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7PTDEI ÉVKÖNYVÜNK t. olvasóinak 
szives figyelmét felhívom a Horti P. 

í&T rajzoktatási felügyelő úr által magyar 
(jS) stílben rajzolt boritéklapra. Nem ké

sek mély köszönetét mondani ama 
igazán szives érdeklődéséért, a melylyel 
bennünket jóakaró munkálkodásával tá
mogat, megmutatva, hogy mi hát tulaj
donképen a magyar stíl.

Úgyszintén mély köszönetemet feje
zem ki e helyen Böhm J. székesfővárosi 
rajzoktatási felügyelő úrnak, ki a legszí
vesebben átengedte az iparos tanoncz- 
iskolák részére egybeállított és ez idő 
szerint folyamatban levő tanm enet leírá
sát. Megjegyzem, hogy az egészből csak 
apróbb kivonatokat közöltem. Szerk.
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1847 1903

F IR T IN G E R  KÁROLY f

^AGY EMBERÜNKET veszítettük el az 
idén. A szaktársias szeretetnek meg az 
önzetlen, szerény munkálkodásnak úgy
szólva példaképe, Firtinger Károly hunyta 
márczius hő 26-án örök álomra szemeit. 

Firtinger Károly nevét és a magyar könyvnyomtatás 
történelmi irodalmának fogalmát alig-alig tudjuk el
választani egymástól. Nyomdászkörökben legendákat 
beszéltek arról, hogy m ennyire szerette jó öregünk 
a m esterségünk m últját: mindig az ócska könyveket 
bújta, s a legcsekélyebb nyomdásztörténeti adat 
m egszerzéséért képes volt akárminő fáradozásra is.

A mit a naphosszat kemény munkát végző 
nyomdász-ember a könyvnyomtatás históriájáról tud, 
azt főképpen F irtingernek köszönheti, m ert ő volt 
annak interpretátora. A mit tudósaink, Szabó Károly- 
lyal az élükön, kikutattak, önálló munkáiban és 
szaklapjaink, évkönyveink hasábjain Firtinger vál
totta aprópénzre: ő ism ertette meg mindazt a
könyvnyomtatók nagy seregével. Az ő buzgó tol
mácskodása nélkül aligha ism erné Gutenbergén 
kívül más régi könyvnyomtatő nevét a mostani 
nyomdásznemzedék nagy többsége.
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A m ellett eredeti munkácskát is sokat írt. Kritikus 
szeme észrevette nyom dászattörténetünk homályos 
helyeit, s egész leikével azon volt, hogy világossá
got vessen azokra. Számos ilyen kisebb-nagyobb 
czikkével, meg „Ötven esztendő a magyarországi 
könyvnyomtatás közelmúltjából" czímű önálló köte
tével kiérdemelte a magyar tudós-világ elism erését is.

Életrajzát, munkálkodását nem ism ertetjük itt. 
Elég terjedelmesen megvan az a Grafikai Szemle 
ez évi októberi számában. De nem mulaszthatjuk 
el, hogy néhány szót ne szóljunk az ő Évkönyv
beli munkásságáról.

Évek hosszú sora óta megtaláljuk benne az általa 
írt dolgozatokat, nyomdászat-történelmi fejtegetéseit, 
a melyek ránk nézve sok tekintetben megbecsülhet- 
lenek, maradandók. Különös előszeretettel, tudással 
járult hozzá a kétesebb, százados nyomtatványok 
megvilágításához, nem egy esetben rávezetve ben
nünket a helyes nyomra.

A mi kedves F irtingerünk ott állott a „Magyar 
Nyomdászok Évkönyve" bölcsőjénél is. Záhonyi 
Alajosnak 1867-iki „Zsebleltár“-a csöppet sem volt 
jövedelmező vállalkozás, s hosszú időre kedvét vette 
szakiróinknak. Csak 1883-ban vállalkozott újabb 
évkönyv kiadására öt lelkes szakember, köztük 
Firtinger Károly is. így jelenhetett meg aztán Tanay 
József szerkesztésében a „Magyar Nyomdászok 
Évkönyve" legelső kötete. Már ekkor is buzgó 
m unkatársa volt F irtingerünk az Évkönyvnek, s az 
is maradt egészen a tavalyi tizennyolczadik évfo
lyamig. Munkásságának nyomát valamennyi kötet- 
kénkben megtalálhatjuk.

