig utolsónak maradjon, pl. a sárgát
kövesse a vörös, ezt a kék, végezetül pedig követ-
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kezzék a fekete. A színek összeállósága is megszív
lelendő, mert e körülmény figyelmen kívül hagyásá
val nem érvényesülhetnek a színfokozatok; e foko
zatok helyes érzékelése csak hosszabb tapasztalat
és gyakorlat után érhető el.
Ha azt akarjuk, hogy a körforgógép czéljának
tökéletesen megfeleljen, úgy a legnagyobb ügyet kell
vetnünk a mellékkörülményekre is, mert talán egy
gépnél sem boszulja meg annyira magát a látszó
lagos jelentéktelenség, mint éppen ennél. Eltekintve
a gépnek tisztántartásától és olajozásától, valamint
a futószalagok varrásától, kiváló fontossággal bir a
tömöntvények előállítása, mert a minthogy nem lehet
séges közönséges gyorssajtón hebehurgyás szedésről
kifogástalan nyomtatványt készíteni, éppen olyan
lehetetlen a körforgógéptől fogyatékos előállítású
tömöntvények mellett tiszta munkát követelni. Mi
után a tömöntvényekről rendesen nagy példány
számokat nyomtatnak, különös gondot kell fordí
tani a betűérczvegyülék összeállítására, hogy az
öntvény megfelelő keménységű és egyenletes legyen,
végül pedig ügyelni kell arra is, hogy a teljesen
kész tömöntvény meg ne rongáltassék.
Jobb munkáknál, különösen ha a szövegben klisék
fordulnak elő, ajánlatos a tömöntvények rézzel való
bevonása. A géptechnika mai állásánál, a mikor
gőz-dinamogépek segítségével galvanizálnak, ez az
eljárás nem okoz nehézséget, a többköltség pedig
egyrészt a nagy példányszámnál tapasztalható ellen
állóképesség, másrészt ellenben a nyomtatvány tiszta
előállítása által búsásan megtérül.
A színes nyomtatásnál a papiros jó minősége, vala
mint a tekercs egyenletes göngyöltsége kiváló sze-
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repet játszik. Megesik azonban, hog3' a papiros
tekercs elhelyezése után az egyenetlenül göngyölt
papiros körhagyó mozgása folytán eltér a registertől; ilyen tekercspapiros aztán mint hasznavehetet
len az illető papírgyárnak visszaküldendő.
A nyomtatványok előállítására nagy hatással van
a légmérséklet is; ha a nyomtató-műhelyben hideg
van, a festék megmerevedik és e körülmény szintén
rendellenességet idéz elő a register körül; ha pedig
kelletén túl meleg van, akkor meg a hengerek
lágyúlnak meg; tehát ügyelni kell a normális lég
mérséklet betartására.
Gyakran kifogásolják a szinesnyomású körforgó
gépek kezdetleges és nem szép előállítású képeit.
Sok esetben ennek oka a technikai szeméfyzet isko
lázatlanságában keresendő, de van rá eset, hogy az
erre hivatott vezérlő egyéniségekben is hiányzik a
kellő szakértelem a czélirányos direktívák megadá
sára; végül pedig az is megesik, hogy fogyatékán
van a szükséges forgalmi tőke, hanem aztán az is
előfordúl, hogy mind a három tényező együttesen
közreműködik a selejtes és rossz nyomtatványok
előállítása körül.
Végezetül megemlítésre érdemesnek tartjuk, hogy
hazánk fővárosában Wörner J. és Társa jónevű gép
gyáros már évek óta foglalkozik a legújabb szerke
zetű símanyomású gyorssajtók és körforgógépek épí
tésével és dicséretére legyen mondva, gyártmányai a
külföldi gyárosok hasonló géptermékeivel minden
tekintetben kiállják a versenyt.

ÉV K Ö N Y V .
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A szép feltételeiről
— Szöliősy Mihály —

em lehet általános és határozott körülírást adni,
a szépről mert annak feltételeit mindig magára
az egyes tárgyra %
ragy alkotásra befolyó körülmény
és részelemek képezik: igy tehát akkor, midőn
nyomdászati szempontból kívánjuk megállapítani a
szép feltételeit, a nyomtatvány alkotó részeit kell
figyelmünk tárgyává tenni.
A nyomtatványnak fő alkotó eleme a papír, ennek
alakja első sorban a szép feltételének megállapitója.
Minden nyomtatvány tetsző vagy nem tetsző, de
az utóbbi esetben sokszor nem tudja a szemlélő,
miért nem gyakorol kellemes benyomást a nyom
tatvány ; a papiros magában véve szép, a betűk
tetszetős metszésűek, a nyomás tiszta, de a szedés
alakja rossz, szélessége és hosszúsága nem arányos
s igy a tökéletlen alakja rontja el a jó hatást, ez
teszi nem széppé. A rossz szedés-alak a legszebb
papír- vagy könyvalakot is elrútítja, de viszont a
legszebb szedésalak is elvész, ha ahhoz nem meg-
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felelő papiralakot használunk. Tehát a nyomdásznak
különösen nagy súlyt kell fektetni úgy a papír,
mint a szedés helyes alakjának megállapítására.
Annak, hogy a szedés a papiroshoz szépen ará
nyosukon, első feltétele a megfelelő és helyes arányú
szélzet; ugyanis hogy a szedés mellett úgy oldalt,
mint alant és fent elegendő tiszta keret-tér maradjon
a papiroson; például a negyed- (Quart) alaknál a
szélzetnek legalább 7—8 cicerónyinak kell lenni ;
a nyolczad- (Octav) alaknál legalább 5—6 cicerónyi
oldalszélzetnek kell a papíron maradnia, mert ha
ennél kevesebb a szélzet, a szedés-alak a papiros
alakját elnyomja, nehézzé, nem tetszővé teszi.
Nagyon kell vigyázni, hogy a szedés alakja sem
széles, sem keskeny, sem alacsony, sem magas ne
legyen, a papiros alakjához viszonyítva.
A szép első feltétele tehát a nyomtatványnál: az
alak arányossága. Ennek szabályai a szedés és papir
viszonyulásai szerint általánosságban a következők:
A nyolczad-alakoknál a szedésnek a papír kéthar
madát kell betölteni. Ha például a papir nyolczadalakjának szélessége 31 ciceró, a szedésnek 20—21
ciceró szélesnek kell lenni, tekintetbe véve mindig a
könyv terjedelmét, a mennyiben a sok ívből álló
könyvhöz a kötési térre többet kell számítani, mint
a néhány ívből állóra. A magasságot az oldalhoz
megfelelően, a mennyire a papir engedi, az oldalszélzet arányában, felül kevesebb, alul több szélzet
hagyásával kell alakítani. A magasság mindig a
szélességhez viszonylik ; például nyolczad-alaknál a
20—21 ciceró szélességnek 35 —36 ciceró magas
ság felel meg, az oldal czímsorát is hozzászámítva.
A negyed (Quart) alakjánál azonban e viszony vál5*
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tozik s a szélesség egy negyedével emelkedik a
magasság; így például 40 ciceró szélességnek az
50 ciceró magasság felel meg. A papirosok változó
alakjai természetesen mindig figyelembe veendők s
azok nagyságához kell arányitani a szedés-alakot, a
fentebb elmondottak figyelembe vételével.
A szép további feltételei a nyomtatványon: az
összhangzat a szedésben, a betűfajok, körzetek, a
sorképek alkotása, összeállítása és a nyomásnak,
különösen a többszínű nyomásnak helyes színössz
hangjai megállapításában rejlenek.
Szép csak a- tökéletes lehet, ennek elérését kell
keresnünk minden alkotásnál az ismert szabályok,
elvek megtartásával, de mindamellett az önálló Ítél
kezés érvényesítésével i s ; szemünk, látásunk kell
hogy felismerje a nem szépet s helyes érzékünk a
tökéletlen miértjének meghatározására, mit főleg a
rajzolás tudása ad meg. Az arányok, alakok, a
kompozicziók megalkotása összeségükben és rész
leteiben, mind a rajzolás alaptörvényei szerint
lehetnek csak tökéletesek.
Ifjú pályatársaimnak tehát, kiknek főleg szánva
van e rövid közlemény, különösen a rajzolásbani
tökéletesbülést ajánlom, hogy szépérzékük fejlődjék
s a szép feltételének első követelményét ismerjék.
A képzőművészetek alkotásai, az építészeti rajz
képek, a stílképző elemek mind figyelme és tanul
mány tárgya kell hogy legyen a nyomdásznak arra
nézve, hogy szépérzéke kifejlődjék. De ismernie
kell a betűrajz vagy kép fejlődésének történetét is,
a stíl-összhangot a metszés és rajz karaktere, jel
legére nézve; a körzetekben különösen nagy fon
tossággal bir a rajz-stíl, ezeknek összetartozása
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vagy eltérése szigorú követelmény a tökéletesnek,
a szépnek megalkotásánál; valamint a czímsoroknak, az alak és a betűfajoknak összhangzatos meg
választása és térfelosztása által kell a szépet érvé
nyesíteni.
A szép egyik főfeltétele még : a természetes. Alko
tásainkban kerüljük a túlcziczomázást, sallangozást;
a díszítményezés csak addig szép, mig természe
tes határai között marad ; mihelyest túlterheljük,
elveszti kellemes,- megnyerő hatását. — Keressük
főleg az egyszerűt, a nemesebb szépet; a túlczikornyás és kacskaringós pillanatnyi hatást szülhet, de
a valódi szép törvényével ellenkezik, a mit a szem
rögtön fel kell hogy ismerjen.
A szép alapfeltételei tehát az alak-arány, stíl és
összhang s a természetes törvényében s azok helyes
érvényesítésében rejlenek.

Modern nyomdász tudnivalói
— Somos Árpád —

M

ások is lehettek már abban a helyzetben, hogy
többé-kevésbé művelt laikusok megkérdezték:
vájjon miben is áll tulajdonképpen az a nyomdászat?
A felelet erre vagy nagyon egyszerű vagy nagyon
kimerítő lehet. A kiváncsi kérdezősködők kilenczven százaléka bizonyára be is éri az ilyen felvilá
gosítással, de ha valaki a nyomdászat mivoltát
a maga teljességében akarná megvilágítani, laikusok
bizonyára nem fogadnák e felvilágosítást másként,
minthogy rámondanák, hogy: »Biz az nagyszerű
lehet!*
Nem tételezek fel szaktársaimról olyan közönyös
séget, hogy saját — jobb világításban feltüntetett —
énjükkel s a nyomdászat nagy rokonságával bővebben
megismerkedni ne kívánnának. Ezt már csak azért sem
hihetem, mert rokon-ágainkkal annyira össze vagyunk
fűzve, hogy nem is élhetünk egymás nélkül.
Nem fog tehát ártani ezzel nélkülözhetlen atyafi-
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Sággal kissé jobban megismerkedni vagy legalább
is barátsággal közeledni feléje.
A gyors, tiszta sima szedés tudvalevőleg egyik
alapfeltétele a további kiképzésnek, de ennél az is
meretnél, az egyszerű kézügyességnél nem szabad
senkinek megállapodnia.
Őszintén szólva, sajnálni való az a maradiság
némelyek részéről, a kik négy évi tanulás és ennél
sokszor még hosszabb segédi gyakorlás után csak
odáig jutottak, hogy legjobb esetben hibátlanul szed
nek kompreszt és ha már sokra vitték, jól tudnak
— ráhúzni.
A gépies munka, a kézügyesség szép dolog ugyan,
de a nyomdászat mai előrehaladottságában és a
szedőgép korszakában ezen gyorskezűség egymagá
ban nem nagy értéket képvisel.
Mutassuk meg a laikus közönségnek, hogy a mi
szakmánk nem amatőr-művészet; hogy az erre való
kiképeztetéshez hosszú, alapos tanulmány, műízlés
és megfelelő intelligenczia szükséges.
A piszokverseny és a kontárkodás rossz előítéle
teket ápolnak szakmánk iránt s megmételyezik a
közönség ízlését.
Ez ellen csak úgy vértezhetjük magunkat, ha a
grafikai tudományok egész tárházát kizsákmányoljuk.

Kevés az accidens-szedő.
i
Ezt a panaszt hallhatjuk nemcsak nálunk Magyarországon, de még a nyomdászat Mekkájában: Német
országban is. Mert a hírlapok rohamos szaporodása
még mindig nincs arányban az üzletvilág lázas reklámhajhászatával. Manapság óriási összegeket adnak
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ki egyesek árjegyzékek, ismertetések, hirdetések és
reklámlapokért. Ma már egjr üzletember sem bol
dogulhat a nyomdafesték nélkül.
És ezen nagymennyiségű nyomtatvány előállításá
hoz jó accidens-szedőkre van szükség. Nemcsak
olyanokra, a kik némi technikai ügyességgel bírnak,
hanem olyanokra, a kiknek önálló felfogásuk van,
újat és mindig újat tudnak alkotni.
A megrendelő ma már ritkán rendel az előbbeni,
legutóbb készült minta szerint, még ha ez egészen
kifogástalan is volt, mert ő most valami mást, valami
eredetit akar.
A mai accidens-szedőt tehát folytonos tervezgetésre sarkalják.

Az accidens-szedésről rengeteg sokat írtak már
össze czikkek és egész könyvek alakjában, példák
kal, magyarázatokkal ás a nélkül.
Sokat és még sem eleget. Még az ismétlések sem
hiábavalók, a mennyiben éppen ezek vésődnek az
emlékezetünkbe annyira, hogy munkánk közben
kezünk minden mozdulatánál figyelmeztetnek arra,
hogy mit lehet, mit nem szabad.
Nagy tévedésben van azonban az a szedő, a ki
azt hiszi, hogy a műszedést könyvből lehet elsajá
títani. Ezek az apró-cseprő, időnkint fel-felmerülő
tanácsok és figyelmeztetések csak arra valók, hogy
a műszedéssel alaposan foglalkozó szaktársaknak új
eszméket nyújtsanak vagy új irányt mutassanak.
Ha a műszedést könyvből egyátalán meg lehetne
tanulni, akkor ez csakis példákkal és mintákkal ér
hető el.
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Egy szellemes tréfálózó a következőkép magya
rázta a szobrászat művészetét:
»Szobrász akárki lehet. Az ember elővesz egy
megfelelő darab nyers követ, a fölösleges részét le
faragja s kész a szobor.«
A műszedésről egy kis variáczióval majdnem
ugyanazt mondhatjuk. Előszedjük azt, a mi éppen
odaillik, a többit bennhagyjuk a szekrényben s meg
van szedés.
Csakhogy éppen az a baj, hogy gyakorlat nélkül
semmit sem hozunk létre.
Folytonos próbálgatás mellett a minták és magya
rázatok tanulmányozása előbb-utóbb ráviszi az embet
a helyes útra.
Hogy milyen kellékekkel bírjon egy modern accidens-szedő, azt a következőkkel illusztrálhatom:
Mindenekelőtt a betartandó nyomdászati szabá
lyokkal kell tisztába jönnünk és a megengedhetőt a
képzelhetetlentől meg kell különböztetnünk s ez csak
úgy érhető el tökéletesen, ha az ornamentika tör
vényeit is ismerjük.
A ki e téren némi biztonságot szerzett és a mel
lett mégis kellő önmérséklettel bír, az aztán meg
engedheti magának azt a bizonyos tetszetős szabály
talanságot.
A túlzás azonban a legszebb törekvést is meg
ölheti. A féknélküli rajongás — angolkórba ejtheti
az embert, t. i. megteremteti vele az angol stílust*
melynél tudvalevőleg mindent szabad, csak el legyen
érve a hatás. Az angol szedőnek mi sem szent és
úgyszólván nála a czél szentesíti az eszközt. Az
angol műszedés — némi csekély kivétellel, a mikor
a szedő-művész csakugyan semmiből teremt valami
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remeket — többnyire beteges fantázia szüleménye
és a mi éghajlatunkat nem igen bírja ki.
Az esztétika szem elől tévesztése mellett tökéletes
accidens-nyomtatványt elő nem állíthatunk. Az esz
tétika is csak a tökéletességet fejezi ki. A mi egy
mással összhangban van, az szép; ennél pedig fő a
forma, vagyis az alak. A szépről a magyar ember
azt is szokta mondani, hogy: formás, az emberi
szépségről meg azt, hogy: szép alak. Mindennél
tehát fő az alak s Így a nyomtatványnál is.
Nagy szerepet játszik az accidens-szedésben a jó
beosztás. Erre általános szabályt felállítani majdnem
lehetetlen. »Egyenletes beosztási —- ez a jelige. Ne
legyen három-négy czímsor egy csomóban, a többi
meg szerteszéjjel. Kerülni kell a hézagokat; az alak
nak minden része ki legyen szépen töltve. Az apróbb
közbeszúrt sorok közé nem lehet ugyanannyit be
osztani, mint a czímsoroknál, csak ez utóbbiak
legyenek kellő egyenletes távolságban elhelyezve.
Ezek nagyjában a beosztás alapfeltételei.
Mi magyarok sokat mulasztottunk. A külföld már
rég átesett ezeken a kérdéseken. Más országokban
a legelrejtettebb zugból sem kerülnek ki olyan gyatra
nyomtatványok, mint a milyenek nálunk, még nagyobb
városokban is még mindig napirenden vannak. Ezt
az elmaradottságot jóvá kell tenni, legalább most
444 esztendő múlva, hogy a nyomdászat fennáll.
Még a jó accidens-szedő is egyoldalú tehetség
marad, ha a nyomdászat többi rokonágait figyelmen
kívül hagyja.
A jó accidens-szedőre nem lehet közönyös a
nyomás sem; tehát félig-meddig -— legalább elmé
letben — értehie kell a gépmesterséghez is, vala
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mint az ambicziózus gépmesternek is kell, hogy a
szedés technikájával megismerkedjék.
Tulajdonképpen minden gépmesternek legalább
egy évig a szedőszekrénynél kellene tanulókorában
állania és viszont a szedőnek a gépnél.
Az olyan gépmester, a ki a szedés iránt fogékonysággalnem bir, valóságos vandalizmust követ el a
szedés-formákkal. A mit a szedő a hajón össze nem
egyengethet, azt a gépmesternek kellene a záró
rámában helyrepótolniá, de vajmi ritkán történik ez.
A vonalak össze nem-, vagy egymásra érnek, sok
szor elgörbülnek ; a körzet szétmállik, betűk elhulla
nak, sorok csúsznak el stb. No, de hisz a revizor
majd kijavítja — ha annak is száz szeme volna.
Akkor aztán a szedő negyedórákig elmotoszkál az
igazításon. Csupa méreg, idegesség az egész munka.
Sok gépmester azt mondaná, hogy de bizony nagyon
sok »mű«-szedés kritikán alól van kizárva, hát ő
csak nem szedheti ki az egészet újra. Megengedem.
De az értelmes gépmester azt a szedést előbb meg
vizsgálja és ha annak szilárdságában nem bízik,
nem zárja be.
Az egész nyomdász-kontinensen azt tapasztaljuk,
hogy a szedő és gépmester állandóan farkasszemet
néznek egymással, persze csak a nyomdában — a
borocskánál nem. Ki-ki valamivel nagyobbra tartja
magát a másiknál, kicsinyük és boszantják egymást.
A szedőnek csak egy sszánalmas mosolya« van a
gépmester »önhitt rendelkezései* iránt. Dolgozzanak
csak egymás kezére, tudom, hogy megbarátkoznak.
A színes nyomás korszaka úgyszólván elementáris
erővel tör magának utat s ennél már szedő és gép
mester egymást nem ignorálhatják. Itt a gépmester
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nek elég beleszólása van a szedő kompozicziójába és
ez hiába tervezget, ha a gépmester valamit kivihe
tetlennek jelent ki. Milyen jó ilyenkor, ha a szedő
a gépmester ellenvéleményeit megtörheti. Ezt termé
szetesen csak az olyan szedő teheti, a ki ért a
nyomás technikájához, a színek összeállításához és j
a festékek preparálásához.
Színes nyomással sokan megpróbálkoztak már, de
többnyire minden előzetes tanulmány nélkül — sze- '
rencsétlenül.
Hiszen kicsiben,, bizonyos határig megjárja ez igy :
például feketét vágj- kéket vörössel nyomni; a szö
vegben egyes sorokat vagy vonalakat vörössel be
nyomtatni, de a két különböző szedésnek a színek
hez jól kell alkalmazkodniok. A fekete — vagy kék
— szín mindig dominál, a vörös csak díszít, ennél
fogva az alaprajz, a tulajdonképeni egész mindig
sötétebb legyen. Czifra körzet, valamint finomabb
díszítés vörösben nem válik be. Körzetben csakis
vastag (fett) vonalak nyomathatok vörössel, e mel
lett egy-két, keltő távolságban elhelyezett, erős
metszésű vörös sor teljesen elég. Túlzások sokat
ronthatnak a dolgon s rikítóvá teszik a nyomtatványt.
Ismételhetem, hogy kellő tanulmány nélkül ennél
tovább nem tanácsos menni.
Szörnyű hibába esnek, a kik a színeket harmónia
nélkül összezagyválják.
Többszínű tónus-nyomtatványt csakis tört festé
kekkel érhetünk el. A természetes színek, mint a vörös,
kék, sárga, nem nagy változatosságot nyújthatnak.
Ez nagyon is egyhangú lenne ; minden színárnyala
tot pedig külön a festékgyárból meghozatni, egy
szerűen — naivság.
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A vörös, kék és sárga (pótlékul a semleges fekete
és fehér) festékkel az összes árnyalatokat lehet
vegyítés utján elérni; hogy miképpen, azt egyelőre
a türelmes olvasó fantáziájára kell hogy bízzam,
erre itt szűk a hely. Különben is inkább csak rá
mutatni kívántam a tudnivalókra.
A ki a színes nyomás iránt érdeklődik s e téren
valami tökéleteset akar alkotni, annak legalul kell
kezdenie.
Először a festék ásványi vagy növényi eredetét,
vegyi összetételeit, fénytartósságát és egyéb tulaj
donságait kell ismerni, ezután áttérhetünk az ellen
tétek (kontraszt) és a színharmónia tanulmányozá
sára.
Ez az elmélet, azután jön a gyakorlat, mint: a
vegyítés, kezelés, eltartás stb.
Aztán még valami.
A szedés mindig fedő (Deckfarbe), a tónus az
úgynevezett áttetsző (Lasurfarbe) festékekkel nyo
mandó és pedig:
előbb a körvonalakat vagyis az egész nagyban és
egészben vett szedés-kompozicziót,
azután a tónust és nem megfordítva, mint ez még
igen sok helyen szokás.
A tónusfestéknek azért kell áttetszőnek lennie,
hogy a fedőfestékkel nyomott körvonalak keresztül
verődhessenek.
Sysiphusi munkát végez az, a ki ezen tudnivalók
nélkül kezd a színes nyomáshoz.
A nyomdászatnak a színnyomás fogja a jövőben
egyik szilárd biztosítékát képezni. A mi keresetet a
szedőgép látszólag elvon tőlünk, azt a nyomtat
ványok találékony, eredeti és színgazdag előállitásá-

78

MODERN' NYOMDÁSZ TUDNIVALÓI

bán újra — talán még bővebben — találhatjuk megA szabad alkotást, a folytonos gondolkozással fino
mult ízlést és a kor követelte változatosságot semmi
féle sablon vagy gép nem pótolhatja.
Négy évszázad óta fekete festékkel nyomtattunk.
Elég nagy idő arra, hogy az emberiség megunja ezt
az egyformaságot.
A mai agyonsanyargatott, nyugtalan korszak valami
változatos tarkaság után sóvárog.
Excentrikusát kíván, a milyen a közszellem.
Ideges embernek nem elég a czitromlé ; kábító
szerek kellenek neki.
A fekete kép-illusztrácziókat már] is színesekkel
kezdik felváltogatni hírlapokban is. Egy-két évtized
még és a fekete képek semmi varázserőt sem fognak
többé a szemlélőre kifejteni.
A modern nyomdásznak a technikai készültségen
kívül a kereskedelmi ismeretekkel is kellene törődnie.
A későbbi nyomdásznak már nehezebben fogják
az egyoldalúságát megbocsátani.
Az egynyelvűség is már hiba. Legalább is két
nyelvet kellene mindenkinek érteni. Olyan olcsón
árulják a nyelvtudományokat: félig, sokszor egészen
ingyen; de ez nem kell senkinek.
Szégyen, ha a nyomdász egy levelezőlapot sem tud
értelmesen megfirkantani; pedig sokszor keresnek
olyant, »a kinek némi irodai képzettsége vane..
Azokban a nyomdai irodákban sok oda nem való
praktikáns »működik«, a kiknek a helyét jóravaló
nyomdászok tölthetnék b e ; de hát érteni kellene pl.
apróbb üzleti levelezésekhez, egyszerűbb könyvelés-
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hez stb. Mennyit kell annak a laikus irodai alkal
mazottnak a fejébe trombitálni, hogy üzleti levele
zéseknél a helyes technikai kifejezéseket használja és
magát megértesse. Ezt, szerintem, nyomdász jobban
megtehetné.
A papiroshoz — még az üzletvezetőket sem véve
ki — csak igen kevesen értenek.
Ennek oka az, hogy a nyomdász, a mig önállóan
nem működik, vagy üzletvezetéssel nem foglalkozik,
nem igen veszi figyelembe a papiros minéműségét ;
elvégre is a szedőnek legfeljebb »lehuzáskor« van
X'á szüksége, a gépmesternek meg egyszerűen kiutal
ványozzák. A mikor aztán abba a helyzetbe jutnak,
hogy papirost rendelni, vagy a nyomtatványhoz meg
választani kell, a legnagyobb zavarba jutnak s nyakrafőre a legnagyobb baklövéseket követik el. Eltekintve
attól, hogy drágán vásárolnak, mert az árjegyzék nem
a legmegbízhatóbb segédeszköz s a papiros minőség,
súly és a megrendelés nagysága szerint, majdnem
mindig külön alku tárgyát képezi, rendes raktárt
összeállítani nem képesek s igy többnyire épen csak
az hiányzik, a mire legnagyobb szükségük volna.
Ilyenkor aztán hevenyében összevagdosnak, a mit
érnek, mi által vagy önmagukat vagy a megrendelőt
károsítják meg s a nyomtatvány is vészit tetszetős
ségéből.
A nyomdász tehát nem maradhat közönyös a papirkérdés iránt.
Ugyan képzelhet-e valaki olyan asztalost, a ki a
fa minőségét nem ismeri vagy olyan csizmadiát, a
kinek a bőr kikészítéséről nincs fogalma és munká-
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jához alkalmas bőrt megválasztani nem tud? Nem'
Már pedig, ha ez fel nem tehető, hogy van az mégis,
hogy a nyomdász olyan keveset tud hozzászólni a
papiros ismeretéhez?
Nem is marad egyéb hátra, mint az ezen ággal
foglalkozó szakfolyóiratok tanulmányozása. Ilyenek
tudvalevőleg közkézen forognak.
De különösen azt tartanám a legczélravezetőbbnek, hogy egyes szaktársak tapasztalataikat a Szak
körnek rendelkezésére bocsátanák. Egy-két czikket
megereszteni persze nem elég, de kell, hogy e kér
dés a Szakkörben folytonos, élénk eszmecsere tár
gyát képezze,
A munkakiszámitás (költségvetés) igen lényeges
tudnivaló a nyomdászatban s itt is első sorban azt
kell tudnunk, milyen papirost használunk, mi az ára
s csak azután jön a szedés és a gép munkaideje,
továbbá a nyomtatvány utólagos megmunkálása:
hajtogatás, vágatás, könyvkötői munka stb.
Nézzünk egyátalán körül a nyomdában, hogy arról
is legyen fogalmunk, a mit más csinál —• ugyanazon
fedél alatt.
Csak még egyet.
Me vegyetek fe l neveletlen, iskolázatlan gyerekeket
a nyomdába! Az ilyenekkel minden jó szándék eleve
is hiábavaló.
A tanuláshoz pedig három dolog szükséges: idő,
kedv és — pénz.
Kerítsünk mindenből valamit s ha mind a három
meglesz, akkor majd csak megélünk valahogy —
talán.