A magyar könyvnyomtatók díszes emléket állí
tottak sírja fölé, de em lékezetének igazi megőrzője 
az a töméntelen dolgozat, a mivel szolgálta a magyar 
szakirodalmat élete végső napjáig. Ezt az emléket 
melynek mi kegyelettel és igaz tisztelettel adózunk, 
nem dönti le a vihar, nem emészti meg az idő.

Áldott legyen em lékezete!
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A MAGYAR
d í s z í t m é n y e k

EREDETÉRŐL ÉS 
FEJLŐDÉSÉRŐL.

A magyar nép hímzett 
ruháján, fehérneműjén 
befestett bútorain, edé
nyein, régi ötvöseink 
munkáin, a székelyek 
faragott kapuin a többi 
európai népekétől el
térő, keleties zamatu 
díszítmények találtat
nak. Ezen sajátszerű 
díszítések csirái már a 
magyar pogány - sírok 
leleteiben, ruha- és ló
szerszám díszítési da
rabokon is felismerhe
tők és alighanem még 
az ázsiai őshazára, a 
sassanida persa kultúra 
befolyására vihetnénk 
vissza. Ezen leleteken 
mutatkozó Ízlés, noha 
azt Szent István alatt 
indult idegen áramlat 
háttérbe szorította, a 
nép között fenntartotta 
magát, s a román mű
vészet sem maradt be- 
folyástalan. A nemzeti 
szellemnek e téren való 
működését félbeszakí
totta a tatár pusztítás. 
Hogy azonban a nem
zeti Ízlés ennek dacára 
fenntartotta magát, bi
zonyítják ötvöseink hí
res munkái — melyek 
noha idegen stilü tár
gyak, zománczozott dí
szítményeikben hazai 
motívumokat tüntetnek 
fel. A XVI. században 
kezdett díszítéseinkben 
a nemzeti Ízlés ismét 
éledni és nyilvánulni, 
miben nagy része van 
a hódító törökök által 
közvetített keleti, főleg 
persa Ízlésnek. Ekkor

Január
: 0 í: 0 : :0 :0 : :0 ”0 ”0 : . '0 : :0 :0 : :0

1
2

P é n t e k
Szombat

K i s  k a r á c s .
Makár ap.

3
4
5
6
7
8 
9

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
S z e r d a
Csütörtök
Péntek
Szombat

Genovéva 
Titus pk. 
Teleszfor v.
V í z k e r e s z t  
Rajmund hv. 
Szeverin ap. 
Julián vt.

10
11
12
13
14
15
16

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vilmos pk. 
Higin pp. 
Táczián vt. 
40 katona vt. 
Hilár egyht. 
Pál rém. 
Marczel pp.

17
18
19
20 
21
22
23

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J é z .  s z .  n .
Piroska sz. vt. 
Kanut király 
Fab. és Sebes. 
Ágnes vt. 
Vincze vt. 
B.-A. élj.

2 4
25
26
27
28
29
30

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

S z e n t  cs .  
Pál ford. 
Polikárp pk. 
Ar. száj. Ján. 
Apollónia sz. 
Szál. Ferencz 
Mártonka

31 V a s á r n a p H e t v e n ,  v .

K M # ® *
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Február
:0 “0 " 0 : 0 “0 : 0 : 0 ”0 : 0 ”0 : :0

1
2
3
4
5
6

Hétfő
K e d d
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ignácz pk.
G y é r .  B . - A .
Balázs pk. 
Veronika sz. 
Ágota szűz 
Dorottya sz.

7
8 
9 

10 
11 
12 
13

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

H a t v a n a d  v . 
Math. J. hv. 
Alex. Cziril 
Skolasztika 
Dezső pk. 
Eulália sz.
R. Katalin

14
15
16
17
18
19
20

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

F a r s a n g  v . 
Fauszt. és J. 
Julianna sz. 
Hamvazó sz. 
Simeon pk. 
Jéz. sz. töv. 
Eleut. pk. vt.

21
22
23
24
25
26 
27

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

I n v o c a b i t  
Péter székf. 
Dám. P éter 
Szökő nap 
Mátyás ap. 
Jéz. sz. 1. 
Sándor pk.

2 8
29

V a s á r n a p
Hétfő

R e m i n i s c e r e  
Román ap.

azonban a már kifej
lett nyugoti ízléssel is 
meg kellett küzdenie. 
Az utolsó századok dí
szítményeiben egymás 
mellett nyugoti és ke
leti befolyás mutatko
zik, azonban a nemzeti 
ízlés mindig érvényre 
jut felfogásban, elren
dezésben és alkalma
zásban. Ha a beosztás
ban sokszor felismer
hető is a nyugoti erős 
befolyás, a részletek
ben a magyar Ízlésnek 
főjellemvonása, a sti
lizált növények fontos 
szerepe mindig föllel
hető, mig a levelek csak 
mellékesen, az üresebb 
terek kitöltésére hasz
náltattak. Állati alakok 
s virágvázák csak rit
kán fordulnak elő. A 
díszítményeken általá
ban nem találkozunk 
domborítási kísérletek
kel, tehát síkékítmény 
jellegével bírnak. — A 
magyar díszítmények 
legkedveltebb virága a 
rózsa, mely már fel
ismerhető az említett 
sirleleteken is, de a ké
sőbbi díszítéseken is a 
leggyakrabban fordul 
elő. A XVI. századtól 
kezdve tulipán, búza
virág és szegfű is sze
repel, a XVII. század
ban napraforgó, őszi
rózsa, és más fel nem 
ismerhető virágalakok, 
a XVIII-ik században 
pedig különféle liliom
alakok, a gyöngyvirág, 
arany-virág, nárczisz, 
nefelejts és ibolya já
rultak az előbbiekhez. 
A magyar díszítmények 
elrendezései következő 
változatokat mutatja: 
egyenes vagy hullám-
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vonal fölött egyes virá
gok vagy csokrok vál
takozása által keletke
zik aszalagdíszitmény, 
mely legtöbbnyire sze
gélyek díszítésére szol
gál. Szegélydíszitések- 
nél nagyon gyakori a 
szimmetrikusan fekvő 
CO  alakú, végeiken vi
rágokat hordó és egy
mással összekötött szá
rak közt kinövő csok
rokból alkotott csinos 
díszítmény. Azonkívül 
találunk még két egye
nes vonal közt hullám
alakban menő szárak
ból, valamint föl- és 
lefelé fordított virágok
ból alkotott díszeket; 
néha azonban ezek is 
különálló, egészen sza
badon haj lított csokrok, 
melyek váltakozó, szép 
elrendezésükben szin
tén hullámos menetet 
eredményeznek. — Az 
egyenes vonalak által 
határolt szalag - díszít
ményeknél rendszerint 
kifelé növő kisebb vi
rágok enyhítik a vonal 
merevségét. A hullám
alakú szárak egyes ré
szei, mint a persa sző
nyegeken is tapasztal
ható, sokszor k e ttő s  
szárrá vagy levelekké 
szélesednek. A magyar 
díszitmények két nagy 
csoportba oszthatók, az 
elsőt a népies díszitmé
nyek képezik, a máso
dikat, melyen a nyu- 
goti nemzetek XVI. és 
XVII. századbeli ízlése 
érvényesül, magyar re- 
naissance-nak nevez
hetjük. A népies díszít
ményeket ruhaneműk, 
szűrök, subák, ködmö- 
nök, mellények, ing- 
vállak és kötényeken,

Márczius
1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Albin pk. 
Szimplicz pk. 
Kunigunda 
Jéz. gyolcs, e. 
Özséb vt.

6
7
8 
9

10
11
12

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

O c u l i
Aq. Tamás 
Istenes János 
Francziska 
40 vértanú 
Konstantin 
Gergely

13
14
15
16
17
18 
19

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

L a e ta r e  
Matild k. 
Longin vt. 
Heribert pk. 
Gertrud 
Jer. Cziril 
József

2 0
21
22
23
24

2 5
26

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
P é n t e k
Szombat

J u d i c a
Benedek ap. 
Oktávián 
Frumentius 
Gábor főangy.
G y . o . B . - A .
Manó vért.

2 7
28
29
30
31

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

P a l m a r u m
Szixtus hv. 
Cziril szp. v. 
Kvirin vt. 
Nagycsüt.
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Április
1
2

Péntek
Szombat

Nagypéntek
Nagyszombat

3
4
5
6
7
8 
9

V a s á r n a p
H é t f ő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

H u s v é t  v a s .  
H u s v .  h é t f ő
Ferr. Vincze 
Coelesztin 
Epifán pk. 
Dénes pk. 
Dömötör vt.