Kisebb nyomdák berendezése
— Tichy Ákos —

alahányszor egy-egy évfolyamát veszem az
Évkönyvnek, kíváncsiságomat mindig megelőzi
egy röpke ború az arezomon, a melyet a czímlap
évszáma idéz elő. Megint egy évvel idősebb lettem.
Már hiába! Az ember mindig fél az idő fogától, a
mely egyiket elébb, a másikat utóbb emészti el.
Hanem ez az aggodalmam rögtön elhagy, mihelyt
az idő haladását más oldaláról mérlegelem, t. i. arról,
a mely egyszersmind a tapasztalást is magával hozza.
Hogy ez igy van, azt eléggé bebizonyította az em
beriség fejlődése, a korszakot alkotó találmányok
s a versenynek az a neme, mely a folyton új és
újra való törekvésben nyilvánul.
Azok az iparágak, a melyek nem tudtak a kor
rohanó áramlatával megbirkózni, ma már vagy egé
szen kihaltak, vagy pedig most vergődnek az utolsó
ban. S igy lesz ez minden iparággal, mihelyt vala
melyiknél stagnáczió áll be s nem lesz képes az őtet
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fenyegető rokonágakkal versenyezni, vágj' kisebb
méretű működésben is felszínen maradni.
Ezekkel a rokonágakkal a nyomdászat bőven körül
van véve s nem egyszer kell majd azokkal szemben
—■ kivált később — élet-halálharczot vívnia fenmaradásáért, nem is említve a szedőgépet, a melytől
most még nem igen kell tartanunk.
És ezt a nagy változást alig két évtized idézte
elő. Azelőtt bizony csendes egyhangúságban dolgo
zott szedő és öntő egyaránt. A szedő azért, mert
anyagban nem igen válogathatott; az öntő pedig
azért, mert megrendelői nem léptek fel újabb és újabb
igényekkel s csak akkor kapott egyes üzletektől meg
rendelést, ha már valamely elkopott betűfajt mással
kellett pótolni.
Ma már nem a kopott betűk pótlására, de a diva
tosabbnál divatosabb irásfajok készítésére vannak a
betűöntők, berendezve, a melyekkel mintegy akarva
nem akarva, megrendelésre csábítják a legfösvényebb
nyomdatulajdonost is.
Igaz, hogy a czímirásokból, különösen azoknak
modernebb fajtáiból megrendeléseket eleinte csak a
főváros nagyobb nyomdái eszközöltek, a kisebbek
csak elvétve, ha esetleg ambicziózus főnök vágj'
művezető állt az üzlet élén, a vidéken meg alig-alig
volt rá eset, hogy abból az idejüket maló (?) betűk
ből vagy körzetekből rendeltek volna. De a betű
öntők ezért nem csüggedtek el s úgy segítettek a
bajon, hogy árúikat tetszetősebb formákba össze
állítva (szedve), több színben nyomva küldözgették
szét a szélrózsa minden irányába. Ez törte meg a
jeget: lassan-lassan hódítani kezdtek a divatos vágású
betűk, a szebbnél-szebb és mégis könnyen össze-
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állítható körzetek,, ékítmények stb. s ma már az
eddig tartózkodó vidék is legnagyobbrészt ajtót
nyitott a haladásnak s egyre-másra hozatja a leg
újabb anyagokat, hogy az üzlet »a kor kívánalmai
nak megfelelően« legyen »berendezve«.
Készakarva tettem idézőjel közé az utolsó szava
kat, a hogy azokat a vidéki üzletek körleveleiken
használni szokták. Ezzel a közönséges frázissal akar
nak hatást és érdeklődést kelteni. És még ez mind
megjárná, ha legalább maguknak a szavaknak igaz
alapjuk lenne. De száz közül kilenczven esetben
nincs igy, mert a »kor kívánalmainak megfelelő'
berendezésről egyáltalán szó sem lehet.
Mert vegyük csak szakszerűleg szemügyre a leg
több vidéki s nem egy kisebb kaliberű fővárosi
nyomda berendezését. Ráillik-e azokra a berendezés
szó értelemszerűleg? Nem-e inkább a rendetlen szót
alkalmazhatnánk reájuk?!
Nézzük csak, milyen anyagokkal bírnak az ilyen
»jól berendezett* üzletek.
Van egy kis szekrényke petit, 4—6 szekrény
garmond, 2—3 szekrény ciceró betűjök: ennyiből
áll a kenyérirás. De még ha legalább ezek volnának
egyforma vágásiak! A hám^ annyiféle. A petit pl.
médiáéval, a garmond grobe antiqua, a ciceró megint
valamely más faj. Most jönnek hozzá a kiemelőirások: a petithez van egy piczi kis szekrény rendes
vágású cursiv vagy steinschrift; a garmondhoz már
médiáéval cursivot hozatnak és ugyanilyen vágású
halbfettet; a ciceróból a legtöbb esetben nincs is
kiemelő betű, vagy ha van is, az megint az ellen
kező fajtából.
így van ez a kenyérirással,
6'
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Hát még a czímbetűk micsoda képet mutatnak!
Látjuk ezeket az egyes, élénkbe kerülő munkákon is.
Ennek a rendszertelenség az oka és az, hogy a leg
több nyomda nem a stílszerű berendezésre törekszik,
hanem azzal vél a »közönség igényeinek* a leg
jobban megfelelni, ha minél többféle vágású irásfajokat hozat össze. És ezek közt is a czifra foglalja
el a tért, a melyet azután éppen úgy odaszed a
gyászjelentés czímsorául, mint a meghívókra a Tánczmulatság, Hangverseny stb. vezérsorul.
Az mindegy: szomorúságot, avagy vígságot aka
runk jelezni! Persze erre a legtöbb helyen nem is
gondolnak, csak a sor menjen ki jól, akkor megvan
minden. Hát — valljuk meg — sok esetben csak
ugyan kénytelen a szedő ilyen technikai abszurdumot
elkövetni, mert nem talál a nyomdában e sornak
megfelelő czímbetűt. Pl. ha kell kétcicerós, kettős
mitteles vagy egyéb ilyen nagyságú betű, az nincs
más fajta, csak czifra. Ha pedig czifra vagy világos
kisebb fajta Írásra van szükség, akkor okvetlen csak
a legvastagabb, legfeketébb betű található.
Azt mondják erre a nyomdatulajdonos urak: Hja!
nem lehetünk részvény-nyomda, Pallas, Franklin stb.
nagy nyomdák, hogy minden kigondolható sorra
legyen alkalmas betűnk. Ezt igen jól tudjuk s már
előre el is hiszszük; de azt nem ám, hogy a bajon
egyáltalán ne lehetne segíteni, legalább annyira, hogy
az ilyen tipográfiái nehézségek csak a legritkább
esetben forduljanak elő! Ennek pedig az a legczélszerűbb orvossága, hogy kivált a czímirások
megrendelésénél, egy-egy vágásúból több fokozatot
kell rendelni s lehetőleg a nyomda berendezéséhez
kell alkalmazkodni, hogy a betűk rokonfajúak legye
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nek. Nem kell a betűöntők mintakönyvétől annyira
elkábulni, hogy ez által még a szépérzékünket is
elveszítsük. Egyáltalán pedig a kisebb üzletek ne
igen rajongjanak a czifra betűfajok után, mert ezek
csak ritka esetben s egy-eg}r munkánál csak egy-két
sorral szerepelhetnek helyesen. Mert hiszen meg
tiltani egy nyomdának se lehet, hogy milyen betű
fajokat alkalmazzon, hogy szedjen stb.; de tiltja
ezt a szedő szépérzéke (ha van!), hogy czifra betűt
alkalmazzon oda, a hová épp a legkompaktabbra,
legfeketébbre van szükség.
Másik nagy baj a kis nyomdák berendezésénél
az, hogy a czímbetűkből ritkán rendelnek többet a
minimumnál; de még ha legalább ezeket helyre
hoznák az utánrendelés által. Nem! Azzal nem igen
törődnek, hogy lehet-e tulajdonképen azt a betűt
mindenképen használhatóvá tenni?' Megfelel-e az a
czélnak? Itt áll elő az az eset, hogy a minimumos
czímbetűk jóformán nem használhatók, hivált ha egy
sorban 6—7 darab e vagy más betű fordul elő.
Ennyi ritkán van a minimumban, sőt az a nagy baj,
hogy kivált a németországi vagy külföldi öntők még
manapság se tudnak a magyar szedésnek megfelelőleg önteni, azaz éppen abból küldenek a legkeve
sebb betűt, a melyből a legtöbbre volna szükség.
(Ug3f tudjuk, hogy történtek lépések egy egyöntetű
magyar öntő-czédula érdekében. Szerk.)
Szerintem igen helyesen cselekszik az a nyomda
tulajdonos, a ki nem minimum, hanem darabszámra
rendeli meg a czímirásokat, különösen azok nagyobb
fajtáit, de ha már ezt tenni elmulasztja vagy nem
akarja, úgy legalább utánrendelési tesz a hiányzó
betűkből, hog\- azután igy ez mindenkor haszna
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vehető legyen és ne kellessék a szedésben a betűket
megfordítani s várni, mig azt a kinyomott formából
pótolhatjuk.
Különben igy van ez a kenyérbetűkkel is, ott is
hibás az összeállítás és ha nem tesznek utánrendelést a hiányzó betűkből, hát az egész anyagnak
jóformán csak a fele lesz használható, mert annyi
marad a »defekt«, hogy bizony egy pár kiló utánrendeléssel meg lehetne kettőzni az irásmennyiséget.
Csakhogy az utánrendelési rögtön 'kell eszközölni,
mig a betűk újak, nehogy azután az ócska és új
betűk összekeverése által a gépmesternek legyen
tömérdek boszúsága a reszelős felületű szedéssel.
Tizenöt-húsz év nem nagy idő és mégis igen nagy
haladás történt ez alatt a magyar nyomdászatnál,
a melyet — az igaz — nagyban elősegített a segéd
eszközök tökéletesbedése is, De még ez mind nem
tett volna semmi változást, ha a kisebb nyomdák
tulajdonosai nem szakítanak régi konzervatív ter
mészetükkel és nem ügyelnek a csinosabb kiállí
tásra is. Ez adta meg a lökést kivált a vidéki
nyomdák föllendülésének s most már napról-napra
tapasztaljuk a vidéki kisebb nyomdák nemes ver
senyét a szép ízlés felé.
Igaz, hogy még csak a kezdet kezdetén vagyunk
s legtöbb esetben csak a jóakaratot kell elismernünk,
mert csínról, ízlésről még most vajmi kevés esetben
szólhatunk. De eljön majd az idő, hogy ez a jó
akarat — ha nem veszti kedvét a netán őt érő
gáncsok miatt — még sokat és szépet alkothat a
magyar nyomdászat díszére.
Hanem ehhez két tényezőnek vállvetett működése
szükséges: a főnöké és a szedőé. A főnöktől a nyomda

KISEBB NYOM DÁK BERENDEZÉSE

S7

helyes berendezése, a szedőtől pedig a szakképzettség
kívántatik meg. Mert mit ér a legjobb tehetség is,
ha nincs ideje és eszköze a pontos és csinos mun
kához ; valamint nem sokat ér a legjobban berende
zett üzlet sem, ha nincs abban szakképzett munkás,
a ki a felhalmozott becses anyagot értékesíteni tudja.
Majd ha e két tényező együttes működése bizto
sítva lesz, akkor aztán a megkezdett jóakarattal és
igyekezettel még sokat haladhat a vidéki nyomdá
szat, a melynek a legjobban örülnének ez Évkönyv
munkatársai, a kik önzetlenül, minden haszon nélkül
szolgálják a magyar nyomdász-szakirodalmat.

Könyveinkről
— Ormós Béla —

önyveink ez időszerinti kiállítása annyiféle küíés belalakot ölt, más-más díszítésekkel, hogy
igazán örül a szakember, ha összehasonlítja ezt ama
nehézkes korral, midőn még majd minden könyvünk
egyforma mintára, egyforma beosztással s alakkal
készült.
Azon XV. századbeli szokás, midőn a könyvek
alakja magasságban és szélességben úgyszólván egy
forma volt, ma már el sem képzelhető; azóta e téren
oly nagy haladást tettünk a finomabb műízléssel
párosult tipográfiái kiállítás s a tetszetősebb alakokat
illetőleg, hogy méltán meg lehetünk elégedve ön
magunkkal s nem kell a külföldtől, mint a modern
nyomdászat zászlóvivőjétől, kölcsönkérnünk az út
irányt! A ki időt és fáradságot vesz magának arra,
hogy a nyomdászat titkaiba betekintsen s igy figye
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lemmel kiséri a nyomdászat fokozatos haladását,
tapasztalhatja, hogy mindig nagyobb s nagyobb tért
hódit az egyöntetűség s ezzel együtt a könyveinken
végigvonuló egyszerűség.
Tapasztalható ugyan még olj'kor ma is az egy
könyvformához való ósdias ragaszkodás, mely a
Tatár Péter-féle könyvekre enged emlékeztetnünk
úgy a kiállítás és beosztás, mint a betűk meg
választása, az alak s mindama fontos szabályok
hiánya folytán, mivel szedője nem birt elég lelki
erővel arra, hogy e hétköznapiasságot levetkőzve,
szabad gondolatainak szabad folyást engedjen, szó
val hiányzik hozzá az önbizalom, mely egyik sar
kalatos erénye kell hogy legyen az önállóan dolgozni
tudó egyénnek.
A könyvek díszítése és annak megkedveltető alakja
nagyban elősegíti a vásárlási kedvet is, mint olyan,
mely a lelket gyönyörködtető s tetszetős voltánál
fogva hat a kedélyre.
A vásárló közönség a külcsínre manapság már
sokat ad; nekünk nyomdászoknak azonban nem sza
bad elkapatni hagyni magunkat pusztán a külcsín
rovására, mert gyakran a szemnek tetsző czikornyás
káprázatok silány tartalmat foglalnak magukban úgy
az iró, mint a szedő dolgát illetőleg.
Véleményem szerint a könyv külalakján elömlő
elegáncziának végig kell simulnia az egész könyv
belsején is, hogy az egy összhangzatos egészet ké
pezzen, mert mig a külalak — a borítékot értem -—
csak addig szolgál a paradirozásra, mig be nem1
kötik a könyvet, addig annak belseje örök időkre
is szólhat, századok múltán is hirdetve ama kornak
érdemét, melyben az készült.
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Ha a szedő a könyv készülése alkalmával jól föl
fogott, helyes technikai gyakorlottságát akarja ki
mutatni (mert sokan úgy vélik: ha ők jó boriték[Umschlag-] szedők, már accidens-szedők, ha pedig
accidens-szedők, úgy már mindenttudók), nem elég
ám, ha csakis a borítékra fordítja minden törekvését,
hogy az minél sikerültebb legyen, hanem el kell azt
kezdeni a könyvnek figyelmes áttanulmányozásával,
megtudandó, mily irányú a könyvnek tartalma: tár
gyilagos-e vagy tudományos az, avagy szépirodalmi-e,
mert e kettő között nagy különbséget kell tennie a
nyomdásznak. Az egyik megkívánja, hogy ama ko
moly tudományos szellem, melyet tartalmaz, kifeje
zést nyerjen a könyv kiállítása által is, addig a
másik: a szépirodalmi vagy verses elbeszélések, már
éppen annak ellenkezőjét kell hogy visszatükrözzék.
Nagyobb nyomdákban a munka folytatólagos me
nete érdekében úgy van berendezve a könyv készitése, hogy mások szedik annak szövegét, más tördeli
azt és más készíti annak borítékját is, miből aztán
egy kis figyelmetlenséggel bekövetkezhetik az az eset,
hogy a kölcsönösen előre meg nem állapított irány
hiányában, mindegyik más-más stílt követ, a mi aztán
a kritikus szemében a szakértelem megrovását vonja
maga után.
Ha az áttanulmányozással készen vagyunk, tudni
fogjuk azt az irányt, melyre törekednünk kell, hogy
a könyvek kiállításán is mintegy végig vonuljon ama
hangulat, melyet a könyv ki akar fejezni.
Komoly irányú műveknél semmiesetre sem enged
hető meg a tarkázó izetlenseg, sem holmi czikornyás
betűk vagy ékítmények alkalmazása. Van a nyomdá
szatnak ma már minden iparágat, művészetet és
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tudományt szimbolizáló alakja, melyeket a mű hangu
latához mérten alkalmazhatunk. A nagyobb nyomdák
mindenesetre könnyebben vihetik keresztül az egjröntetűséget, mint a kisebbek, hol hiányos a berende
zés s hol talán a főnök is inkább a minél többre,
mint a műízlésre ad valamit; legyenek tehát e tekin
tetben a nagyobb s jobban berendezett nyomdák az
irányadók, kikről eddig is csak elismeréssel ^ elá t
kozhatunk. Mint tehát már említem, a készülendő
könyvnél az áttanulmányozás kell hogy az alapot
képezze.
A komoly irányú műveknél végjeink komoty betű
ket nemcsak a tartalomhoz, hanem a czikkek egyes
fejezeteihez is. A fejezeteknél alkalmazandó léczek
is legyenek hason irányúak, sőt még a kezdőbetűket
is abból a fajtából vegyük, a mily fajta a szöveg
hez fölhasznált betű; nem szabad itt figyelmen kívül
hagjTii a fejezeteket lezáró díszítményeket sem, ne
hogy olj'at találjunk alkalmazni, mely az érzékre
élénkebb benyomást gyakorolna; ennek épp oljr egy
szerűnek, komolynak kell lennie, mint az egész könjrvnek, mert csak igy érhető el az egyöntetűség.
Sokkal több életrevalóságot kell kifejteni a szépirodalmi műveknél. Elmésebb szedők itt meg is mutat
hatják ízlésüket, érzéküket és gyakorlottságukat a
könyvek megkülönböztetett kiállítása által, mert itt
nem köti meg a kezét a sablonszerű szokás; főleg a
külalakra nézve itt sok oly, a könyv hangulatához mért
dolgokat lehet alkalmazni, melyekre a komoly irányú
könyveknél nem is gondolhatunk.
Ha klisékkel is kell dolgoznunk s ezzel esetleg
a borítékot is hatásossá akarjuk tenni, jelezve, bőgj'
a belső tartalom is ilyet rejt magában, azt csak úgy
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tehetjük, ha az alakokat szimetrikusan rendezve, a
díszítendő tér és képek alakjait és sajátságait, nem
különben az általa elérni óhajtott czélt is szigorúan
szemmel tartjuk. Egyik a másik nélkül hiányos lenne,
mely által csak a könyv szenvedne hátrányt.
Ha azt akarjuk elérni — s kell is, hogy minden
szedő arra törekedjék — hogy a készülendő könyv
nyomdász-szempontból minden tekintetben megállja
helyét, úgy tartsuk szemünk előtt a következő figye
lemreméltó utasításokat.
Midőn már a mű irányával tisztában vagyunk,
azaz tudjuk, milyen fajta betűkből szedjük a szö
veget, következik az arányok megállapítása. Az arány
a nyomdászatban nagyon fontos szerepet játszik és
összefügg a könyv mcgtördelésével és kiállításával.
Nemcsak az egyes díszítő részek szimetrikusan el
helyezendő darabjaira kell figyelmünknek kiterjednie,
hanem a sorok és szavak egymás közti távolságára
is, úgy értelem szerinti csoportosítás, mint a konvenczionális elhelyezés által. Mert hisz arány nélkül
még csak egy névjegyet sem állíthatunk elő tet
szetősen.
A sorok ízléses csoportosításánál figyelemmel kell
lennünk még a betűk nagyságára is, nehogy az arány
talanul nagv- vagy kis betűkkel rontsuk az össz
hangot.
Végül még az egyöntetűség elérése és az akii;
meghatározása az irányadó. Ezt már a szerzővel
kell megállapítani, a kik által azonban ne hagyjuk
magunkat befolyásoltatni az ő ízlésük szerinti kiállí
tást illetőleg, azaz csakis addig hajoljunk a szerző
urak szavára, míg azokat a tipográfiái kihágások nél
kül megtehetjük.
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Vannak még oly könyvalakjaink is, melyek jobban
a reklám kedvéért készülnek, mint pl. az árjegyzékek.
Itt már nem annyira a szoros szabályokhoz való
ragaszkodás, mint inkább a hatáskeltés a főirányadó
és a szedőnek egy szép nágy árjegyzék készítésé
nél sok mindenre ki kell figyelmének terjednie, hogy
minden igénytelen dolog, melyet a kereskedő kínál,
kitűnjék, mintegy kinálgatva magát.
A képes árjegyzék-szedőnek egyszersmind jó accidens-szedőnek is kell lenni, hogy még itt is meg
tudja különböztetni a meg- és meg nem engedhető
dolgokat, a reklámhajhászat kikerülésével.
Bizony-bizony nehéz pálya a hatodik nagyhatalom!
Vannak már bizonyára nagy tehetségek szolgálatá
ban, kiket nem kell buzdítani, tettre serkenteni; sokat
lendítene azonban mégis a szakismeret ápolásán a
szakiskola, mely ma már égető szükségünkké vált.
Reméljük, a jövő majd ezt is meghozza!

A széljegyzetekről
— F—r A—n —

/ Ja egy műben, hol széljegyzetek fordulnak elő, az

egyik oldalon úgy esik a széljegyzethez tartozó
bekezdés, hogy alul csak két sor marad, inig a szét'
jegyzet öt-hat sorból áll, szabad-e a széljegyzetet
megtörni és átvinni a másik oldalra ?
A feltett kérdésre igen gyakran szükséges volna
a válasz azon szaktársaknál, kik egész éven át mást
sem tesznek, mint állandóan műveket tördelnek és
azt hiszem, hogy ezek igen érdeklődnek a kérdés
megoldása iránt, de érdekelni fogja és érdeklődnie
kell ez irányban minden egyes szaktársnak; mert
egyik sem tudhatja, mikor kell neki is egy művet
tördelnie, melyben széljegyzetek (Marginalien) vannak
és a melyben a fönti kérdés megoldására szükség
volna. Vájjon mit csinálna az illető ez esetben?
Azt hiszem, legelőször is az üzletvezetőhöz menne
és megkérdezné, vájjon mittévő legyen? Mivel azon
ban minden üzletvezetőnek saját külön theoriája van,
magától értetődik, hogy az illető szedőnek ragasz
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kodnia kellene az üzletvezető utasításához. Ez pedig
azt vonná maga után, hogy a hány könyvet kezünkbe
vennénk, azok mindegyikében más és más mód sze
rint látnok alkalmazva a széljegyzeteket.
Hasznos dolgot vélek tehát cselekedni, ha e kér
dés felől saját nézeteimet előadom, megjegyezve,
hogy nem tartom nézeteimet megdönthetetleneknek;
csak azt óhajtom ezzel elérni, hogy ha ilyen esetek
előfordulnak, úgy azok egyöntetűen legyenek el
intézve.
Mielőtt áttérnék fönti kérdés megoldására, tisztá
ban kell lennünk a felől: mi is a széljegyzet és
hogyan alkalmazzuk azt ?
A széljegyzeteket már régidők óta használják.
Bizonyítják ezt régi Írott könyvek, melyeket alkal
mam volt Prága város legnagyobb könyvtárában
három év előtt látnom. Régi könyviróink a széljegy
zeteket mintegy czím gyanánt használták, mivel ők
igen szerették, ha Írott könyvük mintegy megszakítás
nélkülieknek látszottak, azaz nem szerették a nagy
térközöket, a miket a czímek a kéziratban képez
nek, igy tehát az oldalra Írták a bekezdéshez vonat
kozó tárgyat czím gyanánt. De nemcsak a régi Írók
szerették, ha könyvük tömör volt, hanem a jelen
század néhány Írója is nagy súlyt fektet arra, hogy
könyve minél tömörebbnek látszassák; igy tehát ők
is a czímeket széljegyzetek gyanánt használják.
A széljegyzetek régebben az állami utasításoknál
és törvényeknél voltak közvetlen alkalmazásban, mig
ima- és tankönyveknél közvetve alkalmaztattak; sok
szor csupán megjegyzés gyanánt vagy pedig egyik
másik fontosabb pontnál.
Jelenleg a széljegyzeteket igen sokszor alkalma-
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zásba veszik; többek közt nagyobb tudományos
műveknél, biztosítási nyomtatványoknál, takarékpénztári és egyéb intézetek évi jelentéseiben, felsőbb
tanodák részére készített tankönyveknél, alapszabá
lyoknál és legújabban a kereskedők és gyárosok
által használt utasítás-kiadványoknál, hol leginkább
czím gyanánt használják, ritka esetekben, évi mér
legeknél szokták csak a széljegyzeteket mintegy rövid
kivonatképen használni a mellette levő mondatokról.
A széljegyzetek mindig úgy alkalmaztatnak, hogy
a szedés külső oldalán álljanak; azaz a páros számú
oldalaknál a baloldalon, a páratlan számú oldalak
nál a jobboldalon kell lenniök. Ügyelni kell arra is,
hogy a széljegyzetek ne tapadjanak a szöveghez,
azért is a szöveg és a széljegyzet közé egy-két térző
teendő. A széljegyzetek mindig a szöveg szélességé
hez képest lesznek alkalmazva és ügyelni kell arra
is, hogy szélesre ne legyen az szedve, mivel ez által
ízléstelenné válik a mű, a melyhez a széljegyzet
használtatik. A széljegyzet leginkább 2 ciceró szé
lességnél kezdődhetik, de sohasem szabad azt 6
cicerónál szélesebbre szedni, mivel ha szélesebb,
elveszti a széljegyzet jellegét.
Igen fontos az is, hogy minő nagyságú betűkből
szedjük a széljegyzeteket. Azt tartom leghelyesebb
nek, ha a széljegyzeteket mindig a szöveghez hasz
nált betűfajnak két fokkal kisebb fajából szedjük;
azaz tertiánál ciceróból, mittelnél garmondból, ciceró
nál petitből, garmondnál és petitnél nonpareilleből.
Petitnél azért említek nonpareillet, mivel nem minden
nyomdában van peri irás és ezt az Írást nem is
igen szokták használni a széljegyzetekhez.
Ajánlatos továbbá, ha mindig megtartjuk a stílt
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is, azaz ha közönséges ciceróhoz nem veszünk
petit cursivot széljegyzetnek, hanem petit antiquát.
Cursiv írást csak akkor használjunk, ha a szöveg
szintén cursivból van szedve; szintúgy más irásfajokat is lehetőleg kerüljünk a széljegyzeteknél.
Megtörténik azonban, hogy a szerző megkívánja,
hogy a széljegyzeteket kövérebb Írásból szedjük;
akkor leginkább ajánlatos, ha keskeny egyptienne
írásból, vagy steinschriftból szedjük azt.
Ezek előrebocsátása után áttérek a feltett kérdés
megoldására.
A fentebbiek elmondása után látjuk, miszerint a
széljegyzetek többnyire czím gyanánt használtatnak;
miután pedig tudjuk azt, hogy czímeket nem szokás
— és nem is szabad — megtörni, magatói értetődik,
hogy a széljegyzeteket sem szabad átvitel által meg
szakítani.
Ez ugyan helyes, de az elmélet arra tanít ben
nünket, hogy ha az idézett mondat, a melyre a
széljegyzet vonatkozik, egyik oldalról a másikra
vitetik át, a mi által az értelem szintén megszakittatik, úgy okvetlenül a széljegyzet is átviendő, ha
az 5—6 sorból áll, mivel itt is megszakíthatjuk az
értelmet.
De azt tartom, hogy az elmélet többnyire felüle
tesen tanít bennünket ajánlom tehát, hogy ha az
elméletet mellőzzük, és e helyett a gyakorlati térre
megyünk át (a mely éppen az ellenkezőről győz
meg bennünket); úgy semmiesetre sem szabad a
széljegyzeteket megszakítani, t. i. az egyik oldalról
a másikra átvinni és pedig azért sem, nehogy a
rövid kivonat és átnézet már az átlapozás miatt is
értelemzavaróvá váljék.
évkönyv .
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Könnyű azt mondani, hogy nem szabad megtörni,
de azon szaktársak, kik éveken át tördelnek, ezzel
a puszta kijelentéssel nem igen elégszenek meg és
jogosan; mert ha valaki azt mondja, hogy nem
szabad ezt igy tenni, az akkor mutasson rá arra
is, hogy mit kell ilyen esetben tenni?
Ha ilyen eset fordul elő, úgy azt kétféle mód
szerint vélem elintézhetni.
Az első mód az, hogy 3—4 oldalt visszatörde
lünk, illetve összehúzunk vagy pedig 3—4 oldalt
egyenletesen kikergetünk; az első által azt nyerjük,
hogy nem két sor maradna alul, hanem több és
ekkor a széljegyzet is kényelmesen odahelyezendő
volna; az egyenletes kikergetés által (ha lehetséges)
viszont azt nyerjük, hogy a két sort is átviszszük
a túloldalra és ez által ki van kerülve a széljegyzet
megtörése.
Ha pedig a fentebbi módok bármelyike, az előbbi
oldalakon levő széljegyzetek vagy egyéb más tech
nikai okok miatt lehetetlenné válnék, úgy ajánlanám
a második módot, mely abból áll, hogy a széljegy
zetet egy sorral feljebb kezdjük el, mint a hol kel
lene kezdeni és valamivel lejebb az Anschlagba
ereszszük l e ; igy e föl- és leeresztés által nyerjük
meg azt a tért, a mi az 1—2 sort kiteszi és a mit át
kellene vinnünk.
Előfordulhat ugyan olyan eset is, hogy a szél
jegyzetet nem kezdhetjük följebb; úgy ajánlom azt
a szokatlan módot, hogy még a meghatározott oldalhosszon túl is hagyjuk a széljegyzetet lelógni.
Ez ugyan sérteni fogja a szemet, de miután a szél
jegyzet által már az oldalon levő tért kihasználjuk,
azt hiszem, hogy az oldal alatti tért is kihasznál-
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hatjuk, rendkívüli esetekben, széljegyzetnek; termé
szetesen ilyen eset nagy ritkán fordul elő.
Ezekben fejtettem ki nézeteimet a felvetett kér
désről. Hogy sikerült-e vagy sem, azt az olvasók
ítéletére bízom, kérve őket, hogy ha más módot
tudnának, úgy hozzák azt nyilvánosságra. Addig,
mig jobb módot nem tudnak, vegyék ezt útmuta
tásul, ez által el lesz kerülve az, hogy minden könyv
nél másképpen alkalmazzuk a széljegyzeteket.
Igyekezzünk tehát egyöntetű munka által szak
mánknak hasznos szolgálatot tenni!

Nyomclász-tanonczok kis-kátéja
— G. M. -

1. Gutenberg templomábamosdatlanul nelépj,hanem
tisztán öltözködve menj abba a művészetet tanulni.
2. Teljes figyelmedet szenteld annak, a mit tanítód
magyaráz, mert a figyelmetlenség kontárrá tesz s
soha sem lesz belőled jó szedő vagy nyomó.
3. Szekrényedet tisztán tartsd, a szélein ne tűrj
meg semmit, mert e rossz szokásról később nehéz
lesz leszoknod.
4. A földre ejtett betűt emeld föl, mert ha a
másét becsülöd meg, a magadét is majdan becsülöd.
5. A nyomdát, a gépeket tartsd tisztán, regálisok
között a szemetet meg ne tűrd, mert ha a nyomda
tiszta, csak a te javad.
6. Betűsorzót, szedőlineát, tenákulumot, árat a
maga helyén tartsd, hogy ne kelljen minduntalan
keresni szerte a nyomdában.
7. Szedés közben figyelmed munkádon legyen,
mert a fecsegés a korrektúrádon megboszúlja magát.
8. A rád bízott munkát inkább lassan, de jól
végezd el, mert a gyors munka nem mindig jó is.
9. Ha főnököd elküld, az utat igyekezz minél
előbb megtenni és pontosan elvégezni a megbízást,
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hogy mennél több időt tölthess a nyomdában mes
terséged tanulásával.
10. Igyekezz az iskolában elmulasztottat magán
úton megtanulni és sokat olvasni, különösen a szakmád
körébe vágó dolgokat.
11. Ólomporos és festékes kézzel ne egyél, betűt a
szádban ne tarts, mert ez egészségedre káros hatású.
12. A czímbetű-fiókokat tartsd rendben, az eldőlt
betűket ABC szerint rendezd, mert igy munkádat
künnyited meg.
13. A rendes időben és az első légy a nj'omdában, hogy a szedők a munkaidő kezdetén mindent
a maga helyén találjanak.
14. Fölebbvalóid iránt a kellő tisztelettel viseltess,
mert az ő kezükben van jövőd és rájuk van bízva
oktatásod.
15. A söprésből kikerülő betűket megmosva, azon
nal oszd el, mert ha félreteszed, ebből alakul minden
nyomda átka: a fisch.
16. Kéziratodat hazamenetkor a sorzóval nehezítsd
le, nehogy elveszelődjék.
17. Sorzódban elmeneteledkor soha se hagyj fél
sort, mert ez a rendetlenek és a hanyagok szokása.
18. A szekrény előtt állj katonásan, mert ha e
szabály ellen tészsz, később megadod az árá t: görbe
lábú és púposhátú leszesz.
19. Mindenben légy pontos, második természeted
legyen ez, mert nyomdásznál ez a főkellék.
20. Olvass sokat, ismerd hazád történetét és annak
irodalmát, mert a nyomdásztól olvasottságot és mű
veltséget követelnek mindenütt.

A magyar korona országainak
könyvnyomdái
— Augenfeld Miksa —
Könyvnyomdászok Szakköre még a múlt évben
elvileg elhatározta, hogy az 1893. év elején
a hazai nyomdákról statisztikát vesz föl. Miután
Budapest székes főváros nyomdáiról már a múlt
évben vétetett föl statisztika, ez évben csupán a
vidéket vette figyelembe.
Sajnos, a Szakkör buzgó, fáradságos és költséges
törekvése nem érte el a kellő sikert, mert daczára
annak, hogy Magyarország minden főnöke az adatok
megküldése czéljából egy válaszos levelező-lapot ka
pott, mégis az utolsó pillanatban is több, mint száz
nyomdáról hiányoztak az adatok, melyeket részben
magánúton szereztünk meg, részben pedig az 1888-iki
adatokat használtuk fel.
De még a beküldött adatok sem teljesen meg
bízhatók, mert egyik-másik főnök helytelenül fogván
fel a statisztika czélját, hol kevesebbet irt a levelező
lapra, mint a mije nyomdájában tényleg van; viszont
mások tündökölni akarván, többet tüntettek ki.
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így tehát statisztikánk, sajnos, ismét hiányos, a
mivel csupán azon főnökök okolhatók, kik — nem
tudni mi okból — ez adatokat nem küldték be.
Országunk intéző körei elhatározták, hogy az ország
ezredéves fennállását 1896-ban ünnepük meg. Ez évre
van elhatározva az ezredéves országos kiállitás meg
tartása is.
E milléniumi kiállitás iparunk viszonyaira már is
óriási hatással van. Hírlapjaink és nyomdáink meg
szaporodtak és kilátás van rá, hogy már a közel
jövőben ismét több kisebb-nagyobb nyomda fog meg
nyílni.
*

*

*

Budapest székes főváros adatai már ez Évkönyv
múlt évi folyamában közöltetvén, ez idén csupán a
czégek felsorolására szorítkozom.

I.

BUDAP]ESTEN.
W e is z T estvérek.
kerület (Vár).

M a g y a r k ir . Á lla m n y o m d a .

Nándor-tér 1.
E g y e te m i n y o m d a .

Iskola-tér 3.
S z e n t- G él lé r t- n y o m d a .

Döbrentey-utcza 18.

II. kerület (Víziváros).
B a g ó M á r to n és F ia .

Ponty-utcza 4.
Tulajdonos: Bagó Alajos.
H e is le r J a r o s la v .

V árkert-rakpart 1.
M iille r K . ( M ü n s te r K .).

Albrecht-út 5.

Pala-utcza 5.

W a c k e r F .}

Lánczhid-utcza 17.

III. kerület (Ó-Buda).
W i m m e r M á r to n .

Serfőző-utcza 10.

IV. kerület (Belváros).
A n g lo -n y o m d a .

Tulajdonos: Kohn Fülöp.
Gránátos-utcza 20.
A th c n a e u m , írod. és nyomd,
részvény-társulat.
Ferencziek-tere 3.
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Czettel és Deutsch.
Buschmann Ferencz.
Bálvány-utcza 12.
Koronaherczeg-utcza 8.
Gansel Zsigmond
Franklin - Társulat, m agyar
»Minerva«-nyomdája
irod. int. és könyvnyomda.
Sas-utcza 19.
Egyetem-utcza 4.
' H ornyánszky Viktor.
Gossler Gyula.
Arany János-utcza 1.
Aranykéz-utcza 1.
Hungária könyvnyomda és
Hedvig S.
kiadó-üzlet.
Károly-körút 22.
Váczi-körút 34.
H unyadi M átyás irodalmi és
K álm án M. és Társa.
könyvnyomdái intézet.
Nagykorona-utcza 5.
Zöldfa-utcza 43.
K anitz C. és Fiai.
Nagy Sándor.
Vadász-utcza 26.
Papnövelde-utcza 8.
Kertész József.
Neuwald Illés.
Mária Valéria-utcza 11.
Gránátos-utcza 8.
Kollmann Fülöp.
Országgyűlési Értesítő.
Arany János-utcza 34.
Vármegye-utcza 11—13.
Légrády Testvérek.
Pallas irodalmi és nyomdai
Nádor-utcza 7.
részvénytársulat.
Löm Ede.
Kecskeméti-utcza 6.
Váczi-körút 80.
P ardavy József.
Lörvy és Fischer.
Lipót-utcza 6.
Nádor-utcza 17.
P oldini Ede és Társa.
M árkus Samu.
Ferencz József-rakpart 17.
Gyapju-utcza 6.
Sziisz Dávid.
Pesti Könyvnyomda-Részv.H al-tér 5.
Társaság.
UIlmáim József.
Hold-utcza 7.
Régi posta-utcza 4.
Pesti Lloyd-Társulat könyv
Várnai Fülöp.
nyomdája.
Régi posta-utcza 3.
Dorottya-utcza 14.
W odianer F. és Fiai.
Pollák M. Miksa.
Sarkantyús-utcza 3.
Nagykorona-utcza 12.
Preszburg Frigyes.
V. kér. (Lipótváros).
Arany János-utcza 21.
Adler és Társa.
Quittner József.
Bálvány-utcza 2.
Váczi-körút 18.
Schlenker és Kovács.
Bendiner A.
Akadémia-utcza 7.
Arany János-utcza 18.
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S c h le s in g e r

és K le in b erg e r.

Bálvány-utcza 18.

K r ö m e r A la jo s .

Gyár-utcza 20.

» T o ld W n y o m d a .

K u n o s y V ilm o s és F ia .

T ulajdonos: Schwarcz Sám.
Gyapjú-utcza 6.

L o b i D á v id .

V a j d a és H a m b u r g e r .

Nádor-utcza 19.
W e i s z m a n n (s z. L a s z k E .).

Nádor-utcza 18.

VI. kér. (Terézváros).
A u g e n fé ld M ik s a .

Dalnok-utcza 3.
B u d a p e s ti k ö n y v n y o m d a és
k ia d ó -s zö v e tk e z e t.

Kemnitzer-utcza 6.
B ie litz és W a ld n e r .

Király-utcza 6.
B r ó z s a O ttó.

Váczi-körút 17.
C o r v in a - n y o m d a .

Révay-utcza 14.
F ő vá ro si kö n yn y o m d a -, vo
n a to z ó - és k ö n y v k ö tő -r .tá r sa s á g .

Podmanlczky-utcza 37.
F i n k B é ta .

Szerecsen-utcza 17.
G o ld s te in A lb e r t.

Szerecsen-utcza 7.
» G utenberg« könyvnyomdái
vállalat mint szövetkezet.
Gyár-utcza 31.
H e r m á im Ig n á c z .

Laudon-utcza 10.
K o s m o s m ű in té z e t, k ő - és
kö n yvn yo m d a - részvénytá r s a s á g .

Aradi-utcza 8.
K la u b e r és S in g e r.

O-utcza 5.
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Teréz-körút 38.
Andrássy-út 19. és Sze
recsen-utcza 24.
M a h r e r testvérek.

Szerecsen-utcza (államv.
nyugdíj int. palotája).
M a r k o v its és G a ra i.

Lázár-utcza 13.
Ö zv. B o r ú ik E le m é rn é .

Mozsár-utcza 8.
M ű n k L a jo s .

Király-utcza 58.
N a g e l Is tv á n .

Nagymező-utcza 40.
N eu m a y e r E de.

Szerecsen-u. 35.
P itz g e r Iz id o r .

Kazinczy-utcza 35.
P o s n e r K . L a jo s és F ia .

Csengery-utcza 31.
P o lla c s e k M ó r .

Váczi-körút 5.
R ig le r J ó z s e f E d e .

Rózsa-utcza 55.

VII. kerület (Erzsébet
város).
D e u tsc h J ó z s e f.

Károly-körút 7.
E c k s te in és N e u fe ld .

Erzsébet-körút 29.
G a ra i M ór.

Károly-körút 3.
H e im lic h és H á n d lc r .

Király-utcza 49.
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H u n n ia -K Ö n y v n y o m d a .

Rombach-utcza 1.
T ulajdonos: Münz M.
Lobi Mór.
K irálj-utcza 13.
Löblovitz Zsigmond.
Csömöri-ut 54.
Propper Leó.
E rzsébet-körút 22.
Zeisler M.

István-tér 17.

VIII.

X.

kerület (Kőbánya).

Első kőbányai könyvnyomda.
Jászberényi-utcza 1.

Betűöntődék.

, (Józsefváros). Államnyomda.

„Budapesti H irlapu nyomd.
Rökk Szilárd-utcza 4.
F ritz Árm in.
József-körút 5.
M agyar Nyomda.
József-körút 47.
Józsefvárosi könyvnyomda.
(T ulajd.: Maurer Adolf.)
József-körut 60.
R ózsa Kálm án és Neje.
Szentkirályi-utcza 30.
Weissenberg Árm in.
Eszterházy-utcza 16.

IX.

„Hazánk" nyomda-részvény
társaság.
Üllöi-út 25.
W odianer Soma.
Üllői-út 23.

, (Ferenczváros).

Bartalits Imre.
Üllői-út.
Engelmann Mór.
Lónyay-utcza 7.

1., vár, Nándor-tér 1.
Athenaeum.
IV., Ferencziek-tere 3.
Első M agyar BetüöntődeRészvénytársaság.
VI.
, Dessewffy-utcza 32.
Egyetemi nyomda.
1., vár, iskola-tér 3.
Fischer és M ika.
VII.
, Király-utcza 83.
F ranklin-Társulat. könyvny.
részv.-iársaság.
IV., Egyetem-utcza 4.
P alias r.-társaság.
IV .
, Kecskemét-utcza 6.
Pesti Könyvnyomda-Részv.társaság.
V. , Hold-utcza 7.

Budapesten van összesen 103 nyomda, 1888-ban
volt 68, 1892-ben 84, tehát 1888 óta magában a fő
városban 35-tel, 1892 óta, tehát egy év alatt, 19-czel
szaporodott a nyomdák száma, melyek között nagyobb
intézetek is vannak, mint pl. a Kosmos, Országgyűlési
Értesítő nyomdája, Budapesti Hírlap nyomdája és
legújabban a Hazánk-nyomda.
De nemcsak újabb nyomdák keletkeztek, hanem
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a régebben fennállók is tetemes beruházásokkal ké
szülnek a millenáris ünnepélyekre.
Ugyanilyen örvendetes haladás tapasztalható a.
vidéki nyomdáknál is. Azok is, ha nem is ily óriási
arányban, de mégis szépen megsokasodtak az utolsó
öt év alatt.
Álljon itt a tény:
KÖNYVNYOMDÁK A VIDÉKEN.
A brudbánya.

Poíitzer Zs., 1 gys, 1 ks,
1 sg.
Ada.

Berger Adolf, 1 gys, 1 ks.
A ls ó - K u b in .

Schneider Dezső.*
A ls ó - L e a d v a .

Bozzay P.*
A p a tin .

Szavadill József, 1 gys,
1 ks, 1 sg, könyvkötészet.
A rad.

Aradi nyomda - részvénytársaság, 2 gys, 1 ams,
tömöntőde, könykötészet.
Bloch H., 1 gys, 2 ams,
5 sg, könyvkötészet.
Gyulai István, 2 gys, 2 sg.
Lengyel és Stein, 1 gys,
2 ams, 6 sg, gázmotor,
kőnyomda, könyvkötészet.
Muskát Miksa, 1 gys, 2
ams, 4 sg , könyvkötészet.
Réthy Lipót és fia (tulajd.

Réthy Viktor), 2 gys, 1
ams, 3 sg, gázmotor.
Román gör. kel. egyházm.
nyomd., 1 gys.
I. aradi amerikai gyorssajtó-nyomda.*
A r a n y o s - M a rő t.

Részvény - nyomda.
számolás alatt.)

(Fel

B a ja .

Kollár Antal és fia, 1 gys,.
1 sg.
Nánay Lajos, 1 gys, 1 ks,
1 sg.
Streintz Gyula, 1 gys,
2 sg.
B a la s s a -G y a r m a t.

Halyák István, 1 gys, 1 ks.
Özv. Kék Lászlóné, 2 gys,
1
ams, 1 ks, 1 sg.
B a lá z s fa lv a .

Gör. k. püspöki nyomda,
1 gys, 1 ks. (1888. adat.}
B á r lfa .

Blayer M., 1 gys, 1 ams.

R ö v id íté s e k m a g y a r á z a t a : gys = gyorssajtó, — ks —

kézisajtó, — ams = amerikai sajtó, — sg = segédgép.
— Amerikai sajtó elnevezés alatt minden tégelynyomású sajtó
értendő (például Boston, Liberty).
A *-gal jelöltek adatokat nem küldtek be.
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B a l lo n y a .

Hungaria-ny. (túl. Gaál V.),
1 gys, 1 ams, könyvkot.
B ékés.

P ovázsay testvérek, 1 ks.
(1888. adat.)
B é k é s -C s a b a .

B ra ssó .

Alexi Teochar, 2 gys, 1
ams, 1 sg.
Gött János és fia, 2 gys,
2 ks, 1 ams, kőnyomda,
vonalzó-int. (1888. adat.)
Muresianu A., 1 gys, 1 ks,
1 ams.
»Közművelődés«- nyomd.*

Corvina-nyomda (túl. Szihelszky József), 1 gys, 1
B rezn ó b á n ya .
ams, 1 sg.
Kreisler J.*
Lepage Lajos, 1 gys, 1 j B u z iá s .
ams, kőnyomda, könyv- i
Ullmann F., 2 ks. (1888.
kötészet.
adat.)
Povázsay testv., 1 gys.
B e lé n y e s .

Süssm ann Lázár.*
B eregszász.

F ark as Kálmán, 1 gys,
könyvkötészet.
»Haladás« - könyvnyomda
(túl. Juhász Piroska), 1

gys, i sg.
B e s zte v c ze .

Botschar T., 1 gys, 1 ks,
1 ams, 2 sg.
Orendi Károly (túl. Orendi
és Thellmann), 1 gys, 1
ams, 2 sg, könyvkötészet.
B e s z te r c z e b á n y a .

Machold Fülöp, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 2 sg.
Singer Jakab, 1 gys, 1 ams,
1 sg, könyvkötészet.
B ic s k e .

Lederer Hermann, 1 ks,
1 ams, 1 sg, könyvkötészet.
_B o n y h á d .
Raubitsek Izor, 1 gys, 2
am s, 1 sg, könyvkötészet.

C sá k ó v á .

Chudy testvérek, 1 ks, 1
ams, kőnyomda.
C sá k to r n y a .

Fischel Fülöp, 1 gys, 1
ams.
C sik -S o m ly ó .

Sz.-Ferenczrendi - nyomda
(túl. Szent - Ferenczrend),
1 ks.
C s ik -S z e r e d a .

Györgyjakab
gys, 2 sg.

Márton,

1

C so n g rá d .

Schwarcz Sándor, 1 gys.
„Tiszavidék"- köny vny.
(túl. Silber J.-né), 1 gys,
1 ks, könyvkötészet.
C so rn a .

Neumann Samu, 1 gys,
1 ks.
C zegléd.

Piros J. és társa, 1 gys.
(1888. adat.)'
Sebők Béla, 1 gys, könyvkötészet.
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Csokonai-nyomda- és kiadó-részvény-társaság, 3
gys, 5 sg, könyvkötészet.
„Debreczeni Ellenőr“-ny.,
1 gys, 1 ams, 1 sg. (1888.
adat.)
„Debreczen“-nyomda (túl.
a függenlens. 48-as párt),
1 gys, 1 ams.
Ifj. Gyürky Sándor, 1 ams.
Kutasi Imre, 2 gys, 1 ks>
kőnyomda.
L ász’.ó Albert, 1 gys.
Városi nyomda, 3 gys.>
1 sg.
D e és.

Demeter és Kiss, 1 gys,
1 ks, 1 ams, 1 sg.
Rosenstein Mayer.*
D e tta .

Heldenwanger József, 1
gy, 1 ks, 1 ams, 1 sg.
D éva .

H irsch Adolf, 1 gys, 1 ks,
könyvkötészet.
Kroll és T ársa, 1 gys,
könyvkötészet.
D evecser.

Rosenberg Z sigm ondi
D itr ó .

Ditró és Szárhegy község
nyomdája, 1 gys, 1 ams,
1 sg.
D om bóvár.

Első dombóvári könyvny.
és papirszer-gyár (tulajd.
Fleischmann Ign.), 1 gys,
1 ks, 3 sg, könyvkötészet.
D u n a - F ö ld v á r .

Schwarcz Manó, 1 gys,
1 ams, 1 sg, kőnyomda,
könyvkötészet.

109*

D u n a -S z e r d a h e ly .

Adler Netti, 1 ams.
Goldstein Józsua.*
E g e r.

Egri nyom da-részv.-társ.,
1 gys, 1 ks, 1 ams, 1 sg.
Érseki lyceumi könyvny.,
3 gys, 2 ks, 3 sg.
Kohn Dávid, 1 gys, 1 ks,
2 ams, 4 sg, könyvköt.
E p e r je s .

Kósch Árpád, 3 gys, 1 ams,
5 sg, tömöntőde, kőny.,
gázmótor.
Pannónia (túl. Hedry és
Stehr), 1 gys, 1 ams, 2 sg,
könyvkötészet.
É r s e k ú jv á r .

W inter Zsigmond, 1 gys,
1 ams, 2 sg.
E r z s é b e tv á r o s .

Kotzauer D., 1 ks.
E s z te r g o m .