10
11
12
13
14
15
16

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Q u a s i m a d o
Leó
Gyula
Hermenegild 
Tibor vt. 
Anasztázia 
Lambert

17
18
19
20 
21
22
23

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

M i s e r .
Apollonius 
Timon vt. 
Tivadar hv. 
Anzelm pk. 
Szótér, Kaj. 
Béla pk.

2 4
25
26
27
28
29
30

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J ó z s e f  o l t .
Márk. ev. 
Kletus és M. 
Zita sz. 
Vitálisz és V. 
Péter vt. 
Szien. Katalin

festett bútorokon, fara
gott kapukon, fej fákon 
s faeszközökön, festett 
cseréptálakon, kancsó
kon és más edényeken, 
valamint kályhacsere
peken találjuk. Ide so
rozzuk régi ötvöseink 
sodronyzománczos dí
szítéseit is. A magyar 
alföldön mai napig is 
divő szűr és suba élénk 
színű s levelekben igen 
gazdag hímzett díszíté
sei eredeti Ízlés szülöt
tei, mert hasonló for
mákat másutt seholsem- 
találunk, noha csopor
tosítás- és alkalmazás
ban szláv rokonság is 
mutatkozik. Elrendezé
sükben élénken emlé
keztetnek a Keleten is 
divő díszítő modorra, 
a mennyiben az euró
pai díszitő modoroktól 
eltérőleg a nagy üres 
mezövei éles ellentét
ben álló sűrű s hatá
rozott silhouette-et ki
töltő díszítménnyel hat 
mindig. Eme díszítések 
leggyakoribb eleme a 
sajátságosán alakított 
rózsa, melynek alakja 
sokszor könnyen fel
ismerhető, de sokszor 
inkább csak a pávatoll 
utánzásnak tekinthető; 
erre emlékeztetnek a 
rozmaringnak nevezett 
sűrű keskeny levelek
kel ellátott szárak is. 
Hazánk díszitő művé
szetében fontos szere
pük van a középkori 
sodronyos zománczú 
ötvösmunkáknak. Ilye
nekkel a XIV. század 
végén, a XV. és XVI. 
században a Nyűgöt 
Ízlése szerint góth stíl
ben készített egyházi 
tárgyakon —többnyire
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kelyheken — találkoz
hatunk. Ezen munkák 
nemcsak a kivitel tech
nikájával tanúskodnak 
ötvösművészetünk ak
kori virágzásáról, ha
nem rajzuk tekinteté
ben is nagyon fontosak, 
a mennyiben ebben is 
a nemzeti ízlés érvé
nyesül. — Ötvöseink 
ugyanis a mintaköny
veket hazai, a nép közt 
divó hímzésekről, fes
tésekről levett motívu
mokkal gazdagították. 
Ezen díszítményeket 
a minták hasonlósága 
után 3 csoportba oszt
hatjuk. Az egyenesen 
álló szimmetrikus cso
korból álló díszítmé
nyek erdélyi szárma
zásra vallanak, ellen
ben az egyenes vonalat 
és szimmetriát nélkü
löző díszítmények ha
zánk nyugoti részéből, 
Pozsony és vidékéről 
valók, végre a széle
sebb, de konvenczio- 
nális alakokat mutató 
zománcz-munkák ha
zánk északi részeiből 
erednek. Mivel ugyan
azon minta - könyvek 
több nemzedéken ke
resztül voltak haszná
latban, a díszítmények 
mintái az emlékek ko
rára nézve nem nyúj
tanak felvilágosítást, de 
igenis a kor Ízlése sze
rint változik a színezés. 
Eme munkákban alkal
mazott színek: fehér, 
zöld, kék, viola ; ezek 
mellett majd vörös és 
barna, máskor ellenben 
kivételesen sárga for
dul elő. A tudományos 
kutatás kideríté, hogy 
a vöröset tartalmazó 
színösszeállítás előbb,

Május
:©x©x©;:©;c©x©:;©x©x©x©x©:

1
2
3
4
5
6 
7

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Cantate
Atanáz pk.
Sz. f  megtal. 
Flórián vt.
V. Pius pp. 
Olajb. f. János 
Szaniszló pk.