Buzárovits G., 3 gys, 2 sg,
kőnyomda, könyvkötészet.
Hunnia (tulajd. Gerenday
József), 1 gys, 1 ams.
Laiszky János, 2 gys, 1
ams, 2 sg, könyvkötészet.
Tábor Adolf, 1 ks.
F e h é rtem p lo m .

W under J., 2 gys, 1 ks,
1 ams, 1 sg, könyvköt.
F e ls ő -E ő r .

Schodisch Lajos, 1 gys,
1 ks, 4 sg, könyvkötészet..
F e r tö -N e z s id e r .

Horváth B.*
F iu m e .

Battara P.*
Chiuzre & Co.*
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Jerouscheg G., 1 gys, 1
ks, 2 áras, 6 sg, gázmotor,
könyvkötészet, vonalozóintézet.
Karletzky Ferencz, 1 ks,
1 ams. (1888. adat.)
Stabilimento Tipolitografico Fiumano, 4 gys, 5 ks.
2 ams, 6 sg. (1888. adat.)
Fogaras.
Thierfeld Lipót, 1 gys.
G alántha.
Első galánthai könyvny.
és papirraktár (túl. Kál
mán R. és Pollák Gy.), 1
gys, 2 ams.
Galgócz.
Seidl Jakab.*
Sterner Adolf, 1 gys, 1 ks,
könyvkötészet.
Gyergyó-Szent-Miklós.
Szabó testvérek, 1 ks, kő
nyomda, könyvkötészet.
Gyoma.
Kner Izidor, 1 gys, 1 ams,
5 sg.
Gyöngyös.
Braun Bertalan, 1 ams.
Herzog Á. E., 1 ks, 1 ams,
2 sg.
Kohn L., 2 gys.
Kohn Mór, 1 gys. (1888.
adat.)
Győr.
Fischer István utóda Nitsmann József, 2 gys, 1 ks,
1 ams, 3 sg, kőnyomda,
könyvkötészet.
Pannónia (túl. Haar és
Raab), 2 gys, 1 ams, 5 sg.

Polgár Bertalan, 2 gys, 1
ams, 5 sg, gázmotor, kő
nyomda, könyvkötészet.
Surányi János, 2 gys, 1
ks, 1 ams, 4 sg, tömöntőde,
könyvkötészet.
Győr-Sziget.
Gross G. és társa, 1 gys,
1 ks, 1 ams, könyvköt.
Gyula.
Dobay János, 2 gys, 1 ks,
1 ams, 3 sg, kőnyomda,
könyvkötészet.
Kohn Adolf, 1- ks, 1 ams.
Gyulafehérvár.
Püsp. lyceumi könyvny.,
1 gys, 1 ams.
Voitz H. 2 ks. (1888. adat.)
H ajdu-Böszörm ény.
Maróczy M. József, 1 gys.
H ajdu-Szob oszló.
Plón Gyula, 1 ks.
Halas,
Prager Ferencz, 1 gys,
2 ks.
Hátszeg.
Stern Mór, 1 gys, 1 ks.
H ód mező- Vásárhely.
Hungaria-nyomda, 1 gys,
1 sg. (1888. adat.)
Kanitzer G., 1 ams. (1888.
adat.)
Lévai Fülöp, l'g y s.
Holics.
Hotascha J.*
Huszt.
Mermelstein Fülöp, 1 gys,
1 sg, könyvkötészet.
Igló.

Schmidt József, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 3 sg.

KONYVNYOM DAK
Ip o ly s á g .

Neumann Jakab, 1 ks, 1
ams.
Já szb erén y.

Brünauer Adolf, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 1 sg. (1888.
adat.)
Hay G éza/
R a b o ld .

Deutsch Mózes.*
K a lo c s a .

Malatin Antal, 1 gys, 1
ams.
W erner Ferencz, 1 gys,
könyvkötészet.
K a p o svá r.

Hagelmann Károly, 2 gys,
1 ams, petroleum-mótor,
kőnyomda, könyvkötészet.
Özv. Jancsovits Gyuláné,
1 gys, kőnyomda.
Kéthelyi Miksa, 1 gys, 1
ams, 1 sg.
Magyar János, 1 gys.
K apuvár.

Buxbaum József, 1 gys,
1 ams, könyvkötészet.
Fieler Hermann.*
K a rá n seb es.

Orehoja Antal, 1 gys, 1
ks, 2 ams, könyvkötészet.
Gör. kel. rom. egyházm.
nyomd., 1 gys, 1 ks.
K a rcza g .

Sződi Miksa, 2 gys, 1 ams,
2 sg, könyvkötészet.
K a ssa .

Bernovits Gusztáv, 3 gys,
1 ams, 3 sg, gázmotor,
kőnyomda, vonalozó-int.
Özv. Lippóczy Józsefné,
1 ams.
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Ries Lajos, 1 gys.
W erfer Károly, 2 gys?- 2
sg, kőnyomda.
Nemes F.*
K ecskem ét.

Sziládi László, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 4 sg.
Pannónia (túl. Somogyi
János), 1 gys, 1 ks.
Tóth László, 1 gys, 1 ks,
2 sg.
K ésm á rk.

Kiing János.*
Sauter Pál, 2 gys, 2 ams.
K e s z th e ly .

Nádai Ign., 1 gys, könyvkötészet.
Farkas János, 1 gys, 1
ams.
K i r á ly -H e lm e c z .

Klein József, 1 ams, könyvkötészet.
K is -C z e ll.

Menyhárt Júlia, 1 ams.
K e z d i- V á s á r h e ly .

Ifj. Jancsó Mózes, 1 gys,
1 ams, 2 sg.
Szabó Albert, 1 gys, 1 ks,
1 sg. (1888. adat.)
K is - K u n - F é le g y h á z a .

Renezay József.*
K is - M a r to u .

Dick Ede, 1 gys, 1 ams,
kőnyomda, könyvkötészet.
K is - V á r d a .

Berger Ignácz, 1 ks, 1 ams.
(1888. adat.)
K o lo z s v á r .

Gombos és Sztupjár, 3
gys, 1 ks, 1 ams.
„Ellenzék" nyomdája, 1
gys, 1 ks.
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Gámán J. örökösei, 1 gys,
1 ks, 1 ams, 1 sg.
Horváth Géza, 1 gys.
„Közművelődés*, 3 gys, 1
ks, 1 ams, 2 sg, kőnyomda.
Lehmann V. Sándor, 1
gys, 1 ks, könyvkötészet.
„Magyar Polgár*-nyomda
(túl. Ajtai K. Albert), 2
gys, 1 ams, 1 sg.
Polcz Albert, 1 ams.
Stratzinger G., 1 ams.
K om á ro m .

Özv. K rausz Ignáczné, 1
ams, könyvkötészet.
Petőfi-nyom da/
Spitzer Sándor. 1 ks, 1
ams, könyvkötészet.
Ziegler Károly, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 1 sg.
K ö rm en d .

Könyvnyomda - részvény társaság, 1 gys, 1 ams,
2 sg.
K ö rm ö czb á n ya .

Joerges Ágost özv. és fia,
1 ams.
K ő sz e g .
Feigl Frigyes, 1 gys, 1 ks.
(1888. adat.)
Feigl Gyula, 2 gys, 1 ks,
1 ams, 1 sg, kőnyomda.
K u la .

Berkovits Márk, 1 gys, 1
ams, 2 sg, könyvkötészet.
K u n - S z e n t- M ik ló s .

Sima F. fió k ja/
K im - S z e n t- M á r to n .

Bors Károly, 1 ks.
Léva.

Nyitrai és társa, 1 gy, 1
ks, könyvkötészet.

L ip p a .

Povázsay Sándor, 1 ks.
Zách József, 1 gys, 1 ks,
1 sg. könyvkötészet.
L i p t ó - S z e n t- M ik ló s .

Steier Izidor, 1 gys, 1 ams,
3 sg.
L ő c se.

Reisz M. József, 1 gys,
2 sg. (1888. adat.)
W erthm üller J. és fia, 1
ks, 1 ams, 2 sg.
L osoncz.

„Kármán" irod. és sajtó
részvénytársaság, 1 gys,
1 ks, 1 ams, 3 sg.
Róth Simon, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 4 sg, könyvköt.
L úgos.

Traunfellner Károly, 1 gys,
1 ams. (1888. adat.)
W enczelly J. és fia, 1 gys,
2 ks, 1 sg. (1888. adat.)
W eisz Hermann, 1 ks, 1
ams.
M a g y a r -Ó v á r .

Czéh Lajos, 1 gys, 1 ks.
M akó.

Gaál László, 1 gys, 2 sg.
Neumann J ó z se f/
M a la c zk a .

W iesner Alfréd, 2 gys,
könyvkötészet.
M a r g ittá .

Klein Lipót, 1 gys.
M á r m a r o s - S z ig e t.

Blumenfeld és D áv id /
Mayer és Berger, 1 gys,
2 ams, könyvkötészet.
Részvény-nyomda, 2 gys,
2 sg.
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Szabadsajtó-nyomda (túl.
Viski Balás Lajos), 1 gys.
Vider Mendel, 1 gys, 2 sg,
könyvkötészet.
M a r o s - V á s á r h e ly .

Adi Árpád, 1 gys, 1 ams,
1 sg.
Ev. ref. kollégium nyom
dája, 1 gys, 1 ks, 1 ams,
2 sg.
Grün Vilmos, 1 ams, 1 sg.
M á té s z a lk a .

W eisz Zsigmond, 1 ks, 1
ams, 2 sg, könyvkötészet.
M e d g y es.

Reissenberger G. A., 1
gys, 1 ams, 3 sg, könyvkötészet.
M e zö -T u r.

Gyikó Károly, 1 gys, 1 ks.
(1888. adat.)
M in d s z e n t.

Goldstein Mór,
könyvkötészet.

1

gys,

M is k o lc z

Forster Rezső, 1 gys, 1
ks, 1 ams, könyvkötészet.
W esselényi G.-né, 1 gys,
1 ks, 2 ams, kőnyomda.
(1888. adat.)
Stamberger Bernát, 1 ams,
1 sg.
M ódos.

Márián Györgyt 1 ams.
M u n k á c s.

Özv. Blayer Pinkászné és
fia, 2 gys, 1 ks. (1888.
adat)
Farkas Kálmán.*
Munkács - könyvnyomda,
(túl. Kozma és Grünstein)
1 gys, 1 ams, 1 sg.
M u r a s z o n ib a t.

Grünbaum Márk, 1 gys, 1
sg, könyvkötészet.
N a g y - A tá d .

Gríinberger Antal, 1 ks, 1
ams, 2 sg.
N a g y-B á n ya .

Haladás-könyvny. (tulaj d.
Keresztes Ferencz, 1 ks,
1 ams, 1 sg, könyvköt.
Molnár Mihály, 3 gys, 1
sg, könyvkötészet.
N a g y -B e c sk e re k .

Grcsits J., 1 gys, 1 ams,
5 sg.
Pleitz Fér. Pál (túl. Mayer
R. és dr. B raj jer), 3 gys, 1
ks, 1 ams, 2 sg.
Scheinberger Ignácz.*
N a g y - B ittse.

Spiegel Samu, 1 ams, 3 sg.
N a g y-E n yed .

Staits György, 1 gys, 3 ks.
M ohács.

W okál János, 1 gys.
N a g y -K a n izsa .

Blandl János, 1 gys, kő
nyomda, könyvkötészet.
M o k r in .

Hegedűs Ferencz, 1 gys,
3 ks, 1 ams, gőzmótor,
kőnyomda, könyvkötészet,
vonalozó-intézet.
ÉV K Ö N Y V .

M oór.

1894.

Fischel Fülöp, 3 gys, 1 ks,
1 ams, 4 sg, könyvköt.,
tömöntőde.
Singer Lipót, 1 gys, 1 ams,
4 sg.
W ajdits József, 1 gys, 1
ams, 1 sg, könyvkötészet.
8
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W eisz L. és F., 1 gys, 1
ks, 2 áras, 4 sg, könyvkötészet.
N a g y - K á r o ly .

Ifj. Róth Károly, 1 gys, 1
ams, 1 sg.
Sarkadi N. Zsigmond és
társa, 1 ks, 1 áras, kő
nyomda.
Turóczy Zsigmond, 1 ks.
N a g y - K i k in d a .

Jokly L., 1 gys, 1 ks.
(1888. adat.)
Milenkovits István, 1 gys.
Radák János (túl. Jovánovics Simon), 1 gys, 1 ks,
kőnyomda.
N a g y-K ö rö s.

Ottinger Ede, 1 gys, 1 sg.
N a g y - M ih á ly .

Landesmann B., 1 gys, 1
ks, könyvkötészet.
N a g y-R ő cze.

Künstler Soma 1 ks.
N a g y - S z a lo n t a .

Adler Jakab.*
Reich Jak., 1 gys, 1 k s,l sg.
N a g y - S z e lie n .

Drotleff József, 2 gys, 1
ks, 1 ams. 3 sg.
Krafft W ., 3 gys, 2 ks, 6
sg, vonalozó-intézet.
Reissenberger Adolf, 2
gys, 1 ks, 1 ams.
Román püsp. könyvny.,
1 gys, 1 sg. (1888. adat.)
„Typogr. A nstalt." (túl.
Brote Jenő), 2 gys, 1 ks.
N a g y - S z t.-M ik ló s .
König Salamon, 1 gys, 1
ks, 1 ams, tömönt., könyvkötészet.

W iener Náthán, 1 gys,
1 ams.
N a g y - S z ő ll ő s .
Schwartz Béla, 1 gys.
N a g y - S z o m b a t.

Goldmann Miksa, 1 gys,
i ks, 1 sg.
Horovitz Adolf, 1 gys, 1
ams, 2 sg.
W inter Zsigmond özv.,
1 gys, 1 ks. (1888. adat.)
N a g y - T a p o lc s á n y .

Platzko Gyula, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 3 sg, kőnyomda,
könyvkötészet.
N agy- V árads

Ifj. Berger Sámuel, 2 sg,
1 ams, könyvkötészet.
Freund Lajos és társa,
1 ams.
Láng József és társa, 2
gys, 1 ks, 1 ams, 3 sg,
tömöntőde.
Laszky Ármin, 2 gys, 1
ks, 1 ams, 4 sg, gázmót.
Pauker Dániel, 1 ams,
könyvkötészet.
Rosenbaum Vilmos, 1 gys,
1 ams, 1 sg, könyvköt.
Sonnenfeld Adolf, 1 gys,
1 ams, 4 sg.
Szigligeti-nyomda r.-társ.,
1 gys, 1 ks, 1 sg.
N é m e t-B o g s á n .
Zeier J.*
N é m e t-P a lá n k a .

Kristofek József, 1 gys, 1
ams, 2 sg, könyvkötészet.
N y ír e g y h á z a .

Jóba Elek, 1 gys, 1 ks.
(1888. adat.)

KÖNYVNYOMDÁK

Kalina József, 1 ks, 1 ams.
Piringer János, 1 gys, 1
ks, 1 sg.
N y itv a .

Huszár István, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 1 sg, könyvköt.
Iritzer Zsigmond, 1 ks, 1
ams, 2sg, könyvkötészet.
Neugebauer Nándor, 1 gys,
1 ks.
Reicheles L., 1 ks, 2 sg.
Ó -B ecse.

Löwy Lajos, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 1 sg, könyvköt.
O ra v ic z a .

Kehrer C.* *
W under Károly, 1 gys, 2
ks, 1 sg.
O rosháza.

Altstádter M. J., 1 gys, 1
ams, 2 sg.
Veres Lajos, 1 gys, 1 ks,
1 ams.
Ó - K a n iz s a .

Schwarcz A.*
Ó -O r s o v a .

Handl József, 1 gys, 1
ams, 3 sg. (1888. adat.)
Könyvnyomda r. t., 1 ks,
kőnyomda.
Ó -S z é p la k .

Nyitravölgyi Gazd. Egyl.
nyomdája, 2 ks.
P aks.

Rosenbaum Miksa, 1 gys,
1 ks.
P ancsova.

Jovanovic testvérek, 1 gys,
1 ks, 1 sg, könyvköt.
Kosanics M. Miklós 1 gys.
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W ittigschlager Károly 2
gys, 1 ks, 1 ams, könyvkötészet.
Pápa.

Goldberg Gyula, 1 gys,
1 ams, 3 sg.
Nobel Ármin 1 gys, könyvkötészet.
Ev. ref. főisk. nyomdája,
1 gys, 1 ams.
P écs.

Engel Lajos, 2 gys, 1 ams,
7 sg, gázmotor, könyvkötészet.
Lyceumi nyomda, 2 gys,
1 ams, 2 sg, gázmotor,
könyvkötészet.
Taizs József, 2 gys, 1 ks,
5 sg, könyvkötészet.
Özv. Taizs Mihályné, 1
gys.
P écska .

Ruber István, 1 gys, 2 ams,
1 sg.
P e r já m o s .

Pirkm ayer Alajos, 1 gys.
P ö sty é n .

Gipsz H., 1 ams, 1 sg.
P ozsony.

Alkalay Adolf, 3 gys, 1
ks, 4 sg.
Angermayer Károly, 3 gys,
1 ks, 1 ams, 2 sg, gáz
motor.
Bick Ábrahám (csak héber
szedésre berend.).
Brég János, 1 ks, 1 ams.
Freistadt Mór, 1 gys, 1 sg,
kőnyomda.
Grünsfeld Lipót, 1 ams,
1 sg.
8*
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Schönberger Bernát,l ams.
Stampfel, Eder és társa,
2 gys, 1 ks, gázmotor.
W igand F. K., (tulajd.
Stromszky), 3 gys, 1 ams,
gázmotor, kőnyomda.
„W estungarische Grenzbote“ (túl. Simonyi Iván),
1 gys, kőnyomda.

Putnok.
Gaertner Ignácz, 1 ams,
könyvkötészet.
R e s ic z a .

Eisler József.*
„Hungária* (bérlő W eiss
Adolf), 2 gys.
R i m a - S z o m b a t.

Győrffy P. G., 1 ks, 1 ams,
kőnyomda.
Rábely Miklós 1 ks, 2 sg.
R ózsahegy.

Salva Károly, 2 gys, ams,
könyvkötészet.
R ozsnyó.

Kovács Mihály, 1 gys, 1
ks, 2 sg.
S a lg ó -T a r já n .

Friedler Ármin, 1 gys, 1
ks, 1 ams, 4 sg. könyvkötészet.
S árvár.

Jacoby Bálint, 1 gys, 1
ams, könyvkötészet.
S á r o s p a ta k .

Ev. ref. főisk. nyomdája
(bérlő Steinfeld Béla), 1
gys, 1 ks, 4 sg.
Steinfeld Jenő, 1 ams, 1 sg.
S á to r a lja - U jh e ly .

Landesmann Miksa és társ.
1 ks, 1 ams, 1 sg.
Löwy Adolf, 1 ams.

„Zemplén“-nyomda (tulajd.
Ehlert Gyula), 1 gys, 1 ams,
4 sg, könyvkötészet.
S e g es v á r.

Horeth Frigyes, 1 ks, 1
ams. (1888. adat.)
Jördens test., 1 gys, 1 ks,
3 sg, könyvkötészet
S e lm e c z b á n y a .

^

Jörges N. özv. fia, 1 gys,
1 ks, 1 ams, 1 sg.
S e p s i- S z e n t-G y ö r g y .

„Jókai-nyomd.“ r. t., 1 gys,
1 ams.
S ik ló s .

Harangozó és Pandurovits.*
Löwy Miksa, 1 ks, 1 ams.
Sopron.

Breiner E. és fia, 1 ks, 1
ams, 2 sg.
Litfass Károly, 2 gys, 2
sg, kőnyomda, könyvköt.
Romwalter K. és fia, 3
gys, 1 ks, 2 ams, 6 sg,
gázmotor.
Rónai Frigyes, 2 gys, 2 sg.
S tá je r la k .

Rose V., 1 ks, 1 ams, 3 sg.
Süm eg.

Horvát Gábor, 1 ks, 1 ams,i
1 sg.
Sza b a d ka .

Bittermann József, 1 gys,
1 ams.
Krausz Mór és társa, 1
gys, 1 ams, 4 sg. kő
nyomda.
Petrovits Dusán dr., 1 gys,
1 ams, gázmotor.
Schlesinger Sándor, 1 gys,
1 ks, 1 ams, 5 sg.
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Székely Simon, 1 gys, 1
ams, könyvkötészet.
S z d k o lc z a .

Skarnitzel József örökösei,
1 gys, 1 ks.
S z a m o s - U jv á r .

„ Auróra" (túl. Todorán E.)
1 gys, 1 ks, 1 sg.
Gör. kath. egyházmegyei
nyomda, 1 gys.
S za rva s.

Sámuel Adolf, 1 gys, 1
ams, 2 sg.
Szikes Antal, 2 ks, 2 sg.
(1888. adat.)
Sápszky János.*

Endrényi Imre, 1 gys, 1
ams, 1 sg, könyvkötészet.
Endrényi Lajos, 2 gys. 2
ams, 2 sg, gázmót., könyvkötészet.
Engel Adolf, 4 gys, 1 ks,
2 ams, 8 sg, tömöntőde,
kőnyomda, könyvköt.
Fürtös testvérek, 1 gys,
1 ams, 2 sg.
Várnay L., 3 gys, 2 ams,
gázmótor, kőny., könyvkötészet, vonalozó-int.
S z e g h a lo m .

Ifj. Kiss Ferencz, 1 gys,
2 ks, 3 sg.
Szeg zá rd .

S zá sz-R é g e n .

Burghardt Rezső,
1 ams.
Sebesch Károly.*
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1 ks,

S zá sz-S e b e s.

Stegmann János, 1 ks.
W inkler Gusztáv, 1 ks, 2
sg, kőnyomda.
S zá szvá ro s.

Fuhrmann R., 1 gys, 1 ks.
(1888. adat.)
„Minerva" nyomda r. t.,
1 gys, 1 ks, 1 sg.
S z a tm á r .

Molnár János, 2 gys, 3 sg.
Nagy Lajosné, 1 gys, 2 ks.
(1888. adat.)
„Pázmány“-könyvnyomda,
1 gys, 1 ams, 2 sg.
..Szabadsajtó" nyomda,
(túl. Litteczky E.), 1 gys,
1 ams, 2 sg.
Szeged.

Bába Sándor, 3 gys, 1 ams,
2 sg, gázmotor, könyvkötészet.

Báter János, 1 gys, 1 ams,
1 sg.
Ujfalussy Lajos, 1 gys, 1
ks. (1888. adat.)
S z é k e ly h id .

Kohn Sámuel, 1 gys, 1 ks.
S z é k e ly -U d v a r h e ly .

Becsek Dániel, 1 gys, 1 ks,
1 ams.
S z é k e s fe h é r v á r .

Kaufmann F., 1 ams,
könyvkötészet.
Márián György, 1 gys, 1
ks, 2 ams, 4 sg.
Singer E., 1 ams. (1888.
adat.)
Számmer Imre, 3 gys, 1
ams, 5 sg, gázmót., könyvkötészet.
Számmer Kálmán, 1 gys,
1 ams. (1888. adat.)
„Székesfehérvár és Vi
déke" (túl. Csitáry s társ.).
1 gys, 1 ams, könyvkötészet.
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S zem p cz.

Fischer Náthán, 1 ams.
S z e n ic z .

Bezso János és társa, 1
gys, 1 ams, 1 sg.
S z e n te s .

Sima Ferencz, 1 gys, 1 sg.
„Szentes és Vidéke" (túl.
Mátéffy Ferencz) 1 gys.
Szered.

Sterner Dávid, 1 gys, 1 ks,
1 ams. (1888. adat.)
Szerencs.

Simon József, 1 ks, 1 gys,
1 ams, könyvkötészet.
S z ig e t v á r .

Corvina-könyvny. (tulajd.
F ried Dávid), 1 ks, 1 ams.
S z ilá g y - S o m ly ó .

Bölöni Sándor, 1 ks. 1 gys,
S z o ln o k .

Bakos Istvánná, 2 gys, 1
ams, 3 sg, kőnyomda,
könyvkötészet.
F uchsL ipót, 1 gys, 1 ams,
1 ks. 1888. adat.)
Hay Fülöp és társa, 1 gys,
1 ks.
„Szolnoki Hiradó“-ny.*
Vezéry Ödön, 1 ks.
W achs és Pauncz, 1 ks,
1 ams.
S z o m b a th e ly .

Bertalanffy József, 2 gys,
1 ams, 2 sg.
Fekete István, 1 am.-sajtó,
könyvkötészet.
Gábriel Ágoston, 1 gys,
1 ams, 1 sg.
Seiler H. özv. 1 gys, 1
ams. (1888. adat.)

lá b .

Pfeifer Ignácz, 1 ks, 1 ams,
könyvkötészet.
T a m á s i.

Jeruzsálem Ede, 1 ams.
könyvkötészet.
T a p o lc z a .

Löwy B., 1 gys, 1 ams,
2 sg, könyvkötészet.
T a ta .

Englánder Jakab, 1 ks, 2
ams, 2 sg, könyvkötészet.
T e m e sv á r.

Csanád egyházm. nyomda,
2 gys, 3 sg.
Délmagyarországi könyv
nyomda szövetk., 1 gys,
1 ams.
Freund Gyula, 1 gys, t
ams, 3 sg.
„Posaune“-nyomda, 1 gys,
1 ks.
Rácz M.*
Steger Ernő, 2 gys.
Stern Gusztáv, 2 ams, 1 sg.
Uhrmann Henrik, 2 gys,
1 ams. (1888. adat.)
„Unió" könyvny. (tulajd*
Steiner Károly), 5 gys, 1
ks, 1 ams, 4 sg, gázmotor,
könyvkötészet.
Veres Sámuel, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 5 sg.
T is z a -F ü r e d .

Löw Sámuel, 1 gys, 1 am s,
1 sg.
T o ln a .

Selly József.*
T orda.

Pollák Móricz.*
T ö r ö k -S z e n t- M ik ló s .

Rubinstein S., 1 ams.
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Gansel Lipót. 1 gys, 1 ks,
1 ams, kőnyny., könyvkötészet.
Skarnitzel Ferencz, 2 gys,
2 ks, 1 ams, 4 sg, tömöntőde.
T n r ó c z - S z e tit- M á r to n .

Magyar-nyomda (tulajd.
Miskolczi Ferencz), 1 gys,
1 ams, könyvkötészet.
Könyvnyomda-részv.-társ.
1 gys, 1 ks.
Ú jp est.