8
9

10
11

12
13
14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csiitört.
Péntek
Szombat

Rogate 
Naz. Gergely 
Antonin 
Mamertusz
Áldozó cs.
Szervácz 
Bonifácz vt.

15
16
17
18
19
20 
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Exaudi 
Nép. János 
Paskál 
Venáncz 
Ivó hv.
Sz. Bernard. 
Timót vt.

2 2
2 3
24
25
26
27
28

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Pünk. vas. 
Pünk. hétfő
Sz. Mária k. s. 
Orbán Kánt. 
Ner. Fülöp 
Pazi Magd. 
Emil vt.

2 9
30
31

Vasárnap
Hétfő
Kedd

Szenthár.
Nándor kir. 
Petronella sz.

9



Junius
:0 x O x 0 x 0 ;;0 x 0 x 0 x 0 ::0 ;:0 x 0

1
2
3
4

Szerda
C s ü t ö r t .
Péntek
Szombat

Pamphil vt. 
U r  n a p ja  
Klotild
Kerény pk. vt.

5
6
7
8 
9

10
11

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Bonifácz 
Norbert pk. 
Róbert ap. 
Medárd pk. 
Prím. és Fel. 
Jézus sz. szive 
Barnabás ap.

12
13
14
15
16
17
18

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ek. Jan.
Pád. Antal 
N. Vazul 
Vid, Modeszt 
Reg. Ferencz 
Peregrin 
Márk és Marc.

19
20 
21 
22
23
24
25

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gyárfás 
Szilvér pp. 
Gonz. Alajos 
Paulin pk. 
Ediltrud 
K. János sz. 
Vilmos hv.

2 6
27
28 

2 9  
39

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
S z e r d a
Csütörtök

Ján. Pál 
László király 
Leó p.
P é t e r  é s  P á l
Pál emlék.

az ezen szint nélkülöző 
— mint azt az egykori 
olasz és magyar faze
kas árúk színezése is 
mutatja — később volt 
divatban, mig a sárga 
csak a XVI-ik század 
közepétől lép föl s ez 
képezi a kapcsot a kö
zépkori nemkülönben 
a XVI—XVIII. száza
dokban virágzó, ugy- 
nev. erdélyi zománcz- 
művészet közt. — A 
magyar nép által hasz
nált festett bútorok, a 
székelyföldön található 
faragott kocsik s fejfák 
szintén eredeti Ízlésre 
vallanak. A fazekasipar 
legrégibb termékei a 
kályhaflókok, a melyek 
némelyike a XV. szá
zadig vihető vissza. A 
magyar edény-gyárak 
a múlt évszázadokban 
többnyire idegen min
tákat utánoztak, ma
gyar motívumokkal pe
diglen csak a népipar 
termékein találkozunk. 
A XVII-ik és XVIII-ik 
század ízlése főleg a 
különféle hímzéseken 
maradt meg. Ezeknek 
mintáira nagy befolyás
sal volt Olaszország, 
főleg a Kelettel élénk 
kereskedést folytató hí
res. Velencze műipara. 
A felső - olaszországi 
bársony- és selyem- 
szövetek valamint a ve- 
lenczei csipke- s fehér
nemű-hímzések után
zásra találtak az itthon 
készült ágy- és asztal
neműn, nemkülönben 
az egyházi hímzéseken. 
Valószínű azonban az, 
hogy ezen időben ná
lunk német mintaköny
vek is el voltak erősen 
terjedve. — A kedvelt

10



magyar virágok a grá
nát almával keverten 
fordulnak elő, sőt igen 
sokszor a rózsa a grá
nát almával azonosít- 
tatott. Ezen divat, me
lyet egész bátran ma
gyar renaissance - nak 
lehetne nevezni, a re
naissance tulajdonké- 
peni hanyatlásával, te
hát a bárok és rokokó
val esik össze. Ath. L.

HOGYAN KÉSZÜL 
AZ ÓLOM?

Talán nem lesz ér
dektelen leírni, hogy az 
ólmot mi módon készí
tik. Annál inkább ér
dekelhet ez bennünket, 
mert hiszen egész éle
tünkön át az ólomból 
öntött betűkkel foglal
kozunk.