Kaczander és Fuchs, 1 gys,
1 ams, 1 sg.
Steiner Károly, 1 gys, 1
ams, 1 sg.
Ú jv id é k.

Fuchs Ágoston, 1 gys, 1
ams, kőnyomda. (1888.
adat.)
Hirschenhauser Benő, 1
gys, 1 ams.
Miletic Szvetozár, 2 gys,
1 ams.
Pajevic A., 2 gys, 1 ams,
2 sg, gázmótor.
Popovic testvérek, 2 gys,
1 ams.
Szerb kolostorok nyomd.,
2 gys, gázmótor.
U n g vá r.

Gellisz M ik sa/
Jáger Bertalan, 1 gys, 1
ams, 6 sg, könyvkötészet,
vonalozó-int.
Lévai Mór, 2 gys, 1 ams,
2 s°Székely és Illés, 1 gys, 1
ams, 3 sg.

119

U j- V e r t á s z .

Berkovics M árk fiókny.*
V ácz.

M ayer Sándor, 1 gys, 1 ks,
1 ams, 1 sg.
„Hunnia" (tulajd. Kohn
Viktor).*
V á g -U jh e ly .

Brück Samu, 2 gys, 1 ks,
6 sg, könyvkötészet.
Horowitz Adolf, 1 gys, 1
ams. (1888. adat.)
V erseez.

Kassanovits M.*
Gehrer Lajos.*
Kirchner J. E. özv. 2 gys,
1 ks, 2 ams, 5 sg, gőzmót.,
tömöntőde, kőny., könyvkötészet.
W ettl és Veronits, 1 ks,
(1888. adat.)
V e s zp r é m .

K rausz Ármin fia, 1 gys,
1 ams, 2 sg, könyvköt.
Petőíi-nyomda (túl. Kompolthy T.), 1 gys, 1 ams,
2 sg, könyvköt.
Z a la -E g e r s z e g .

Breisach Sámuel, 1 gys,
1 ams.
Özv. Tahy Rozália, 1 gys,
1 ams, 1 sg.
Z e n ta .

Schwarz Sándor, 1 gys,
1 sg, könyvkötészet.
„Zentai Hirlap" nyomdája,
1 gys.
Z ila h .

Seres Samu, 1 gys, 1 am s,
1 sg.
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Nádosi G., 1 gys, 1 ks, 1
sg-, könyvkötészet.
Z o n ib o r .

Bittermann Nándor, 2 gys,
1 ks, 1 ams, 2 sg, kőnyomda.

Oblát Károly, 2 gys, 1 ams,
1 sg, könyvkötészet.
Rubinstein N.*
Áldori Manó, 1 gys, 1 k s
1 ams, 1 sg.
Z s o m b o ly a .

W under R., 1 gys, 1 ams.,

HORVÁT-SZLAVONORSZÁGBAN.
B e lo v á r .

K olesar N., 1 gys, 1 ams,
könyvkötészet.
Fleischmann F., 1 gys, 1
ks, 1 ams, könyvköt.
B ród a. S z. m .

Schuhmann H., 1 gys, 1
ams, könyvkötészet.
D iá k o v á r (D ja k o v o ).

Egyházm. nyomda, 1 gys,
1 ams.
E szék.

Laubner Károly, 2 gys, 1
ams, 3 sg, gázmót., könyvkötészet.
Pfeiffer Károly, 3 gys, 2
ams, 1 ks, 2 sg, gőzmót.,
könyvköt.
Schaffer Alajos, 1 gys,
1 ams.
G o sp ic.

Zupán J., 1 ks.
Ilo k .

W ortm ann A., 1 gys, 1
ams, könyvköt.
K a p r o n c z a ( K o p r iv n ic z a ).

Kostinőer K., 1 ks, 1 ams,
könyvköt.
K a r ló c z a .

Pavlovié K., 1 gys, 1 ams.

K á r o ly v á r o s .

Hauptfeld Károly, 1 gys,
1 ams.
K ő r ö s (K r iz e v a c ).

Neuberg Gusztáv, 1 gys,
1 ks, 2 ams, könyvköt.
M itr o v ic z a .

Horvát részvény-nyomda,
1 gys, 1 ams.
Trumic Antal, 1 gys.
P e tr in ja .

Benka Károly, 1 gys.
P ozsega.

Klein Lipót, 1 gys, 1 ks.
R u n ta .

W agner J., 1 ks.
S z is z e k .

Fanto A., 1 gys, 1 ks.
könyvkötészet.
Junker F., 1 ks, 1 ams.

Süsük.
Könyvnyomda és könyvkötészet, 1 ks, 1 ams,
könyvköt.
U j-G r a d is k a .

Bauer Mór, 1 ks, 1 ams.
V a rasd.

Platzer József, 1 gys, 1 ks,
1 ams.
Stiefler J. B., 1 gys, 1 ks,
1 ams, könyvköt.
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Vinkovce.
Laubner Káról}-, 1 gys,
1 ams.
Virje.
Ljubíd N., 1 gys, könyvkötészet.
Verőcze (Virovitica).
Habianek J., 1 gys, 1 ams,
könyvkötészet.
Vukovár.
Jancsik Ernő, 1 gys, 1
ams, könyvkötészet.
Zágráb (Zagreb).
Albrecht R., 6 gys, 1 ks,
1 ams. 2 sg, gázmótor,
tömöntőde, kőnyomda.
Brusina Antal, 1 gys, 1
ams.
Granik Ignácz, 4 gys, 1 ks,
1 ams, 3 sg, gázmót., töm
öntőde, könyvköt.
Hühn Gyula, 2 gys, 1 ks,
kőnyomda, vonalozó-int.
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Jovanovi Pajo, 1 gys.
Králj Iván, 2 gys.
Kugli és Deutsch, 2 gys,
1 ks, 1 ams, 2 sg, gázmót.,
tömöntőde, könyvköt.
„NarodneNovine" nyomd.,
5 jfys, 1 ks, 1 ams, g áz
motor, tömöntőde.
Részvénynyomda, 4 gys,
1 ks, 1 áms. gázmótor,
tömöntőde.
Ruli Ferencz, 2 gys, 1 ams.
Scholz Antal, 4 gys, 1 ks,
1 ams, gázmót., tömönt.
Zengg.
Luster Hubert, 1 gys, 1 ks,
1 am s, könyvköt.
Zimony.
Baic S., 2 ks.
Gabovaíki M., 1 gys.
Sopron A., 2 gys, könyvkötészet.
Zsid,
Mankovic P., 1 ks.

Van tehát összesen a vidéken 1893 év végén
473 nyomda (ideértve Horvát-Szlavonországot is),
1888-ban volt 322, a szaporodás tehát 151, azaz
körülbelül 29%. Ez összeghez hozzáadva a már föntemlitett 103 fővárosi nyomdát, a számadatokból nyil
vánvalóan láthatjuk, hogy a magyar korona orszá
gaiban összesen 576 nyomda működik.
A 473 vidéki nyomda közül adat hiányzik 48-ból,
az 1888-ik évi státisztika-fölvételbó'l 37 adat hasz
náltatott fel.
A beküldött adatok szerint van:
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1893
több
1888
gyorssajtó . . . .........
479
306*
173
13
kézi sajtó .....................
221
208
amerikai sajtó .............
276
161
115
201
segédgép .....................
441
240
tehát összesen..
1413 gép van működésben.
A 473 nyomda közül
csupán kézisajtóval dolgozik .. ......... 23 nyomda
i>
csupán amerikai sajtóval........ ......... 26
kézi- és amerikai sajtóval (gyorssajtó
»
nélkül) ................................. ......... 31
»
mechanikai hajtó-erőt használ.. ......... 33
»
tömöntődével bir ..................... .. ..
17
»
kőnyomdával.. ..
................. ......... 38
könyvkötészettel ..................... ........ 132
»
vonalzó-intézettel .....................
A könyv- és papirkereskedéssel foglalkozó nyomdá
kat feleslegesnek láttam külön megjelölni.

íme röviden a magyar korona országainak nyomdai
statisztikája. Mielőtt a tollat letenném, köszönötemet
kell kifejeznem a kerületi központok t. pénztárosai
nak erkölcsi támogatásukért; különösen pedig Tünet
István úrnak, a horvát-szlavonországi könyvnyomdá
szok egylete t. elnökének, ki a társország pontos és
megbízható statisztikáját számunkra nagy fáradsággal
megszerezte.
Az esetleges hibákért szives elnézését kérem a
szaktársaknak, de kérem egyszersmind őket, hogy
azokat helyreigazítani szíveskedjenek.
* 1888-ban H o rv át-S zlav o n o rszág ró l nem v o lta k a d ato k
felvéve, teh át a többletben ez is sz ám ítv a van.

A BUDAPESTI KÖNYVNYOMDÁSZOK
MUNKAIDŐ- ÉS MUNKADÍJ-SZABÁLYZATA.
(Korona értékre átszámítva.)

A nappal dolgozó szedők számára.
I. A m unkaidő.
1. A munkaidő naponkint 9 óra.
V asárnap vagy ünnepen (és m ájus 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 24 k o r .; e sza
bály alól kivétetnek az újonnan fölszabadultak, a kiknek
m unkadíja fölszabadulásuk után egy évig legalább 20 kor.
ha azonban a fölszabadult még az egy év letelte előtt más
nyomdába megy, úgy m ár 24 kor.-val 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 k á r
pótlásban részesítendők:
a) éjfél előtt, vagy reggel 6 órától 8 óráig, valamint
vasárnap és ünnep délelőtt végzett munkáért a szedő heti
fizetésének minden koronája után óránkint 3 fii. kárpótlást
kap;
b) éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, vala
mint vasárnap és ünnep délután vagy éjjel végzett munká
ért az óránkinti kárpótlás koronánkint 4 fii.;
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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.

S zám olásban dolgozó szedők m unkadíja.

4. A pakét-ssedés és m á s e jy é b m u n k á k szám olása.
.A számítás módja azon betűnem közönséges n betűje sze
rint történik, melyből a p a k é tsz e d ő a neki átadott kéziratot
-szedi. Ha az n vastagabb egy félnégyzetnél, úgy a számo
lás ez utóbbi szerint történik. Ha a fölszedett n-ek vagy
félnégyzetek nem töltik ki teljesen a sort, úgy egy «-nel
több szám.tandó. — Minden darab térző (negyed-petit) egy
», ha a térző nyolczad-petitre, fél-petitre, negyed-ciceróra
stb. öntetett, úgy minden darab térző két n.
5. A m agyar szövegű szedésnél a szám ítás alapja a
.következő:
a) garmond, bourgeois és petit
................ 48 fill.
b) colonell és ciceró ..
....................... 50 »
c) nonpareille és mitteltől f ö lfe lé ................ 56 »
d ) peri
........................................................... 58 »
A német szövegű szedés, ha antiqua, 2 fillérrel, ha
íraktur, 4 fillérrel drágább.
A tót szedés, ha antiqua, 4 fill.-el, ha fraktur (Schwaba•cher) 8 fill.-el jobban fizetendő.
A görög és czirill (orosz, szerb) szedés 14 fii.-el drágább,
a többi idegen nyelvek szedéséért (antiqua betűkkel) 6 fill.-el
több fizetendő.
A héber szedés szám ítása a »Nun«, pontozásoknál a
»Passach« szerint történik. Héber síma szedés 4 fill.-el, pon
tozott 16 és troppszedés 24 fill.-el magasabban számíttatik.
6. Ha a szedés oly keskeny alakra szedetik, hogy egy
sorba csak 35—31 n fér, úgy ezért 4 fii. kárpótlás jár.
30—25 «-es sorokért 6 fii., 24—20 #-es sorokért 8 fii. és
20 n-en alatti soroknál 10 fii. a kárpótlás; a térzők után
já ró **-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 szám íttatnak; az ide
gen betűfajból vagy ritkítva szedett sorok szintén kétsze
resen számíttatnak, s ha e betűfajok csak elszórva fordulnak
■elő, úgy belőlük a szavak sorokká adandók össze, s e sorok
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szám íttatnak kétszeresen.Idegen betűfajnak tekintetnek azok,
a melyek nem a szöveghez általában használt szekrényben
vannak elhelyezve, továbbá a ritkított szedés. Kétszeresen
számítandók továbbá a czímsorok is, tekintet nélkül arra,,
hogy a czím hány sort ad s mily betűfajból szedetett; a
czím mindig a pakét-szedőt illeti.
8. Tiszta számos szedés, úgymint számos szedés rövidí
tésekkel kétszeresen, számokkal vagy rövidítésekkel kevert
szedés, valamint folytatólagosan szedett nevek másfélszer
szám íttatnak; 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, ak ár pedig kívánatra a szedő által rovidíttetnek
a szavak.
9. Kimenetet képező nevek, akár személy-, község- vagy
országnevek stb., csak 4 fillérrel számítandók drágábban
ehhez járu l azonban esetleg az árszabály szerinti kes
keny alakért, kipontozásért vagy idegen betűfajokért járó
emelkedés. A tördelőnek sem a név-, sem a versszedést nem
szabad a pakét-szedővel keskenyebbre szedetni, mint az
eredeti alak.
10. A kipontozott szedés, tekintet nélkül a pont öntésére,
ha nincs benne számrovat, 2 fil.-el, ha egy szám rovat van
benne, 6 fil.-el 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 linia által két részre osztott
tételnek, kétszeresen számítandó. Minden más komplikál
tabb, azaz többszörösen alárakott mathematikai szedés
három szorosan számítandó.
12. Táblázatos szedés, tekintet nélkül arra, hogy fejjel
vagy a nélkül, lineákkal 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 számíttatik. Három hasábos táblázat m ásfélszer szám ítandó; két
hasábos szedés, ha liniával van is elválasztva, nem tekint
hető táblázatos szedésnek s csak mint rendes szedés szá
mítandó — az árszabálynak rá vonatkozó pontjai szerint —
egész szélességben és m agasságban. Oly esetekben, midőn
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a táblázat feje kisebb betűfajból szedetik, mint az egész
tábla, a fej e kisebb betűfaj szerint számítandó kétszeresen.
13.
A pakét-szedő a szedés közben hiányzó betűket vagy
jeleket m ás fordított betűkkel vagy jelekkel pótolván, ezeket
csak az esetben köteles a szükséges betűkkel vagy jelekkel
pótolni, ha vagy a számolásban levő tördelő vagy az üzlet
m ulasztását óránkint 5Ú fil.-rel kárpótolja. — Ha az üzletben
első correcturát nem olvasnak, a szerző által olvasott első
correcturát a szedő nem köteles v ég ezn i; e m unkájáért
óránkint 50 fii. kárpótlás jár. — (A pakét-szedő az általa
szedett hasábokat nem köteles lehúzni s a lehúzás közben
történt esetleges bajokért az üzlet felelős.)
14.
A szedés mindig félnégyzettel szedettnek értetik; a
schliessel szedett munka 2 fil.-rel drágább, nemkülönben a
fordított, azaz a betű hátán alkalmazott signaturával biró
betűfajok is 2 fil.-rel drágábban számítandók.
(15. Ha a pakét-szedő nem olyan nyelvű osztani valót
kap, mint a milyent szednie kell, ez esetben a szedés 6 fil.rel m agasabban számittatik. — Compress szedéshez csak
compress osztani valót lehet adni.
16. Ha a pakét-szedő naponkint többször mint kétszer
kénytelen szekrényt változtatni, úgy minden szekrény-változ
tatásért félórai kárpótlást kap.)
17. A s z á m o lá s b a n •végzett tö r d e lé s . Ha az üzlet vala
mely mű tördelését számoló szedőre bízza, vagy önállóan
egy vagy két szedővel szedet valamely művet, úgy ez a
következő szabályok szerint tö rté n ik : Ha teljesen síma,
azaz minden idegen betűfajtól vagy jelektől ment a szedés,
akkor a pakét-szedőkre vonatkozó alapszám itás szerint
fizetendő a sz e d é s; ha azonban a szedés kevert és a keve
rés az ívnek harminczketted részénél többet nem tesz ki,
a következő szabályok állanak : egyszeres kevert ezedés
(azaz ha még egy betűfaj fordul elő) 2 fii., kétszeres kevert
szedés (a z a z : ha még két betűfaj fordul elő) 4 fii. stb. ár
emelkedést von maga után. Ha a keverés az ív harmincz
ketted részét meghaladja, de a tizenhatod részt el nem éri,
egyszeri keverésnél 4 fil.-rel, kétszeres keverésnél 8 fil.-rel
jobban fizetendő a szedés. — Új betűnem minden oly betűfaj,
mely nem a rendes szekrényben van és új betűnem szerint
számolandó a ritkítás is; Ha valamely műben idegen nyelv
folytatólag fordul elő, úgy ez az idegen nyelvre vonatkozó
szabályok szerint külön számolandó. (Más szedési nehéz
ségek, mint a keskeny alak, a műben előfordulható táblá
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zatok, a schliessel való szedés, a fordított signaturával bíró
betűfaj használata, a szerző által olvasott első correctura
elvégzése stb., a pakét-szedőkre vonatkozó szabályok szerint
térítendők meg.)
18. A jegyzetek, ha kisebb betűfajból szedetnek, úgy
külön számítandók és a szöveget és jegyzetet elválasztó
vonal vagy üres so r is a jegyzethez? számíttatik.
19. A művek czímei, valamint a szövegben előforduló
mindennemű előny : szennyczím (Schmutztitel), metszvények
stb. a tördelőt 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 4 fii. 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 4 fii. 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 30 fii.-ben;
b) éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, vala
mint vasárnap és ünnep délután és éjjel óránkint 42 fil.-ben;
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 ltalán o s h atáro zato k .
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 szom batra ünnep esik, úgy
a fölmondás előtte való nap történik. Rögtöni elbocsátásnak
csak az ipartörvény értelmében van h ely e; viszont a szedő
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is csak az ipartörvény értelmében léphet ki rögtön (vagy
a) az esetben, ha rögtön elfoglalandó jobb kondicziót kap,
b) vagy ha az üzlet e szabályzatok pontjait nem tartja m eg).
26. A kisegítő kondiczió esetén a szedő, akár számol,
akár bizonyos pénzben dolgozik, az árszabály szerinti szá
moláson vagy rendes .fizetésen kívül még naponkint mind
addig 1 kor. külön kárpótlásban részesül, a míg mint ki
segítő van az üzletben alkalmazva. Kisegítő kondicziónak
tekintetik az, midőn a szedő a 14 napi fölmondás 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 saját szedésének házi correcturáját köteles elvégezni; a számolásban dolgozó tördelő a
szerző-correcturát és gépreviziót is meg köteles csinálni,
de ezért, valamint minden más oly föltartásért, a melynek
nem ő az oka, 50 fil.-rel kárpótolandó óránkint.
(28. Ha a szám olásban álló szedőt az üzlet nem bírja
szám olási munkával foglalkoztatni, ez esetben óránkint
50 fii. kárpótlást kap, de ez idő alatt köteles az üzlet ré
szére föltisztogatni. H a számolásbeli munka van, a számoló'
szedő óradíjban nem alkalmazható. — Ha a számoló szedő
a hét három napján órákban dolgozott, egész héten abban
kell hagyni s ünnep esetén az e napra eső óradíjak is
megíizetendők.)

A hírlapszedők munkaideje és munkadíja.
1. K ö zö n s é g e s s ze d é s. A szedés ára 1000 n után, a m agyar
napilapoknál garmond, bourgeois és petit 50 fii., ciceró 52 fii.
Német napilapoknál garmond, bourgeois és petit 54 fii.,
ciceró 56 fii.
2. A s z e d é s r é s zle te z é s e . A napilapoknál előforduló »előny«
(Speck) — a hirdetések és nyilttér kivételével — a lap
szedőktől nem vonható el, hanem az közöttük egyformán
szétosztandó.
A részletezett szedés számolási módja a következő:
E g y s z e r e s e n szám íttatnak az oly szedések, a melyekben
sem nevek, sem számok, sem rövidített, sem pedig ritkított
vagy más idegen fajta irású szavak elő nem fordulnak.

M á s fé ls z e r e s e n v a g y k é tsz e r e se n s z á m ítta t n a k :
a)
A tőzsdei és kereskedelmi táviratok m utálásnál egy-^

szeresen, újra való szedésnél vagy tördelésnél m ásfélszer
szám íttatnak.
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b) A folytatólagosan szedett vasúti és bankkim utatások
stb., tekintet nélkül arra, hogy több vagy kevesebb szám
fordul elő bennük, másfélszer, a táblázatos szedések két
szeresen számíttatnak.
c) A tőzsdei táblázatok m utálása m ásfélszer számítandó.
d) Az időjárási táblázatok és kimutatások, a vízállás mutálásánál másfélszeresen, a színlapok kétszeresen számíttatnak.
e) A hadseregben történt változások és kinevezések m ás
félszer számíttatnak.
f ) Tiszta szám szedés sor- és nyerőszámmal vagy a nél
kül, ritkított szedés, továbbá folytatólagos névszedés, vagy
szám okkal és rövidítésekkel kevert névszedés és idegen
nyelv kétszeresen, több mint egy fél ritkított so r szintén
kétszeresen számíttatik. A szövegben előforduló ritkított
szavak sorokká adandók össze és kétszeresen számíttatnak.
g) A m eghaltak és az idegenek névsora, a tőzsdei és
vásári közlemények, zárszám adási kim utatások, folytatólag
fölsorolt szám adásokkal vagy egyéb tételekkel, tekintet nél
kül a szórványosan előforduló szavakra, továbbá fizetésképtelenségek, színházi műsorok, sportközlemények, hiva
talos közlemények (kivonat a hivatalos lapból) m ásfélszer
számíttatnak.
li) Az olyan sorok, a melyekben egy vagy több szó más
betűnemből szedetik, kétszeresen szám íttatnak; egyes betűk
nem szám íttatnak szavaknak, kivéve az aláírásokat.
i) A czímsorok kétszeresen, a záró linia egy sornak
számíttatnak.
3. A s o r k im e n e s z té s e . Minden egyes kimenesztendő so r
ért egy sorral több számítandó.
4. A s z e d é s k e z d e te . Az oly napilapoknál, melyek napon
kint kétszer jelennek meg, este 7, legkésőbb 8 órakor, a
naponkint egyszer megjelenőknél legkésőbb este 6 órakor
kezdődik a munka és tart éjjel 1 óráig, beleszámítva a fél
órái vacsoraidőt, mely félóra alatt semminemű m unka nem
végezhető. — Ha a szedés éjjel 1 óránál tovább tart, akkor
minden szedőnek 1 kor. kárpótlás fizetendő. — Az esti
lapoknál a m unka kezdete déli 12 órakor van és délután
4 óránál tovább nem tarthat.
5. V árók. A várók, a kiknek a lap zártáig ott kell ma
radni, 2 kor. kárpótlásban részesülnek; a revíziós (napos)
szintén 2 kor.-át kap. A várók revíziót nem csinálhatnak; a
varás és revízió mindenkit egyenlően illet és m indennap
más által végzendő.
évkönyv . 1894.
9
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6. Vasár- és ü n n e p n a p i m u n ka . A vasár- és ünnepnapi
munkánál a szedés kétszeresen szamítfatik és a fönnemlí
tett számolási módszer a mérvadó. Várók és állások úgy
kárpótolandók, mint hétköznap; a kezdésre és zárlatra nézve
szintén a hétköznapi határozatok a mérvadók.
Á lta lá n o s h a tá ro za to k. (Minden évben m ájus 1-je álta
lános munkás-ünnep gyanánt megünnepeltetik.) A napilapok
szövegrésze sem bizonyos pénzbeli szedőkkel, sem tanonczokkal nem állítható elő. Correctura-változások esetén az
elmulasztott idő külön kárpótolandó. A tabellák m utálásánál
a tabella mindig azon betűnem szerint számíttatik, a melyből
szedve van. A ritkítás úgy számíttatik, mint nappali szedőknél.

A gépm esterek és nyomók munkaideje és
munkadíja.
1. A munkaidő naponkint 9 óra. Vasárnap vagy ünnepen
(és m ájus 1-én) munkaszünet van.
2. A törvényesen bevett, helyhatóságilag elrendelt vagy
üzleti ünnep-, illetve szünnapokért a munkabérből levonni
nem lehet, se ezt behozatni.
3. Ha az üzlet érdeke úgy kívánja, hogy a gépmesterek
és nyomók az 1. szakaszban megállapított munkaidőn túl
is dolgozzanak, ez esetben a következő külön kárpótlásban
részesítendők:
a) éjfél előtt, vagy reggel 6 órától 8 óráig, valamint
vasárnap és ünnep délelőtt végzett munkáért a gépmester
vagy nyomó heti fizetésének minden koronája után 3 fii.
kárpótlást kap;
b) éjfél után, vagy reggel 6 óra előtt és dél alatt, vala
mint vasárnap és ünnep délután vagy éjjel végzett m unkáért
az óránkinti kárpótlás koronánkint 4 fii.;
c) ha éjjel 12 óráig kell dolgozni, úgy félórai, azaz 7-től
*/a8 óráig tartó szünetnek, ha pedig egész éjjel tart a munka,
egész órai szünetnek kell lenni, melyet levonni nem szabad,
mindamellett azonban az éjjeli munkaidő a 9 órát nem
haladhatja meg.
4. A legkisebb heti fizetés:
a) egy gyors- vagy kézi sajtó, vagy amerikai sajtó keze
léséért 24 k o r .;
b) minden további gép kezeléséért külön 8 kor. kárpótlás
jár, — de nem szabad a gépmesternek sem kézi sajtón, sem
amerikai gépen dolgozni;
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(c) oly gépek, melyek két nyomóhengerrel birnak, két
egyszerű gépnek tekintetnek és kezelésük is e szerint kár
pótolandó, ugyanez történik a két színben nyomó gépek
nél i s ;
d)
ha a gépmesternek egy kettős és egy egyszerű, vagy
egy két színben nyomó és egy egyszerű gépet kell kezelni,
úgy ez három egyszerű gépnek tekintendő és díjazása a
b) pont alatt foglalt határozat alá esik.)
5. A rotácziós gép kezelési díjának minimuma :
a) a könyv- vagy más nyomások eszközléséért 50 kor.
éjjel vagy nappal;
b) a napilapok nyomásánál a munkaidő 9 óra, a gép elő
készítésének idejét is beleszámítva, de ha a m unka 9 órá
nál tovább tart, úgy a különórák a 3. b) pont határozatai
értelmében kárpótolandók. Ha vasár- és ünnepnapon is kell
lapot nyomni, úgy a gépmesternek a különórákon kívül még
10 kor. fizetendő.
c) ha az este megjelenő lapokat is az éjjel alkalmazott
gépm ester nyomja, úgy ez az ennél töltött időt mint külön
órát szám ítja és óránkint keresetének minden koronája után
4 fii.-re tart igényt;
d) a rotácziós gépen dolgozó gépmesterek csak egy gép
kezelését vállalhatják magukra.
(6. Ha a sajtóm ű (motor) gondozása is a gépm ester köte
lessége, úgy ez hetenkint4 kor. külön kárpótlásban részesül.)
7. Az újonnan fölszabadult legkisebb hetibére az első
évben 20 kor., ennek eltelte után azonban, vagy ha a föl
szabadult, m ás üzletbe lép át, már 24 koronát kap, mint a
legkisebb hetibért.
8. Ha egy újonnan fölszabadultnak két gépet kell kezelni,
úgy a 4. b) pont alatt m eghatározott kárpótlásnak van helye.
(9. A gépmesternek csak a neki átadott gépen szabad úgy
a rendes munkaidőben, mint a különórában is dolgozni.)

Általános határozatok.

10.
A meghatározott, rendes munkaidőn túl senkinek sem
szabad dolgozni, ha csak az üzlet részéről a m eghatározott
kárpótlásban nem részesül.
11.
A fölmondási idő 14 nap s mindig szom bat este tör
ténik a felm ondás; ha azonban szom batra ünnep esik, úgy
a fölmondás előtte való nap történik. Rögtöni elbocsátásnak
csak az ipartörvény értelmében van helye ; viszont a nyomó
9*
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is csak az ipartörvény értelmében léphet ki rögtön (vagy
a) az esetben, ha rögtön elfoglalandó jobb kondicziót kap,
b) vagy ha az üzlet e szabályzatok pontjait nem tartja meg).
12. A kisegítő kondiczió esetén a gépmester vagy nyomó
az árszabály szerinti fizetésen kívül még naponkint mind
addig 1 kor. külön kárpótlásban részesül, a míg mint ki
segítő van az üzletben alkalmazva. Kisegítő kondicziónak
tekintetik az, midőn a nyomó 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 m akulatúráért a gépm ester csak az eset
ben vonható felelősségre, ha a be- és kirakásra a megfelelő
segédszemélyzet, valam int 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 m ulasztása következtében tör
téntek.

Záradék.
(1. A kifizetés mindig pont 6 órakor történik, ellenkező
esetben a munkás a m ulasztott időt mint különórát kapja.
2. Kétes esetekben a ^Magyarországi könyvnyomdászok
és betűöntők egylete« központi önképző-osztályának bizott
sága dönt, mint a m agyar királyi belügyminisztérium által
megerősített egyleti alapszabályok értelmében erre hivatott
testület.)
Ez árszabály 1890. évi november hó 1-én lépett életbe.

A kom pakt 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

A könyvnyomdász- és betűöntősegédek egyletei
következő jegyzékben közöljük az összes bél
A
és külföldi könyvnyomdász- és betűöntő-egy
letek czímjegyzékét, a mennyiben azok állandóságáról
tudomást szerezhettünk.
Magyarország.
Magyarországi könyvnyomdászok és betűöntők egy
lete. Utas-, beteg-, temetkezési-, rokkant-, özvegy-,
árva- és munkanélküli segélylyel s önképző-pénztárral. Elnök: Egyesy Géza, alelnök: Zaka Lajos;
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: Leövey
Nándor.
Brassó: Elnök : Feminger Károly ; pénztárnok:
Merld János.
Debreczen : Elnök: Kenderessy Lajos; pénztárnok:
Török Ferencz.
Kassa : Eln.: Rósa Vikt.; pénztárn.: Streck A. Béla.

1 34

eg y esü letek és körök

Kolozsvár: Elnök: Gámán Dezső; pénztárnok:
Kallós András.
Nagy-Várad: Elnök: Láng József.
Pécs: Elnök: Taizs József; pénztárnok: Saftsák
Rezső.
Pozsony: Elnök: Kalteisz J .; pénztárnok: Hampel
Mihály.
Szeged: Elnök: ZeislerMór; pénztárnok: Schwarz
Ferencz.
Temesvár: Elnök: Freta János; pénztámok: Mangold Sándor.
Szaktárs-körök a fővárosban.

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők jótékonysági köre.
E lnök: Concha Károly (Hornyánszky V. könyvnyomdája,
V., Arany János-utcza 1.).

Könyvnyomdászok Szakköre.
E lnök: Tanay József (Pesti könyvnyom da-részvénytár
saság, V., hold-utcza 7.).

Budapesti gépmesterek és nyomók köre.
E lnök: Stern Ferencz Nagy-nyomda, papnövelde-u. 8.

Budapesti hírlapszedők köre.
E ln ö k : Sitté Jó zsef (Pesti Lloyd-társulat nyomdája).

Budapesti betűöntők köre.
Elnök : Feldmann I. Pál (Fischer és Mika betűöntődéje).

Budapesti könyvnyomdászok és betűöntők hitel-szö
vetkezete.
E lnö k : Schwind Béla (Pesti Lloyd-társulat nyomdája).

»Ébredés«-dalkör.
E lnök: Tanay József (Pesti könyvnyom da-részvénytárs.).

»Typographia«-dalkör.
E lnök: Galateo Béla (Államnyomda).

EGYLETEK

135

A nagyszebeni könyvnyomdszok egylete. Utas-,
beteg-, temetkezési-, rokkant- és munkanélküli pénz
tárral. Elnök’ Binder Lajos (Mészáros-utcza 47.).
Horvát- és Szlavonország.
A korvat-szlj vontai könyvnyomdszok egylete.
(Hrvatsko tipograficko druztvo za Hrvatsku i Slavoniju.) Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant-, öz
vegy-, árva- és önképző-pénztárral. Elnök: Wieser
Lajos, Granitz-nyomda, Zágrábban. Az egylet
nek Eszéken fiókja van.
Ausztria.
A lsó -A u sztria . Az alsó-ausztriai könyvnyomdászok
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési,
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképzőosztálylyal. Elnök: Mies Károly. Egyleti helyiség:
Bécs, VII., Zieglergasse 25.
B u ko v in a . A bukovinai könyvnyomdászok és betű
öntők egylete. Utas-, beteg-, rokkant-, özvegy- és
árva-pénztárral és önképző - osztálylyal. Elnök:
Hyna Adalbert, Czernowitz, az Eckhardt-féle nyom
dában.
Csehország. A csehországi könyvnyomdászok és
betűöntők egylete. (Ustredni spolek knihtiskaru a
písmolijcu v. Cechách.) »Typografická Lesed;!.".
Utas-, beteg-, temetkez., rokkant-, özvegy, árva-,
munkanélküli- és önképző-osztálylyal. Elnök: Krunert Károly. Egyleti helyiség: Passler vendéglője,
Postgasse 14, Prágában. Az egylet a következő
városokban bír fiókkal: Aussig, Böhmisch-Leipa,
Budweis, Eger, Gablonz, Karlsbad, Kolin, Leitmeritz, Pardubitz, Pilsen, Reichenberg, Teplitz,.
Warnsdorf és Winterberg.
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F első -A u sztria . A felső-ausztriai könyvnyomdászok
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési,
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképzőpénztárral. Elnök: Herzog János, az Arany szarvas
vendéglőben (Hirschgasse), Linzben. Az egyletnek
fiókjai vannak Braunau, Freistadt, Gmunden, Ischl,
Kirchdorf, Ried, Scharding, Steyr, Vöcklabruck és
Welsben.
G ácsorsság. Galicziai könyvnyomdász-egyesület.
(Towarzystwa drukarzy), »Sila« (Erő), Krakóban.
Rokkant-és özvegy-pénztárral. Elnöke: Szyjevszky
András, I. egyesületi nyomda. — Könyvnyomdászés kőrajzoló-egylet (Towarzyszóv drukarzy i litografów) »Ognisko« Krakóban. Utas- és önképzőpénztárral. Elnöke: Machalski Tódor, I. egyesületi
nyomda. Közös egyleti helyiség: Ringplatz 12. III.
K a r in tia . A karintiai könyvnyomdászok, kőrajzolók
és kőnyomók egylete. Utas-, beteg-, temetkezési,
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképzőosztálylyal. Az egylet elnöke: Pressien Ferencz
(Bertschinger-féle nyomda), Klagenfurtban. Az egy
letnek fiókja van Villachban.
K ra jn a . A krajnai könyvnyomdászok, kőrajzolók
és kőnyomók egylete. (Druztvo tiskarjev, kamenopiscev in kamenotiskarjev na Kranjskem.) Utas-, be
teg-, temetkezési, rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképző-osztálylyal. Elnök: ifj. Hribar
Ferencz (katholikus könyvnyomda), Laibachban.
M o rva o rszá g . A morvaországi könyvnyomdászok
és betűöntők egylete. Utas-, beteg-, temetkezési,
rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli és önképzőosztálylyal. Elnök: Kiima Károly, Thalgasse 5,
Brünnben, a kihez a levelek intézendők. — Az
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egyletnek Kremsier, Máhrisch-Ostrau, Olmütz és
Znaim vámosokban van fiókosztálya.
S a lzb u rg . A salzburgi könyvnyomdászok segélyzőegylete. Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant-, öz
vegy- és aggság esetén segélyző pénztárral. Elnök :
Reyer Ferencz (Oellacher-féle könyvnyomda),
Salzburgban.
— A salzburgi könyvnyomdászok önképző-egylete.
Betegpénzpótlék-, utassegélyző- és önképző-pénztárral. Elnök: Mosslechner József (Pustet-féle
könyvnyomda), Salzburgban.
S tá je ro rszá g . A stájerországi könyvnyomdászok és
betűöntők segélyző-egylete. Utas-, beteg-, temet
kezési-, rokkant-, özvegy-, munkanélküli, árva- és
önképző-pénztárral. Elnök: Stingl Viktor, Styriakönyvnyomda, Gráozban. Az egyletnek osztályai
vannak Judenburgban, Ciliiben, Feldbachon, Leobenben és Marburgban. —• A stájerországi könyvnyomdászok és betűöntők egylete. Munkanélküli
és önképző-osztálylyal. Elnök: Hofer Fr., Leykamnyomda, Gráczban.
S z ilé z ia . Az osztrák-sziléziai könyvnyomdászok
egylete. Székhely: Troppau. Utas-, beteg-, temet
kezési, rokkant-, özvegy-, árva-, munkanélküli
és önképző-pénztárral. Elnök: Blaschke Károly,
Salzgasse 33. Tropauban. Egyleti helyiség: Herrengasse 34—36. Az egylet következő fiókosz
tályokkal bír: Bielitz, Freiwaldau, Troppau és
Teschen.
T ir o l és Vorarlberg. A tiroli és vorarlbergi könyvnyomdászok és betűöntők segélyző egylete. Utas-,
beteg-, rokkant-, munkanélküli, özvegy- és árva
pénztárral. Elnök: Bossmann Adolf, egyleti nyomda
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Innsbruckban. Az egylet a következő városokban
bír fiókkal: Innsbruck, Meran, Brixen és Bozenben.
Európa többi országai.
B e lg iu m . Fédération typographique Belge. (Belgisch
Boekdruckkersverbond.)Utisegély- s sztrájkpénztár.
Elnök: Van Ausloos F. Levelek következőleg
czímzendők: Mr. F. D. d'Hooghe, Rue Jourdan
65. Saint-Gilles, Briissel. A szövetkezet 12 fiók
egyesületből áll.
B u lg á ria . A bulgáriai könyvnyomdászok egylete.
(Blgarsko Typografsko druzestvo.) Utas-, beteg-,
temetkezési-, rokkant-, özvegy-, árva- és munkanélküli pénztárral. Elnök: Kresteff F., a bolgár
államnyomdában, Szófiában.
D á n ia . Den Typografiske Forening i Kjöbenhavn.
Általános és munkanélküli pénztár. Elnök: Petersen
V.,BordingsBogtrykkeri,Nybrogade 12, Kopenhága.
— Den typografiske Trykkerforening i Kjöbenhavn
(csak gépmestereket vesz föl tagjai sorába). Álta
lános és munka-nélküli és betegscgélyző-osztálylyal. Elnök: Dahlquist A., a Thieles-féle nyomdában,
Kopenhágában.
— Dansk typografisk Forening. Utas-, beteg-, teme
tés- és munkanélküli segélylyel. Elnök: Rasmussen
H. F. (a »Kolding Folkeblad« nyomdája), K o ld in g
(Jütland).
F rancsiaors& ág. Fédération fran9aise des travailleurs du livre. Utas- és sztrájk-pénztár. A köz
ponti bizottság titkára: Keufer A.; székhelye:
Páris, 15, Rue de Savóié. Állandó elnök nincs.—
Az egyesület a következő szakosztályokból áll:
Angers, Avignon, Besan^n, Béziers, Bordeaux,
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Brest, Charleville, Constantine, Díjon (ezekkel r
Dole, Lons-le-Saunier, Salins, Semur, Vesoul),
Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lilié, Lyon (Beáimé
nál), Marseille, Montpellier, Nancy, Nevers, Nioe
(Nizza), Mácon, Paris (a szedők, correctorok,
nyomók, gépmesterek, öntők és könyvkötők szak
osztályaival), Rouen-Elbeuf-Mantes. Saint-Brieux,
Sens, Troyes, Valence, Auxerre, Bourges, ClermontFerrand, Bourg, Laigle, Cette, Argentan, Rochefortsur-Mer, Bar-le-Duc, Libourne, Reims, Chambéry-Aixles-Bains, Chalons-sur-Saőne, Limoges, Montauban,
Boné, Amiens, St.-Etienne, Annecy, Aurillac, Agen,
Angouléme, Saint-Germain-Poissy-Meulan, Privas,
La Roche-sur-Yon, Toulouse, Chartres, Nogentle-Rotrou, Niort, Pithiviers, Evreux, Rodez, Narbonne, Nantes, Villeneuve-sur-Lot, Belfort, Alger,
Chalons-sur-Marne, Versailles, Toulon, Arras, Cháteauroux, Moulins, Rennes, Le Puy, Douai, Orléans,
Vannes, Lorient, Tours, Abbeville, Valenciennes,
Vichy-Cusset,Cháteaudun, Melle, Nímes, Montlucon,
Mont-de-Marsan, Cahors, Poitiers, Castres, Granville,
Langres, Aix, Alemjon, Montbélard, Pont-Audomer,
Compiégne, Soissons, Albi, Amonay, Avrenehes,.
Bergerac, Calais, Draguignon, Dunkerque, Elbeuf,
Tougéres, Lisieux, Perpignan, Saint-Lő, SaintNazaire, Saint-Quentin, Tulle, Tunis, Verdun.
L u x e m b u rg . Luxemburgi nyomdász-egylet. (Association typographique de la Vilié de Luxembourg.)
Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant- és elutazás!
pénztár. Elnök: Dornseiffer H., a Beffort-féle nyom
dában, Rue Louvigny, Luxemburgban.
N ém eto rszá g . A német könyvnyomdászok segélyegylete. Utas-, beteg-, temetkezési, munkanélküli és
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rokkant-pénztár. Elnök : Döblin Emil, Solm-Str. 31.,
III., Berlin SW. — Az egylet 22 vidéki egyletre oszlik.
— Elszász-Lotharingia könyvnyomdászainak és betű
öntőinek segélyegyiete. Kezelési-, utas-, munkanélküli, beteg-, temetkezési és rokkant-pénztár.
Elnök: Donat Miksa, Blamvollengasse 6. Strassburgban. Az egylet a colmari, metzi, mühlhauseni
és strassburgi fiókegyletekből áll.
N o rvég ia . Norsk Centralforening fór Bogtrykkere
Utas-, tartalék-, betegsegélyző- és temetkezési pénz
tár. Elnök: Schulze F. P., »Dagbladets« nyomdája
Kristianiában.
O la szo rszá g . Associazione fra gli operai tipografi
italiani per l’introduzione e l’osservanza della tariffa. Utas-, munkanélküli és sztrájk-pénztár. Elnök:
Sgr. Angelo Carugati, Typografia Operaira, Corso
Vittorio Emanuele 12—16; egyleti helyiség via
Rovello 1, Milanóban.
O ro szo rszá g . Nyomdásztársaság Rigában. Beteg- és
temetkezési pénztár. A levelek Wagner Józsefhez,
Hacker-féle nyomda, czímzendők.
R o m á n ia . »Gutcnberg«, a nyomdai munkások álta
lános, kölcsönös segélyző-egylete. (Societate generala de ajutor reciprocu a lucratorilor tipografi
din Románia.) Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant-,
özvegy-, árva- és munkanélküli pénztár. Elnök:
NicolaeJonescu,a Torna Basilescu-nyomdában, Boulevard Elisabeth, Bukarest.
S v á j ez. Svájczi n}fomdász-szö vetkezet. Igazgatási
szükségletek és egyleti közlöny központi pénztára.
Tartalékpénztár bércsonkítások esetére (egyúttal a
szövetkezet kebeléhez tartozó baseli cgyl. nyomda
anyagi alapja), rokkant- és temetési pénztár munka-
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képtelen tagok és az elhunytak hátramaradottjai
nak javára, botegpénztár a helyben vagy az úton
megbetegedett tagok részére, utas- és munkanél
küli pénztár utazó és munkanélküli tagok segélye
zésére. — Központi elnök: Unteregger H., Wildeggstrasse 17., St.-Gallenben. Pénztárnokok: Müller
Vilmos St.-Jacobstrasse 15. és Boulan Károly St.Magni-Berg 7., szintén St.-Gallenben
— Fédération des typographes de la Suisse romande.
Beteg-, temetkezési és munkanélküli pénztárral.
Tartalékpénztár bércsonkítások esetére és igaz
gatási költségekre. Központi elnök: Eugen Portién
Rue de la Servette 27, Genfben. Központi pénz
tárnok: Susen Ágoston, Rue de Chantepoulet 12,
Genfben.
S k a n d in á v ia .Typografernes Reservefonds og Rejsckasser fór de skandinaviske Lande. (A skandináv
országok nyomdászainak tartalék- és utas-segélyző
egylete.) Elnök: Petersen Viktor, Nybograde 12,
Kopenhágában és Schulze F. P., »Dagbladet«nyomda, Kristianiában.
S v é d o rszá g . Svenska Typografförbundet. (Svéd
nyomdász-egyesület.) Igazgatási és utas-pénztár,
sztrájk esetére gyűjtött pénz. Elnök: Lindström
Ottó, Beckmann-nyomda, Stockholmban. Az egye
sület 49 fiók-egyletből áll.
S ze rb ia . Szerb nyomdászok egylete. (Druzina tipografskih radnika u Srbiji.) Beteg-, temetkezési,
rokkant-, özvegy-, önképző- és árvapénztár. Elnök:
Crvencanin Ljubomir, a szerb kir. államnyomdá
ban, Belgrádban.
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A következő egyletek vagy egyáltalán nem, vagy
csak részben állanak velünk kölcsönösségben;
A u s z tr ia . Nyomdászok segélyegylete. (Stowarzyszenie wzajemnej pomocy czlonków sztuki drukarskicj) Lembergben. Beteg-, temetkezési, rok
kant-, özvegy- és árvapénztár. Levelek Laskowski
Kajetán nevére az egyleti nyomdába czímzendők.
— »Ognisko« önképzőkör Lembergben. Munkanélküli
és önképző-pénztár. Levelek Huberth Józsefnek,
Gallob-nyomda czímen küldendők. Közös egjdeti
helyiség: Pickarskagasse 7.
— Nyomdász - szövetség (Towarzystro drukarzj')
»Sila« (Erő). Rokkant-, özvegy- és árvapénztár.
Elnök: Szijevszki András, első egyesületi nyomda,
Krakóban.
— Alsó-ausztriai könyvnyomdászok és betűöntők
segélyző-egyletc. Utas-, beteg-, temetkezési, rokkant-,
özvegy-, árva- és munkanélküli pénztárral. Szék
helye: Bécs.
N a g y b rita n n ia és Irko n . The London Society of
Compositors (londoni szedőtársaság). Rokkant-,
temetkezési, önképző-, tartalék-, munkanélküli és
kivándorlási segélypénztár. Titkár:Mr. C.W. Bowerman, St.-Bride Street 7—9., E. C. Londonban.
— The Typographical Association (nyomdász-szö
vetség). Az egyleti ezélok olyanok, mint a lon
doni szedő - társaságnál, ezenkívül utas-pénztár.
Titkár: Mr. Henry Slatter, 69, Ducié Grove, C.-on
M. Manchesterben (Angolország). A szövetség
Angolországban és Irhonban 91 »branches«-ból
(egyletből) áll.
— The Seottish Typographical Association (skót
nyomdász-egyesület). Az egylet czéljai ugyanazok,
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mint a londoni szedőtársaságnál, ezenkívül beteg
pénztár. Titkár: Mr. Róbert Johnstone, 79, Dundas Street, Kingston, Glasgowban (Skótország).
N é m e ta lfö ld . Algemeen nederlandsch Typografenbond. Tartalék- és nyugdíjpénztár. Központi titkár:
Hols P., Haarlemmer Houttuinen 2E, Amsterdam.
Utazó egyleti tagok segélyben részesülnek minden
fióknál.
O roszország, Typografernes i Helsingfors unterstödförening in Helsingfors (Finnország). Beteg-,
özvegy- és árvapénztár, továbbá törleszti a temet
kezési költség egy részét. Elöljáró: Boktryckeriegaren Frenekell T.
—- Typografernes förcning i Helsingfors. Könyvnyomdászok önképző-egyleto Helsingforsban (Finn
ország). Elnök: Lindstedt 0., Centraltryckeriet.
Ezenkívül Helsingforsban van egy utaspénztár,
mely 1892-ben keresztülutazó szaktársaknak, nem
zetiségre való tekintet nélkül, 184 finn márkát fize
tett, év végén az utaspénztár álladéka: 781‘96 finn
márka. Elnök: Berger J. üzletvezető.
S p a n yo lo rszá g . Federacion de los tipografos espanoles y de las industrias similares (a spanyol
nyomdászok és vele rokon iparágak szövetkezete).
Kezelési, tartalék- és utas-pénztár. Elnök: Sennor
Pablo Iglesias, Madridban.
E g y esü lt-Á lla m o k és É sza k -A m erika . Német
amerikai Typographia. Utas-, beteg-, temetkezési,
munkanélküli és sztrájk-pénztár. — Szövetségi
titkár: Miller H., 200, Worth Street New-Yorkban.
A szövetség 22 »Typographia«-ból áll. — Magyarország és Ausztria egyleteinek, a német nyom
dászok segélyegyletének és a svájczi nyomdász-
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szövetségnek tagjai a szövetkezeti terület átléptekor
bizonyos föltételek mellett mentek a beiratási
költségektől; máskülönben a német-amerikai Typographia nem bír semmiféle kölcsönösséggel más
egylettel.
— International T ypographical Union. Kezelési-, halottiés sztrájk-pénztár. Elnök: Mr. William B. Prescott,
Indianapolisban. A szövetség 307 szedő, 25 nyomó,
15 tömöntő, 1 tömöntő-segélyző, 5 könyvkötő,
7 berakó és két újságíró különálló egylettel bír s
tagjainak száma 30.500; a szövetség vagyona:
25.564 dollár. A szövetség egy rokkant-házzal is
bír, melynek fölépítése 70.000 dollárba került.

Az utas-segély
következő összes bel- és külföldi utas-segélyA
pénztárak lajstromából szaktársaink láthatják,
hol és mily nagyságú utas-segélyt kaphatnak. A jelen
leg kifizető czíme mindenütt oda van iktatva, a hol
az megtudható volt.
M agyarország.
Nálunk az utas-segélyt (naponkint 50 kr., decz.,
jan. és febr. hónapokban 60 kr.) az utazó szaktársak
a következő helyeken kapják:
Kifizető helyek.
Budapest
»
»
»
Győr
»

—Győr
vagy vissza
»
—Miskolcz
»
—Nagy-Kanizsa
»
»
»
—Szeged
»
—Pécs
»
—Debreczen
»
»
—Nagy-Kanizsa
»
»
—T.-Szt-Márton
»
»
—Pozsony
—Sopron
»

ÉVKÖNYV.

1894.

Nap
5
5
7
6
7
8
7
7
2
2

2
2
3
3
3
4
3
3
1
1

frt
»
»
»
»
»
»
»
»
»
10

50 kr.
»
50 »
—
»
50 »
—
>
50 »
50 »
— »
— »

60

346
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Nap
2 1 frt kr.
—Sopron
vagy vissza
2 50
»
»
—T.-Szt-Márton
5
»
»
N.-Kanizsa —Pécs
4
2 » —
»
»
»
3 —
—Sopron
6
»
»
Pécs
—Zombor
3
1 » 50 »
»
»
»
—Szeged
6
3 » — »
»
Zombor
»
3 1 50 7>
—Újvidék
»
»
»
—Szeged
3
1
50 >
»
»
»
—Temesvár
6
3 » —
»
Újvidék
—Pancsova
4
2 » — »
»
»
»
—Temesvár
5 2 50 »
»
»
»
—Szeged
5
2 » 50 »
Pancsova —Temesvár
»
4
2 > —
Temesvár —Szeged
»
»
5
2 50 »
2
»
—Arad
»
»
1 » — »
»
»
»
50 »
—Nagy-Szeben
9 4
Arad
»
»
—Szeged
4
2 » — »
»
»
2 » 50 »
5
—Nagy-Várad
»
»
»
8 4 —
—Kolozsvár
»
»
»
9
4 » 50 »
—Nagy-Szeben
»
Brassó
—Kolozsvár
8 4 » — »
»
»
»
2 » — »
—Nagy-Szeben
4
»
Kolozsvár —Nagy-Várad
»
5
2 » 50 X*
2 50 »
»
»
5
-N agy-S zeben
Nagy-Várad—Debreczen
»
»
2
1 » — »
»
Debreczen —Ungvár
»
5 2 50
»
»
—Miskolcz
4
2 » — »
»
—Kassa
»
3 —
6
K assa
»
»
—Miskolcz
3 1 » 50
»
7
3 > 50 »
-T.-Szt.-M árton »
»
—Ungvár
3 1 50
»
Zomborban jelenleg nem fizettetik ki a viatikum ; azt a
a legközelebbi állomáson kapja meg az utas.
Az utas segélyt a következő szaktársak fizetik k i : Aradon
Leövey Nándor, Aradi nyom da-társaság; Brassóban Merkl
János, Gött-féle nyom da; Budapesten Steiner Adolf, az egy
leti helyiségben (VIII., Stáhly-utcza 1.); Debreczenben Török
Ferencz, Városi nyom da; Győrött Nagy Kálmán, Surányi
könyvnyom dája; Kassán Streck A. B., W erfer K. nyom
dája; Kolozsvárt Kallós András, »Magyar Polgár* nyom
dája; Miskolczon Ludvvig István, Forster-féle nyomda;
Pozsony
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Nagy-Kanizsán Stánitz Ferenc?, Vajdits-nyomda; Nagy
szebenben Albrecht Gusztáv, Drottleff-nyomda; Nagy
váradon Boncze Tivadar, Láng-féle nyomda; Pancsován
Knezevits Száva Wittigschlager-nyomda; Pécsett Saftsák
Rezső, Engel-nyomda; Pozsonyban Láng János, sWestung.
Grenzbote« nyomdája Sopronban Kremszner Károly, Romwalter-féle nyomda; Szegeden Schwarcz Ferencz, Endrényi
Lajos nyomdája; Temesvárt Mangold Sándor, egyleti helyi
ség : Kinizsi-utcza 5.; Turócz-Szt-Mártonban Mitrovszky J.,
Részvény-nyomda; Újvidéken Ziemietzky Károly Pavlovics
és Jocics, nyomdája; Ungváron Csengeri Jenő »Kelet«
nyomdája.