Az ólomnak nagy
ban való előállítása ko- 
hósítás által történik ; 
az ólomtartalmú ércze- 
ket, nevezetesen a ga- 
lenitet porrá zúzott ál
lapotban u. n. m a r a 
alakban erre alkalmas 
kemenczékben pörkö
lik, mely pörkölésnek 
tulajdonképeni czélja a 
kénnek végleges eltá
volítása. A már pörkölt 
anyagot, a mely főleg 
oxydokból áll, megfe
lelő pótlékokkal, syén- 
nel keverve, az olvasz
tási folyamatnak vetik 
alá : ekkor az érczben 
levő idegen földes ré
szek a pótlékanyaggal 
egyesülve a salakot 
alkotják, az ólom pe
dig a szén által redu
kálva, mint megolvadt 
fémőlom, az olvasztó

Juliius
:O“O «O »O -Ö »Ö -0:O ::O "Ö -Ö

1
2

Péntek
Szombat

Teodorik 
Sarlós B.-A.

3
4
5
6
7
8 
9

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J é z u s  sz .  v .
Ulrik pk. 
Czirill és M. 
Izaiás pr. 
Villibald pk. 
Erzsébet k. 
Anatólia sz.

10
11
12
13
14
15
16

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Amália 
Pius pp. 
Gualb. Ján. 
Jenő pk. 
Bonaventura 
Henrik 
Karmh. B.-A.

17
18
19
20 
21
22
23

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

L e g s z .  M .
Frigyes 
Paulai Vincze 
Illés pr. 
Dániel pr. 
Magdolna 
Apollinár

2 4
25
26
27
28
29
30

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Krisztina 
Jakab ap. 
Anna
Pantaleon vt. 
Incze pp. 
Márta sz. 
Judit vt.

31 V a s á r n a p Lőj. Ignácz

i m m m
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Augusztus
1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vas. sz. Péter 
Lig. Alfonz 
István felfal. 
Domonkos 
Havi B.-A. 
Urunk szinv.

7
8 
9 

10 
11 
12 
13

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kajetán 
Czirjék vt. 
Román 
Lőrincz vt. 
Zsuzsanna 
Klára sz. 
Berch. Ján.

14
15
16
17
18 
19

2 0

V a s á r n a p
H é t f ő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
S z o m b a t

Özséb
N a g y  B . - A .
Rókus hv. 
Liberát ap. 
Ilona cs.
Túl. Lajos 
I s t v á n  k i r .

21
22
23
24
25
26 
27

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

J o a k .  o l t .
Timót vt. 
Beniti Fülöp 
Bertalan ap. 
Lajos kir. 
Zefirin pp. 
Kai. József

2 8
29
30
31

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda

Ágoston 
K. János f. 
Lim. Róza 
Rajmund

S Í K

fenekén gyűlik össze s 
időnként lecsapoltatik. 
Haazőlomércz ezüstöt 
s aranyat tartalmazott, 
az olvasztás alatt eze
ket az ólom magába 
veszi s ezért nevezik 
is az ilyen ólmot dús 
ólomnak. A dús ólom
ból az arany és ezüst 
kiválasztása a levegő 
hozzáfujtatás me l le t t  
való olvasztás által tör
ténik, ez az úgyneve
zett űzés. — Ekkor az 
ólom a levegő oxygén- 
jével vegyül és mint 
ólomoxyd vagy mázag 
a megolvadt tömeg 
felületéről eltávolítha- 
tók, mig az arany és 
ezüst visszamarad. — 
Hazánkban a nagyobb 
ólomkohók Selmeczen 
és Fernezelyen vannak 
a hol mindkét helyen 
ezüstöt is nyernek.