Ausztria.
A kölcsönösségben álló egyletek kifizető helyei
Ausztriában.
Becs, Rosauer Lajos, az egyleti helyiségben VII. kér.,
Zieglerg. 25.
Bécs-Ujhely. Kiessner András, Bráuhausgasse, CasinoGebáude, az udvarban balra.
Bregenz. Scháfer György, »Zum Storchen« vendéglő.
Oberstadt 408.
Brixen. Hofer József, Weger-nyomda.
Brünn. Philipp János, Odehnal-nyomda (Vasárnap. :
Franz Josefstrasse 90.
Budmeis. Cafourek Tódor, Pribyl-féle nyomda.
Cilii. Fürst Chr., Bogengasse 5. I.
Czernowitz. Kucharski Zsigm., Eckhardt-féle nyomda
(Koller J.).
Eger. Scherbaum Kristóf, Bahnhofstrasse 8.
Freiwaldau. Bernhardt Károly, Titze-féle nyomda.
Grácz. Hoffmann Alajos, Leyljam-könyvnyomda.
(Vasárnap a »Barna szarvas« vendéglőben, Münzgrabenstrasse 1.)
Innsbruck. Fenneberg János, Wilten, Leopoldstr.fi.
10*
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Klagenfurt. Hoffmann János, a »Szerecsen«-vcndéglőben. Vasárnap: Völkermarktstrasse 28.
Krems. Siller Lipót, Pammer-nyomda. (Vasárnap
Obere Landstrasse 21., I.
Laibach. Zwatz Adolf, Quergasse 4, I.
Leoben: Havelka Károly, Szarvas-vendéglő, Lauragasse.
Linz. Siesz Lipót, »Zum gold. Hirschen« czímű
vendéglőben.
Marburg. Moénik Vilmos. St.-Cyrillus-nyomd. (Vasár
nap: Spatzek-vendéglő, Kárntnerstrasse 3.)
Meran. Ernst G. »Zum Löwen« vendéglő (Postgasse).
Olmiitz. Dusil Ede, érseki nyomda. (Vasárnap: az
egyleti helyiségben, zum schwarzen Adler.)
Pardubitz. Petrlik József, Hoblik-féle nyomda. (Vasár
nap: Gasse zum Bahnhof Nro 104.)
Pilsen. Weber Károly, Schulgasse 10.
Prag. Drobnik J., Bellmann könyvnyomdája. (Vasár
nap: Az egyleti helyiségben Postgasse 14.)
Reichenberg. Dienst H., Stiepel-féle nyomda. (Vasár
nap: Spielmann szállóján, Laurenziberg.
Rudolfwert. Petric Miksa, Krajec-nyomda. (Vasár
nap: Vorort Kandia, Haus Nr. 3.
Salzburg. Reyer Ferencz, Chiemssegasse 3.
St.-Pölten. Hahn József, Sommer-nyomda. (Vasárnap:
a Zöldfa-vendéglőben, Grenzgasse 2.
Steyr. Fridrich Rudolf, Schlüsselhofgasse 25.
Teplitz. Binder József, Gasthaus zum Engelbert,
Maiktplatz.
Teschen (Szilézia). Kyas Rafael, Prochaska-nyomda.
(Vasárnap: a Kuchejda-féle vendéglőben, AlbrechtsAllee.)
Tetschen (Csehország). Kral Gusztáv, Badergasse 11.
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Triest. Stiebitz Alajos, Via Malcanton 13., I.
Troppau. Hein Adolf, Drechsler-nyomda. (Vasárnap:
Hotel zu den drei Fürsten, Herrengasse.)
Znaim. Gratzer Hugó, Lénk özv. nyomdájában.
A viatikum 50 kr. naponkint, deczember, január
és február hónapokra 60 kr. Brünn, Grácz, Innsbruck,
Klagenfurt, Laibach, Linz, Prága, Salzburg, Triest
és Troppau városokban egy-egy pihenő nap tartható,
Bécsben kettő, hosszabb utazási tartamnál Bécsben
és Prágában még egy nappal több,
A rendes egyleti viatikumon kívül még a követ
kező helyeken kapnak az utazók részint a princzipálisoktól, részint a szaktársaktól úti segélyt:
Balázsfalva, 40 kr., Érseki nyomda.
Besztercze, 40 kr., Botschar-féle nyomda.
Bozen (Tirol), 20 kr., a Ferrari-nyomdában.
Brassó, 20 kr., az Albrecht-féle nyomdában.
Cilii (Stájerország), 30 kr. főnökajándék, a Rakuschféle nyomdában.
Csík-Szerecia, 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 ny.
Eszék (Szlavónia), 50 kr., Stibinger úrnál, Laubnernyomda.
Feldbach (Stájerország), 20—30 kr., Poschanko és
társa nyomdájában.
Fogaras, 20 kr., a Thierfeld-nyomdában.
Fiume (magyar tengerpart), 1 frt.
Freiwaldau (Szilézia), 20 kr., a társulat ajándéka.
Gablonz a Neisse mellett (Csehország), 40 kr. helyi
viatikum. •— Fölvehető Wahner Fedor úrnál, az
Appelt-féle könvvnj’omdában.
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GÖrz (tengerpart), 50 kr.Fölvehető a Hilarian-nyomdában.
Gycfgyó-Szt-Miklós, 20 kr., a Szabó-féle nyomdában.
Gyulafehérvár, 40 kr.
Hátszeg, 20 kr., a Stern-nyomdában.
Kézdi-Vásárhely, 50 kr., a Szabó-féle nyomdában.
Lem berg (Galiczia), 3 frt Bednarski-könyvnyomdában.
Leoben (Stájerország), 20 kr. fó'nökajándék. Föl
vehető a Vogel-nyomdában.
MaroS-Vásárhely, 50 kr.
Medgyes, 40 kr., a Reiszenberger-nyomdában.
Máhrisch-Ostrau. (Morvaország), 20 kr. helyi viatikunn Gattnarik F. úrnál a Kitti-nyomdában; azon
kívül 20 kr. ajándék a konczesszionált 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 G.
úr, a Bontempo-nyomdában.
Reichenberg{ Csehország), 1frt, Schindler Nándorúrnál,
Stiepel-féle nyomda.
Sarajevő, 4 frt, Brosig úrnál a tartományi nyomdában.
Segesvár, 40 kr.
Sepsi-Szent-György, 20 kr., a Jókai-nyomdában.
SzamOS-Ujvár, 1 forint, Todoran E. úrnál, Auróranyom dában.

Szász-Régen, 40 kr., a Burghardt-féle nyomdában.
Szászváros, 20 kr. a Fuhrmann- és 20 krajczár a
Minerva-nyomdában.
Székely-Udvarhely, 50 kr., a Becsek-nyomdában.
Szombathely, 50 kr., Wessely J. úrnál, Seiler özv.
nyomdájában.
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Tetschen (Csehország), külön viatikum a Hempel-féle
nyomdában; azonkívül városi ajándék.
Torda, 20 kr., a Pollak-nyomdában.
Troppau(Szilézia),40 kr., Feitzinger nyomdaiul, úrnál.
Trieszt (tengerpart), 1 frt 50 kr., Stiebitz úrnál, az
osztrák-magyar Lloyd nyomdájában.
Zágráb, 2 frt, Zadak úrnál, az Albrecht-féle nyomdában.
Belgium.
Antwerpen: Mallems M., Piacé St.-Nicolaus 8.
Árion: André F., Rue de l’Esplanade.
Brüssel: Dufour Alf., a du Cygne-helyiségben, Grand
Piacé 9.
Charteroi: Mesureur L., Ruc Charnay 14.
Gént: F. de Clercq-nél, Rue de la Défense 21.
H uy: Montulet A., Rue de l’Acosse 6.
L'ówen: Wouters S., Rue de Paris 79.
Lüttick: Riguel I., Rue de Mulhouse 28.
Malines: Ch. Van Camp, Rue Standouck 5.
Natnur: Baetens M. H., Rue de Graviére 22.
Nivelles: Dufond E., Boulevard des Arbalétriers.
Verviers: Detry Ed., Chausée de Heusy 86.
A viaticum 5 centim kilométerenkint.
Bulgária.
Szófia, 5 frank, utalványt ad Musek I., kifizeti
Colakow T., mindketten a bolgár államnyomdában.
Dánia.
Kopenluiga: Kezelő: Bruten Valdemár, Pustervig 5.
Kopenhágában. Főpénztáros: Petersen Ulrik Koldingban.
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Dániában ezenkívül még minden helyi egylet szék
helyén kifizetik a viatikumot és pedig 75 oeret
naponkint az átutazó segélylyel együtt, de csak oly
tagoknak, a kik egy kölcsönösségben álló egyletnek
legalább 26 hétig tagjai voltak.
Németország.
A német könyvnyomdászok segélyző-egyletének
fizető-helyei:
Főkezelő: Beyer A., Solmsstr. 31, III. Berlin SW.
Aachen: Laufenburg A., Templergraben 88.
Berlin: Stolle F., Oranienstrasse 126, II.
Beuthen: Silberberg Pál, Gleiwitzerstrasse 4, I.
Bramschweig: Asmus A., Günther-nyomda, Kannengiesstrasse 13.
Boroszló: Ledwin H., Gelhornstrasse 18. I.
Bréma: Löwengrün E., Langenstrasse 100.
Bromberg: Zielinski V., Schröttersdorf 9.
Danzig: Grabowski K., Tischlergasse 56, földsz.
Drezda: Steinbrück H., Schumannstrasse 11., földsz.
Eisenach: Heynert T., »zum fröhl. Mann« vendéglő,
Fleischgassc.
Elbing: Schrage Emil, Brandenburgerstrasse 28, I.
Emden: Risius H. F., »Zur Heimat«-féle vendéglőben.
Essen: Unseld H.. Postallee 34.
Flensburg: Heismann C., Funke-nyomdában Grossestrasse 4.
M. m. Frankfurt: Schreiber G., központi szállón,
A. Mainzergasse 32..
O. m. Frankfurt: Stolzenberg H., »Márk. Volksstimme« nyomdája, Tuchmacherstrasse 73.
Freiburg: Knoblich P., Dreikönigstrasse 8, III.
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Glogau: Langner A., Kleine Oderstrasse 3, II.
Görlitz: Christmann A., Untermarkt 3, II.
Göttingen: Bornemann H., Huth-nyomda, Kurzestr. 3.
Gumbinnen: Assmus W., Gr. Tilsiter Thor 88sAa, I.
Hamburg: Demuth A., Poolstrasse 41, II.
Hamm i. W.: Hormann V., »Heimat« szálló.
Hannover: Klapproth G., Kalenbergerstrasse 40.
Karlsruhe: Bonning Károly, Kirschstrasse 49, III.
Kassel: Möller E., Graben 60.
Kiél: Münster György, Faulstrasse 39.
Koburg: Jákob F., Heimat-szálló.
Köln: Dauben H., Am hof 30/32. I.
Königsberg: Rogowski G., Oberlaak 22a.
Konstanz: Bolly Adolf, ;>Neuen Schiff« vendéglő.
Lipcse: Nitschke W., Seeburgstrasse 3/5, I.
Ludwigshafen (Pfalz): Wenzel W., Breitling-féle
vendéglő, Oggersheimerstrasse.
Lüneburg: Stutmunt A., Schnellenberger-Weg 1.
Magdéburg: Rühlicke P., Bismarkstrasse 21.
Mainz: Marschner I., Neueste Heimat, Háringsbrunnengasse 13.
Marburg: Schafer F., Hirschberg 12.
München: Zoeltsch L., Waltherstrasse 8/o, jobbra.
Ncurodc: Rühlmann A., Schuhmacherstrasse 157, II.
Neustrelilz: Behrends F., Glambecker Nebenstrasse 2.
Nürnberg: Martin P., »Gold. Anker«, Bergstr. 9.
Osnabrück: Britz H., Heimat-vendéglő.
Passan: Lindbrunner I., Klössingernél, Grabengasse.
Plauen: Fuchs Károly, Forststrasse 117, II.
Posen: Orwat N., Halbdorfsstrasse 10, balra az ud
varban.
Regensburg: Haupt J., »Zum blauen Hechten«-féle
vendéglő, Donaustrasse.
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Saarbrücken: Madenach K., idegenek szállója, Alté
Brücke.
Schwerin: Prüter M., Grenadierstrasse 1, í.
Stettin: Kolbovv W., Bromberg-szálló, Grosse Lastadie 14.
Stolp: Guttzeit C., Predigerstrasse 199.
Stralsund: Bamberg A., Kleinschmiedstrasse 6, II.
Stuttgart: Knie K., Szarvas-vendéglő, Hirschstrasse 14.
Tilsit: Böttcher F., Kasernenstr. 15.
Ulm: Háusler J., Wagner-féle nyomda, am Kornhaus.
Wartenburg (keleti Poroszország): Ehrnigkeit E.,
Luisenstrasse 91.
Weimar: Sáltzer W., idegenek szállója, Iíleine Kirchgasse 9.
Würzburg: Günther J., »Zum Strauss« vendégfogadó,
Juliuspromenade.
Tizenhárom heti tagságnál az utisegély 75 fillér
naponkint. E segélyre csak oly utasok tarthatnak
igényt, kik valamely kölcsönösségi egyletnél legalább
50 heti befizetést teljesítettek, 5 fillér a betegsegélyző
pénztár részére levonatik. Egy napra szóló utisegély
nem adatik.
Elszász-Lotharingia.
Metz, Gödden H., úrnál, St.-Marzellenstrasse 20.
Mühlhauscn, Kifizetés Iltgen úrnál, Wildemannsgasse 12, Hinterhaus.
Strassburg, Themes H. úrnál, »zur Heimat« szállóban.
Francziaország.
Francziaországban, Páris kivételével, minden fiók
egyletnél (lásd egyleti jegyzék 138—139. 1.) fizettetik
utassegély s pedig 40 kilométerre vagy ennél keve
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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 travai!« (munkahiány
miatt utazott el). Ezenkívül föltétel, hogy az utas
nyugtató-könyve franczia, olasz vagy belga bélyeggel
(Erkennungsmarke) legyen ellátva.
Olaszország.
A viatikum nemzetiségre való tekintet nélkül 5
centisimi minden kilométer után, mely mindenkinek
kiszolgáltatik, kinek irományai rendben vannak.

Luxemburg.
Luxemburg, 2 frank, Dornseiffer H., Beffort-nj'omda,
Louvign}'strasse.
Norvégia.
Arendal: Bunkholdt O. B,, »Vestl. Tidende«.
Bergen: Krauss M., Hollaendergaden 15.
Fredrikstad: Hausen K., »Friedrikstad Blad«.
Hamar: Olsen Öle, »Oplandenes Avis«.
Kragerö: Anderson Anton, »Vestmar«.
Kristiania: Bye János, Bryggerigangen 3, I.
Kristianssand: Bentsen S., »Kristiansands Tidende«>
Kristianssund: Baevre A., Selmers Enkes Bogtrykk.
Sitién: Rasmussen 0., Mehlgaards Bogtrykkeri.
Stdvanger: Johansen A., Dréyers Bogtrykkeri.
Trondjhem: Olsen H., »Dagsposten«.
T'ónsbcrg: Lián 0. G., Aktietrykkeri.
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Az utas-segély kilométerenkint 75 oere naponkint
és 20 kilométerenkint, Trondhjem-, Bergen- és Stavangerben az áthajózási pénz (gőzhajón III. oszt. jegyre)
fizettetik. Trondjhemben és Bergenben egy pihenő nap
tartható, Kristianiában kettő, a mely a legközelebbi
fizető-helyen fizettetik.
Románia.
Bukarest: 10 frank, Theodorescu úrnál, az állam
nyomdában, Boulevard Alisabeth.
Oroszország.
Helsingfors (Finnország), 8—12 finn márka. Nordling
E., Central-Tryckeriet.
Riga (Livland), 6 rubel, Wagner J., a Hacker-féle
könyvnyomdában.
Ezenkívül még a balti kerületekben is fizettetik
utas-segély, és pedig: Libauban 3 rubel, Mitauban
4 rubel, Révaiban 3—4 rubel, Szent-Pétervárott a
-»Herold«, a »Petersburger Zeitung«, az »Akademie«
nyomdában, továbbá Marx és Böhnkénél összesen
körülbelől 1—5 rubel, Lemsalban, Wendenben, Wolmarban és Walkban 1 rubel; Dorpatban 3 rubel;
Feliin és Pernauban 1—1 rubel. Épp úgy fizetnek
utas-segélyt a finn mezővárosokban; az összeg azon
ban változó, mert minden utas részére előbb külön
.gyűjtik.
Svédország.
Arboga: Anderssohn A., »Arboga Tidning«.
Esliilstuna: Wánnerdahl Herm., »Eskilstuna-Kuriren«.
Falun: Boberg B. E., Falu boktryckeri-Aktiebolag.
Filipstad: Berg A. C., Flodéns boktryckeri.
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Gefle: Olssohn P. O., »Gefle Posten«.
Göteborg (Gothenburg): Frauberg R. G., »Göteborgs
Handelstidning«.
Halmstad:4 Lindegren Mart., E. Johanssons tryckeri.
Helsingborg: Palsson N. P., »Dagbladet«.
Hernósand: Norman I. G., »Vesternorrlands Allehanda«.
Hndiksvall: Sjödin Oskar, »Hudiksvalls Allehanda«.
Jönköping: Lundin Gust., Lundgrens Enkas tryckeri.
Kalmár: Magnusson H. P., Vestinska tryckeriet.
Karlshamm: Rundkvist Fr., Nya tryckeribolaget.
Karlskrona: Samuelsson 0. W., Amirelitetsboktrykeriet.
Karlstad: Sjöström S. P., »Nya Wermlands-Tidningen«.
Kristianstad: Krock A. G., »Skanska-Posten«.
Kristinehamn: Grundel Károly, Grundels boktryckeri.
Köping: Johansson C. E., »Bárgslagsbladet«.
Landsíkrona: Schmidt W. E., Oesterbergs boktryckeri.
Lidköping: Widstrand K., »Vestgöta-Posten«.
Lindesberg: Astrand Emil, Blombergska Bokhandeln.
Linköping: Lindmann E., »Oestgöta Corresp.«.
Lund: Samuelssohn C. Berlingska boktryckerit.
Malmö: Landby J., Arbetets-tryckeri.
Mariestad: Wittbaldt G., »Lánstidningen«.
Motala: Nordfeldt Erik, »Motala Tidning«.
Norrköping: Kjellmann J., Wallbergs tryckeri.
Nykóping: Lindh C. J. F., Lanstryckeriet.
Oskarshamn: Samuelssohn F., »OskarshamnsPosten«.
Sala: Blomquist J. A., »Sala Allehanda«.
Stockholm: Höggvist, Afsonbladet«.
Sundsvall: Welamson G., »Sundsvallsposten«.
Sköfde: Sandblom E. R., Boktryckeribolaget.
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Södertelje: Lundborg O., Lundborgs bogtryckerit.
Uddevalla: Kall G. A., »Bohusláns Annonsblad«.
Upsala: Fredlund Casper, Akademiska boktryckeri.
Vesteras: Lennqvist J. A., »Vestmanl. Láns-tidning«.
Vexiö: Ohlssohn I., »Nya Vcxiöbladet«.
Visby: Frödin A. L. Gotlánningens tryckeri.
Ystad: Jönssohn A. M., Ystads-Posten«.
Örebro: Welin E. A., »Nerikes Allehanda«.
Ostersund: Perssohn P., »Östersund-Posten«.
Az úti segély 75 őre (külföldieknek 60 őre) napon
kint, 20 kmként.
Sváj ez.
Aarau (Aargau), 1'20 frank, kifizetés Bolligernél a
Sauerlánder-féle könyvnyomdában. (Ezenkívül 20 ct.
főnök-ajándék.)
Altdorf (Úri), 1 frank, Huber J., Huber-nyomda.
Baden (Aargau), 1 frank, Fischbacher A., Vorstadt 39.
Basel (Baselstadt), 2 frank, Sóder J., Egyesületi
nyomda, Spalenberg.
Bern, 3 fr., Schoch K., Stámfli & Co., nyomd., Lángg.
Biel (Bern), 1‘50 frank, kifizeti Krauss József a Gassmann-féle könyvnyomdában.
Burgdorf (Bern), 1 frank, utalvány a Haller- nyom
dában, kifizeti Wermuth Gyula az Eggenweilernyomdában.
Chur (Graubünden), 2'50 frank, kifizeti Baumann N.,
a Manatschal & Ebner-féle nyomdában.
Frauenfeld (Thurgau), 1 frank, Müller Ede, Huberféle könyvnyomda, Promenadeplatz.
Glarus, 1’20 fr., utalvány Grapcntiennél »Glarner
Nachrichten« nyomdájában, kifizetés Gagg J.-nél
a »Neuen Glarner Zeitung« nyomdájában.
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Interlaken (Bern), 1'20 frank, Borternél, Wysz-féle
nyomdában.
Langnau (Bern), 1 frank, Wysz-féle könyvnyomda.
Luzern, l -50 frank, Keller-féle könyvnyomda.
Rapperswyl (St.-Gallen), 1 fr., utalványok a Steinerféle nyomdában.
Schaffhausm, 1'20 frank, Böcherer G., Bolli és Böcherer könyvnyomdája.
Schwyz, 1 frank, utalványok adatnak Gemschnél,
a Triner-féle nyomdában, kifizettetik Nideöst F.-nél
a Weber és Steiner-féle nyomdában.
Sitten (Wallis), 2 frank, Krajssnél az Aj’mon-féle
könyvnyomdában.
Solothurn, 1'20 fr., kifizetés Hagmann J. Zepfel-féle
könyvnyomda, Goldgasse.
St.-Gallen, 2'50 fr., Huber W.-nél, a Heimel-szállón.
Thun (Bern), 1'20 frank, kifizetés Studer N., Rippstein-féle könyvnyomda.
Winterthur (Zürich), 1'20 frank, utalványok a Kaufmann-féle nyomdában, kifizeti Müller N., a Binkertnyomdában.
Zoflngen (Aargau), 1 frank. Utalványok Matt N.-nél
a Francke & Co. nyomdában, kifizetés Hürzelernél, a a Fehlmann-féle nyomdában.
Zürich, 2‘50 frank, Brunnert úrnál az egyleti helyi
ségben, Hattyú-szálló.
A Kuhn-féle nyomda Buchsban (St.-Gallen) 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 kapnak, a többinél 5 ctmet kilométerenkint az egész környéken, ’ a kerületi elnökök
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utalványára. A franczia nyelvet nem bírók keriiletenkint 1 frankot kapnak. A czímek a következők:
Cliaux-de-Fonds: Hermann úrnál »National Suisse«
nyomdájában.
Freiburg: Meuwly I., Galley-nyomda.
Genf: Philipp Soma, Pension Lecomte, Piacé des
XXII. Cantons 1.
Lausanne: Pfister Károly, Allenspach-nyomda.
Locle: Vasserot Károly, »Feuille d’Avis des Montagnes« nyomda.
Neuenburg: Guillaume G., Borel-nyomda.
Vevey (Vivis): Francowich, Imprimerie International
artistique.
Szerbia.
Belgrád, 4 frank, Milojevic Péter úrnál, a kir. szerb
államnyomdában.
Spanyolország.
Az úti segély kilométerenkint 5 centiines és a
kerületi egyletek elnökei által lesz utalványozva,
azonban csak »különös esetekben«; tehát ez úgy
szólván csak alamizsna.

Utas-szállók
következő jegyzék Magyarország, Ausztria, BelA
. gium, Bosznia, Bulgária, Francziaország, Luxem
burg, Németország, Olaszország, Oroszprszág, Románia
Spanyolország és Svájcz utas-szállóit tartalmazza, hol
a foglalkozás után látó utazó szaktársak olcsó pénzért,
sőt némelykor 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 keresztülutazó szaktársak által
ajánltattak.
Magyarország.
Arad: Ipartestületi szálló, fürdő-utcza. Utalványok a
Réthy-féle nyomdában.
Brassó: Minden utas 30 krt kap éjjeli szállásra.
Utalványok a Gött-féle nyomdában.
Budapest: Schmidt István vendéglője. Kőfaragó- és
gyöngytyúk-utcza sarkán. Utalványok Steiner Adolf
számvivőnél az egyleti helyiségben.
Debreczen: Az iparos-ifjúsági egylet szállóján, Kisvárad-utcza. Utalványok a városi nyomdában.
évkönyv

:

1894.

11
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Győr: Mécsén J. vendéglője, szűcs-utcza 20. Utal
ványt ad Fekete F., Surányi-nyomdában.
Kassa: Hensch-féle vendéglő, malom-utcza szögletház.
Utalványok a Ries-féle nyomdában.
Kolozsvár: Az iparos-segédek szállóján, Fő-tér. Utal
ványok a »Magyar Polgár« nyomdájában.
Nagy-Becskerek: y>A.va.ny nap« vend.,Melenczei-utcza.
Nagy-Szeben: Utasszálló, Fárbergasse 4.
Nagy-Várad: Talpas-féle vendéglő, Pavel-utcza.
Pancsova: Ipartestületi szálló, a »Szultán« vend.,
Pécs: Ipartestületi szálló, szigeti országút, vagygyárutcza 7. Utalványok a lyceumi nyomdában.
Pozsony: A »Fekete oroszlányhoz czímzett vendég
lőben, Jiringer-utcza 32. sz. Utalványok a »Grenzbote« nyomdájában.
Sárospatak: Ipartestületi szálló.
Szeged: Ipartestületi szálló. Utalványok a Bába-féle
nyomdában.
Temesvár: Gyárváros, bal Bégasor, »Három nyul«
vendéglő. Utalványok a Stéger-féle nyomdában.
Horvát-Szlav onország.
Zágráb: »Zum Mohren« vendéglő, Ilica. Szabad lakás
és étkezés. Utalványok a »Narodne Novine« nyom
dájában.
Ausztria.
Auspitz (Morvaország): »Zum blauen Löwen« vend.
Aussig (Csehország): Kornháuser vendéglője »Zur
Heimat«, Grünegasse.
Becs: Sauer vendéglője, V., Hundsthurm 6. (A főnök
testület ad utalványt a Bayer-féle vendéglőbe, III.,
Rochusgasse 15.)
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Bécs-Ujhely (Alsó-Ausztria): »Zum goldenen Strauss«
Wienerstrasse. Utalvány az utazó-pénztár kezelőj énéi.
Bilitz (Szilézia): Kauder-féle vendéglő, Pechringstr.
Bozen (Tirol): »Löwengrube« vend., Zollstange.
Bregenz (Vorarlberg): »Zum Storchen« vendéglő.
Brixen (Tirol): »Zur Rose« vendéglő, Unter den
Lauben.
Bruch (Mura m., Stájerország): »Zum Spezi« vend.,
Mittergasse.
Brünn: »Drei Hahnen« vendéglő, Ferdinandsgasse 32.
Utalványok az idegenek pénztárnokánál. Ezenkívül
a Winiker-nyomdában utalvány adatik éjjeli szál
lásra és estebédre.
Brüx (Csehország): »Zum Stern« vendéglő (német
szálló).
Budrveis (Csehország): Wendler-vendéglő, Theatergasse und >Zum Fassel«, Breitegasse; »zum golde
nen Löwen*.
Cilii (Stájerország): Hotel »Zum Hirsehen«.
Dornbirn (Vorarlberg): »Zum Rössle« vendéglő.
Eger (Csehország): »Zum goldenen Hirsohen«, Judengasse.
Falkénem (Csehország): »Zu den 3 Staffeln« vend.,
Ringplatz 20.
Feldbach (Stájerország): Schaar és Huber vendéglője.
Freitvaldau (Szilézia): »Zur Freiheit« vendéglő. Az
utalványokat a szövetkezet adja.
Freudenthal (Szilézia): »Zum Krebs« vendéglő, Bahnhofstrasse 59. Az utalványokat az iparszövetkezet
adja.
Gablonz (Csehország): Kiesewetter J. vendéglője,
Mühlgasse.
ll*
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Gmunden (Felső-Ausztria): »Zum Hofwirth« vend.
Görz (Tengerpart): Cocianzig-féle vendéglő, Ríva
Castello.
Grácz: »Zum braunen Hirschen« vendéglő, Schörgelés Münzgrabenstrasse sarkán. Utalványok az ide
genek pénztámokánál.
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, zum »Mohren« vendéglő.
Ischl (Felső-Ausztria): »Zum sohwarzen Adler« ven
déglő, Grazerstrasse.
Jcigerndorf (Szilézia): »Zur Sonne« vend., Troppauer
Vorstadt.
Karlsbad (Csehország): Baumgarten-vend., Petersberg; zűr »Krone« vend., Neulischern.
Klagenfurt: »Zum Mohren« vend., Bahnhofstrasse.
Kolin (Csehország): Strnad-féle vend., Gartengasse.
Komotau (Csehország): »Zur Morgensonne« vend.
Krems (Alsó-Austria): »Zum altén Schweden« ven
déglő, Schmidtgasse.
Laibach: »Zum weissen Oehsen« vend., Petersstr. 3.
Leitmeritz (Csehország): »Zum Schwan« vendéglő.
Leoben (Stájerország): »Zum Hirschen« vendéglő.
Linz: »Zum goldenen Hirschen« vendéglő. Utalvá
nyok a Feichtinger-nyomdában.
Marburg (Stájerország): Spatzck-féle vend., Kárntnerstrasse 3.
Morva-Ostrau (Morvaország): »Zur Post« vendéglő.
Marienbad (Csehország): »Schloss Versailles«; csak
télen.
Meran (Tirol): »Zum goldenen Löwen« vendéglő.
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Olmiitz (Morvaország): Hőtel »zum schwarzen Adler«,
Báckerstrasse.
Pardubitz (Csehország): Patzelts vendéglő. Utalvány
Pertlik Józsefnél.
Pettau (Stájerország): Blaschitz-szálloda.
Pilsen (Csehország): »Zur Stadt Hamburg«, »Zur goldenen Kreuzek, »Zur Stadt Leipzig«, »Zur Glocke«
vendéglők.
Prága: Utalványok az idegenek pénztárnokánál.
Reichenberg (Csehország): Spielmann szállóján,
Laurenziberg. Utalvány éji szállásra és reggelire
Schindler Nándornál, Stiepel testvérek nyomdájában.
Ried (Felső-Austria): Holzmayr-vendéglő »Zur Stadt
Linz«, Bahnhofstrasse.
Rudolfswcrth (Krajna): Windischer-féle vend.
Saaz (Csehország): »Zum goldenen Lövren« ven
déglő, Bogengasse.
Salzburg: »Zum Stiegelbráu« vendéglő; »Zum Mödlhammer« vendéglő, Getreidegasse 26.
St.-Gilten (Salzburg): Streicher-féle vendéglő, Scharflingerstrasse.
St.-Pölten (Alsó-Ausztria): »Zum grünen Baum« vend.,
Grenzergasse.
Schdrding (Felső-Ausztria): Érti Gusztáv vendéglője,
Theaterstrasse.
Steyr (Felső-Ausztria): »Zu den drei Mohren« ven
déglő, Kirchengasse 9., Friedrich Rudolfnál az uta
sok pénztárosánál. Éji szállás 20 kr.
Teplitz (Csehország): Partusch vend. »Zur rothen
Amsek, Papiergasse.
Teschen (Szilézia): Kuchejda vendéglője, Albrechtsallee. Utalványok éji szállásra az idegenek pénz
tárnokánál. (25—40 kr.)
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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 Fiirsten« vend., Herrengasse.
Villach (Karintia): »Zum Klosterbráuer« vendéglő,
Khevenhüllergasse. — Utalványok a Weiler-féle
könyvnyomdában Mitznernél. Ingyen éji szállás,
télen estebéd.
Warnsdorf (Csehország): Thiele Konrád vendéglője,
I. kerület.
Wels (Felső-Ausztria): Polheim-féle vendéglő, Ringstrasse. Utalványok Berger úrnál az Egyesületi
nyomdában.
Winterberg (Csehország): »Zur Stadt Wien« vend.
Znaim (Morvaország): »Zum gold. Hirsch« vendéglő.
Belgium.
Brüssel: Rue du Marché du Parc (au bas de la
Colonne du Congrés).
Bosznia.
Sarajevo: Fuchs J. szállója, Theresiengasse.
Bulgária.
Softa: az egyleti helyiségben, Dunavska ulica Nr. 1087.
Francziaország.
Senmr: Restaurant du Grand-Cerf, tcnu pár Fromentin, Rue de Vaux.
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Luxemburg.
Luxemburg: Anders vendéglője »Zum Anker«, Wilhelmplatz.
Németország.
Aachen: »Zur Stadt Maastricht« vend., Eilfschornsteinstrasse 12.
Altenburg: »Zur Rautenkranz« vendéglő, Hillgasse 4.
Apolda: »Zum Gambrinus«, Heidenberg 26.
Augsburg: Leiner-vendéglő, Perlachberg C. 249.
Bayreuth: Mückisch, Neue Háuser.
Berlin: Langhaus-vendéglő, Blumenstrasse 56.
Beuthen: Reisch, Schliesshausstrasse 4.
Boppard a R. m.: »Zum rothen Löwen« vendéglő.
Braunschweig: Rheinischer Hof, Wendenstrasse 45.
Bremen: Wegener F., Langenstrasse 100.
Boroszló: »Rother Löwe«, Kupfcrschmiedstrasse.
Brieg: »Zur grünen Linde«, Wollwitzerthor.
Bromberg: Manteuffel, Bahnhofstrasse 60.
Celle: »Zum Goldenen Löwen« vendéglő, Neuestrasse.
Chemnitz: Arbeiter- Vereinshaus, Zschopauerstr. 10.
Crefeld: »Zur Heimath« vendéglő, St.-Antons- und
W cststrassen-Ecke.
Darmstadt: »Stadt Mannheim« vend., Sohlossgasse.
Dortmund: Wutke vendéglője, Auf dem Berge.
Drezda: »Stadt Meerane«, Elbgásschen 7.
Eisenach: »Zum fröhlichen Mann« vend., Fleischgasse.
Erlangen: »Zum Schwarzen Báren« vendéglő, Bruckerstrasse.
E rfurt: Kreutzberger, Hirschlachufer 29.
Essen: Hoffmann P.-féle vendéglő, Postallee 34.
Flensburg: Ralis Ch., Schlesw. Chaussee 6.
Frankfurt a. M.: Centralherberge Alté Mainzergasse 32.
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Freiberg i. S.: Fiebach vendéglője.
Gadebusch: Centralherberge von Osten.
Geestemünde:. Freradenverkehr, Geestrasse 50.
Glatz: Neugebauer vendéglője, Böhraisohe Strasse.
Glogau: Zum Deutschcn Reich, Taubenstrasse 11.
Görlitz: Zűr »Stadt Hamburg« vend., Oberer Steinweg 7.
Gotha: Centralherberge, Fritzelsgasse 1.
Göttingen: Achilles özv., Neustadt 29.
Grossenhain: Grössel vendéglője, Berlinerstr. 145.
Gumbinnen: Kerkau, Darkehmerstrasse 201.
Halle S. m. .* Drei Könige, Kleine Ulrichtstrasse 34.
Hamburg: v. Salzen, Caffamacherreihe 6/7.
■Hannover: Jarren-féle vendéglő, Braunschweigerstr.
Hattingen: Lenneraann-féle segédszálló.
Heidelberg: »Zur Glocke« vendéglő.
Hildesheim: Strusch H.-féle vendéglő.
Ilzehoe: Centralherberge von Sass, Sandberg 64.
Jaucr (Szilézia): »Zum goldcnen Scepter« vendéglő.
Karlsruhe: »Zum Storchen« vendéglő, Gartenstr. 4.
Kassel: »Zur Stadt Homberg«, Graben 60.
Kiél: Segédszálló, Faulstrasse 39.
Koblenz: »Zur Karlsburg« vendéglő, Wöllerstr. 2.
Köln: Mebus J., Kammergasse 18.
Konstanz: »Zum neuen Schiff« szálló.
Landshut: Schmid-vendéglő, Hciliggeistgasse.
Linz (Rajna m.): Schepp Péter, Asbacherstrasse 44.
Lipcse: Münkner, Friedrichstrasse 9.
Ludwigshafen: Breitling-vendéglő, Oggerheimerstr.
Lübeck: Gennburg 0„ Hundestrasse 14.
Lüneburg: Henning W., Lambertiplatz 11.
Magdeburg: Winkler, Neustádterstrasse 42.
Mainz: Neueste Heimat, Haringsbrunnengasse 13.
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Mannheim: »Zur Centralisation«, lit. T6, le.
Marburg: Idegenek szállója, Hirschberg 12.
Meissen: Asztalosok szállója, Rosengasse 320.
München: »Zum Sporerwirth«, Lederstrasse 13.
Neisse: »Zum Prinzen Friedrich Karl«, Grabenstr. 18.
Neumünster: Kellermann vendéglője, Plönerstrasse.
Neurode: Amsels vendéglője.
Nenstadt: »Zum Nollen« vendéglő.
1Veustrelitz: Maass, Mühlenstrasse.
Neutvied: Schlossstrasse 72.
Nürnberg: »Zum goldenen Anker«, Bergstr. 9.
Offenburg: »Zum Schützen«, vendéglő.
Oldenburg: Lendermann, Kurwickstrasse 28.
Passau: Klössinger vendéglője. Grabengasse.
Patschliau (Szilézia): »Zum schwarzen Báren« vend.
Plauen: »Wcisses Lamm«, Syrastrasse.
Posen: Herberg »Zur Heimat«, Vord. Berliner Thor.
Potsdam: »Zur Stadt Rom«-szálló, Waisenstrasse 4.
Ravensburg: Rösch-vendéglő, Markstrassc.
Recklingshausen: Friedmann E. vendéglője.
Regensburg: »Zum blauen Hechten« vend., Donaustr.
Saarbriicken- St.-Johann: »Zum Schwarzwálder«,
vendéglő.
Salzungen: Huhn Frigyes vendéglője.
Solingen: Gierlichs, Kölncrstrasse 124.
Sch'ónebech: »Kaiserhof«, Kaiserstrasse.
Speyer: »Zum Röraisohen Kaiser« vendéglő. (Detzner.)
Stargard: Quellmann vendéglője, Breitestrasse.
Stettin: »Zum grünen Baum«, Gr.-Lastadie 54.
Stuttgart: »Zum Hirsch« vendéglő, Hirschstrasse 14.
Stralsund: »Zu den drei Kroncn« vendéglő.
Thorn: Innungsherberge, Tuchmacherstrasse.
Ulm: »Zur hohen Schule« vendéglő.
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Weimar: Kleine Kirchgasse 9.
Wáldenburg: »Zur Stadt Friedland« vendéglő.
Wiesbaden: Gemeindebadgásschen 6.
Winsen: Labahn vendéglője, Schmiedstrasse.
Witten: Kattwinkel, Ardeyerstrasse 91.
Würzburg: »Zum Strauss« vend., Juliuspromenade.
A következő városokban az úgynevezett »Heimat«ban szállhat meg az utas: Bielefeld, Burg, Danzig,
Elbing Emden, Frankfurt a. O., Freiburg i. B., Freiburg i. Schl., Greifswald, Halberstadt, Heide i.
Holst., Hof, Jena, Koburg, Königsberg, Landeshut i.
Schl., Münster i. W., Neubrandenburg, Osnabrück,
Paderborn, Prenzlau, Ribnitz, Rostock, Rüdesheim,
Schwerin, Sondershausen, Stolp, Uelzen, Weissenfels
és Wittenberg.
Olaszország,
Bologna: Osteria Porta Castello.
Florenz: Via San Maria 19, III.
Genua: Bünsches 0., »Zum Bremerhaven« szállóján,
Borgo Lanaiolo 80, az Apollo-szinházzal szemben.
Milánó: Via Soncino Merati 17.
Nápoly: »Café Baar«, Piazza Francesco
Róma: »Café Indipendenza«, Via Coronati.
Verona: Vicolo San Francesco 20.
Oroszország.
Helsingfors: Gásthemmet, Botsmangatan 17.
Riga: Schulz Ed. szállója, Petersburger Vorstadt,
Romanow-út 29.
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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 Pepe.
Madrid: Plaza Mayor.
Szerbia.
Belgrd: »Zum Grünen Kranz« vend. (Zirovni venac)..
Svájcz.
Aarau: »Zur Herberge« vendéglő, vordere VorstadtAltdorf: »Zum Báren«, »Zur Krone« vendéglők.
Baden: ;>Zum wilden Mann« és »zum Glas« ven
déglők.
Basel: »Zur Sonne« és »Zur Blume« vendéglők.
Bern: »Zum Schlüssel«, »Zum Adler« vendéglő,.
Emmenthalerhof.
Biel: »Zum weissen Kreuz« és »Zum Schlüssebc
szállók.
Burgdorf: »Zum Rösslk vendéglő.
Caux-de-Fonds: Nacht-Asyl, Promenadestrasse 34.
Chur: »Zum Freihof« vendéglő, Welschdörfli.
Frauenfeld: »Zum Kreuz« vendéglő, utasok állami
tápintézete.
Freiburg: »Zur Traube« vendéglő. LausannergasscGenf: »Zum Hirschen« vendéglő, Rousseaustr. 34.,
»Zum Steinbock« Rhőnestrasse 58.
Glarus: »Zum Schweizerbund«, »Zum Mürli« és »Zur
Heimat« vendéglők.

172

U T A S -S Z Á L L Ó K

Interlaken: »Zur Kronen« szálloda.
Langnau: »Zum Báren« vendéglő.
Lausanne: »du Bros-de-Fer«, »du Mouton« és »du
Cerf« vendéglő.
Locle: »Hőtcl National«, Rue de le Cőte.
Luzern: »Zu den drei Königen« és »Zum Oehsen«
vendéglők.
Nauenburg: »Zur Heimat«, Mühlengasse és »Zur
»Lilie« vendéglő, Rue des Epaucheurs.
Rapperstvyl: »Zum Hirschen« és »Zum Schiff« ven
déglők.
St.-Gálién: »Zum Schwert« vendéglő, Goliathgasse;
»Zur Ilge« vendéglő, Bankgasse és »Zur Heimat«.
St.-Immer: »Zum Hirsehen« vend., Rue des Marronniers.
-Schaffhausen: »Zum Löwen« vendéglő, Vorstadt.
Schwyz: »Zum Scháfli« vendéglő.
Sololhum : »Zum Löwen« és »Zum Hirschen« ven
déglők.
Thun: »Zu Metzgern« vendéglő.
Vivis: »Zum Hirschen« és »Zuin Wilhelm Tell«
vendéglők, mindkettő a Rue de Lausanne-n.
Winlcrihur: »Zur Traube« és »Zur Heimat« ven
déglők.
Zürich: »Zur Rose«, »Zum Sclnvanen« és »Zur
Heimat« vendéglők.
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------ - SZEDŐSORZÓ
igazítható feszitővel, szab., saját ■
GYÁR, IRODA E S R A K

B u d ap est, V., liold-u

A
e/

^
«!► *► *1*

G Q N S ssT O K S a
"Dasöntő és Sépgvár Készuénv=Társulaí
sacapssT S W .

Különleges gyártmányai:

T elefo n

1200.

"Qas-- és gczélöniuényel?,
Sáz= és peiróleunumóforol?,
álló vagy fekvő, egy vagy két hengerrel.
Gázmotoraink következő előnyökkel bírnak: olcsó
ár, igen kevés gáz-fogyasztás, a tolattyú elhagyása, kis tér
fogat, csekély súly, nyugodt s egyenletes járás, javítás
csak ritkán fordúlhat elő s ez is igen egyszerűen és
könnyen eszközölhető.

Turbinái?
a helyi viszonyok szerint szerkesztve, pontos szabályozással.

TrgnsmissióU
(közlőművek) és mindennemű építési és gépészeti munkák.

Elektromos világítási berendezés és erőátvitel
nagyobb távolságra is, saját kibróbált rendszerük szerint.
Papír- és farost (cellulose) gyártására szolgáló gépek.

)■

647. sz.

/

E FISCHER É S MIKA

BETUONTODE
ÉS

TÖMÖNTŐDE

'<y?

'{y,y.y.'s,yi,

BUDAPEST,
YIL, Király-uícsa 83.

Ajánlja nagy választékú és foly
tonos készletben tartott legújabb

Könyv- és Czímirásait
szerb és héber betűket, körzeteket és
kizárásokat, továbbá nyomdai szerel
vényeket, betüszekrényeket, állványo
kat, leggyorsabban és legjobb minő
ségben kiállítva.
Elvállal igen jutányos áron egész
nyomdai berendezéseket.

8

* HW TO N
VI SIERECSEN-l/TC=A 33,
u m tw i

Ajánlja magát clichéknek el
készítéséhez folyóiratoknak,
.
műveknek stb.

Ohm

és

S imon

BUDAPEST, YI„ ANDRÁSSY-ÚT 13. SZ.

Schubert és Társa
nürnbergi közkereseti társaság képviselője.

VlüUflJVIOS

GÉPEK

GYÁRA

LÁMPÁK ÉS KÉSZÜLÉKEK.
Villam os világítási berendezés minden nemben és
terjedelemben.
V illam o s

erő átv itel.

V illam o s

v a su ta k .

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve,

R v ilág

é s leg~ L l l P C S E
g ép g y ára

leg n ag y o b b

s z á llitó k é p e s e b b

SEGÉD-GÉPEKBEN.

Hat hengeru Calander.
G é p e k kön yv- es
és kőn yom dák, k ö n y v 
k ö tészetek é s p a p ír g y á r a k ré szé re .

A gépek felülniulhatlan kitűnő szerkezetűek az el
ismert legszebb kiállításban.
MIN TARA K TÁ R A K :
B u d apesten:

B ec sb en :

BECKERT

PÁL

Starhemberggasse 24.

GALITZENSTEIN H.
Erzsébet-tér 5. szám.
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IV., HflTVfl^I-UTCZR 1. s z .
F E R E N C 2 IE K

BAZÁRA.

Készülnek :

p O T O T Y P IR • • • •

4* ^

CJ4E|V IIG pA FIfl • •
R Ü T O T Y P IA ■ • •

Árak jutányosak. * Minták kívánatra ingyen.
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V e z é rk é p v is e lő s é g

fö ls z e re lt r a k tá r

%

H ILIPPI

és g azd ag o n

G e n e ra l-R e p re s e n ta n z u n d re ic h a s s o r tir te s L á g e r :

MÜLLER TESTVÉREK

^ lic h é k e t

•W,

m
m

chemigrafiai műlntézete
B u d ap est, IV ., rjv ilá g -u tc z a 12.

kifogástalan kivitelben, gyorsan és
legolcsóbb árakon készít.
^

V idéki m egrendelések p o n to san eszközöltetnek.

H. Ö EH TH O LD

MII # IIM

*

1*

BETŰÖNTŐDÉ

L U D W I O és m a y e r
M- m . F R A N K F U R T B A N Nagy választékot tart raktáron a legújabb és
legkedveltebb betűfajokból és a legkitűnőbb ki
vitelben szállítja az Öntöde gyártmányait.
Mint különlegességet ajánlja kitűnő

ÍRÁSOS

b e t ű it

tartós és törvényesen védett öntési modorban,
valamint

KÖRLEVÉL- ÉS ACCIDENS-BETÜIT
a legfinomabb fajokban és eredeti metszésben.
Elvállalja

KÖNYVNYOMDÁK TELJES BERENDEZÉSÉT
a legrövidebb idő alatt, méltányos árak mellett.
——Megtekintésre mintalapok küldetnek. ——
Nagy raktár normális szisztémájú betűfajokból.
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H ERM A N ETZi PAPÍRGYÁR
---------• R f l K T H R B •---------

Budapest, V. kér., Arany János utcza 8. sz.
(Alapittatott 1829. évben).

Levél-, könyv-, nyomda-, boríték-,
író-, karton-, rajz-, csomagoló- és
göngypapirok.

_

Merített író-, okmány- és könyvpapirok.

Másoló-, selyem- és virág-selyempapirok.
♦
Itató s-,

szű rle-

és

m in d e n n e m ű

m e ríte tt n y o m d a p a p iro k .

Mindennemű lemezek stb. Papirzacskógyár.

• fi

t

Jf Í Y O M D A I

ASZTALOS

-f*

'

' BUDAPEST, YII., ISTYÁN-TÉR 9. SX.
Ajánlja magát különösen köny vn yom d atu lajd on o so k n ak § zed ő szek rén yek s egyéb nyom
dai berendezések elkészítésére.
Regálisok és szekrények állandóan raktáron vannak és
azonnal szállíthatók.
Nyomdai szekrény- és állvány-javításokat és vidéki meg
rendeléseket pontosan eszközöl.

..................................................................... mim
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Könyvnyomdászok Szakkörének
Hivatalos Közlönye

T anay

József

B a u e p J á n o s JVI.

szerkesztő

fom unkatárs

K a ro n l^ in l m űrrtelléltlőiekkel
E l ő fiz e t é si
E gész é v r e
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Megrendelhető a kiadóhivatalban:
B u d a p e s t , V . k e i *.,
* H o ld - u tc z a 7. sz.

* *
E szakfolyóirat 1894. évben IV. évfolyamába lép.
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Gépjavitási =<• H^omdúi flaúii)lei - —
------- es felszerelesi műhely.

VI.,

D E S S E W F F Y -U T C Z A
4 2 . SZ.

p u s z ^ É

B U DA P E S T

l » o d a : V I ., G y á i< « u t e z a 42/a.

Állandó nagy raktár

Gépek, festékek és minden nyomdai felszerelésben.
KÜLÖNLEGESSÉG;
iHjaERICAIfiti

áttetsző hengeranyag.
n y o m d a i

i

»HLtBiriO«

fehér hengeranyag.

b e r e n d e z é s e k

.

->■*- (paptríJte3m«3í<. -«*■«—
E L tS Ő R E flD L I G Y Á R H R R É P Y IS E L lŐ S É G E .

A frankfurti Flinsch-féle betűöntődé vezérképviselősége Magyarország és a Kelet részére.
JA JiE C K E É S SCHNEEMANN

hannoveri .festékgyárának magyarországi képviselősége.
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HÚSZ IT
mndtnnemú nt/i/nhtijni/íioi szúkségilt

LICHÉKET
, ^ o - t a u lo ^ y ^
'mmeT S X ^ “’d "

phololiJhoffraítaila^

} legsistbineslegolcsóbban soksiorcs/ttainak
'Vidéki megrrndtltstk fiontosex. .
ésjuldni/osan-jttfz/fö'iflieüu’k:
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m a s ^ a K

um m n assoK
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1887—18<53.évi összes l|éí árfolyama
együttesen megrendelhető 3 írtért, egyenkint pedig 50 krért
(kőtetenkint 7 kr. postaportót külön számítva)
a »G rtafikai S z e m l e * k i a d ó h i v a t a l á n á l

V., Hold-utcza 7. Részvény-nyomda.
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