CORVINA VAGY
CORVINIANA
BIBLIOTHECA

Hunyadi Mátyás király 
budai könyvtára, me
lyet a király uralko
dása első évtizedében 
alapított és Beatrix ki
rálynévei kötött házas
sága után fokozottan, 
nagy buzgalommal és 
nagy áldozatok árán 
gyarapítóit. Így korá
nak leggazdagabb, leg
nagyobb könyvtárai  
közé emelkedett. Má
tyás nagy összegeket 
fordított könyvvásárlá
sokra ; vett kész mun
kákat s a leghíresebb 
könyvmásolókat s fes
tőket, köztük a flórenci 
Attavantest, Francesco
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dél Chiericot, Gherar- 
do Antonio Sinibaldot, 
és Girolamo dei Lib- 
rit is foglalkoztatta. — 
Könyvtárnokai voltak 
Ugoletti Tádé, a pár
mai származású jeles 
olasz humanista, Bar- 
tholomeo Fontio stb. 
A mintegy 8—10,000 
kötetre menő könyv
tárt Mátyás a budai ki
rályi palota külön ter
meiben állíttatta fel, a 
melynek fényét elra
gadtatással mondja el 
Naldus Naldius. Má
tyás halála után a Cor
vina, mint orsz. kincs, 
utódai tulajdonában 
maradt s az ország ren
delnek Corvin J ánossal 
1490-ben kötött szerző
dése külön pontozat- 
ban biztosította épsé
gét. De II. Ulászló és 
II. Lajos kevés gondot 
fordítottak reá, a leg
becsesebb kéziratokat 
elajándékozták s e ré
ven Cuspinianus, Con- 
radus Celtes, Brassi- 
canus s a többi csá
szári követek igen sok 
codexet vittek Bécsbe. 
A mohácsi vész utáni 
zavarok nagyban elő
segítették a könyvtár 
pusztulását és midőn 
Szolimán 1541. évben 
Budát elfoglalta, már 
csak romjait találta az 
egykoron híres királyi 
könyvtárnak. A meg
maradt könyvek nagy 
része a török uralom 
alatt Konstantinápoly- 
ba került, a honnan 
Verancsics A.sZay Fe- 
rencz hoztak egyes pél
dányokat; Pázmány P. 
Bethlen Gábor és II. 
Rákóczy György hasz

talan fáradoztak azok

Szeptember
:O“O "O -0 "0 ~ O '“O - 0 ”O ”O::O

1
2 
3

Csütörtök
Péntek
Szombat

Egyed ap. 
Jusztusz pk. 
Mansuet pk.

4
5
6
7
8 
9

10

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
C s ü t ö r t .
Péntek
Szombat

Ő r a n g y a l  
Viktorin pk. 
Zakariás pr. 
Regina sz. 
K i s a s s z o n y  
Klav. Péter 
Tol. Miklós

11
12
13
14
15
16 
17

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

M á r i a  n e v e
Guido hv. 
Amát pk.
J* felmagaszt. 
Nikoméd vt. 
Eufémia 
Lambert

18
19
20 
21 
22
23
24

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kúp. József 
Január vt. 
Eusztach vt. 
Máté Kánt. 
Vili. Tamás 
Linus pp. 
G ellért pk.

2 5
26
27
28
29
30

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kleofás 
Cziprián 
Adolf vt. 
Venczel kir. 
Mihály főa. 
Jerom os ea.
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Október
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1 Szombat Rémig pk.

2
3
4
5
6
7
8

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

R ó z s a f ü z é r  
Kandid vt. 
Assisi F. hv. 
Placzid vt. 
Brúnó hv. 
Ágost hv. 
Birgitta

9
10 
11 
12
13
14
15

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

M . N . - A .
Borg. Ferencz 
Placzidia sz. 
Miksa vt. 
Kálmán vt. 
Kalliszt pp. 
Terézia sz.

16
17
18
19
20 
21 
22

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gallusz 
Hedvig 
Lukács ev. 
Alk. Pét. hv. 
Vendel 
Orsolya sz. 
Kordula sz.

23
24
25
26
27
28 
29

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kap. János 
Ráfael főa. 
Alac. Margit 
Dömötör vt. 
Szabina vt. 
Simon és J. 
Narczisz

3 0
31

V a s á r n a p
Hétfő

R. Alf. 
Farkas pk.

visszaszerzésén; Beth
len G. főleg azt akarta 
megszerezni, mi még 
Budán maradt. E töre
dékből 279 kéziratot és 
nyomtatványta vissza
foglalás után (1686. év) 
Marsigli Bécsbe szál
líttatott. Eképpen szét
szórva alig van vala
hol nagyobb könyvtár 
Európában, hol marad
ványai ne volnának. — 
Minden kézirati köny
vet, mely kimutatható- 
lag egykor Mátyás ki
rály könytárához volt 
tartozandó, a tudomá
nyos világ Corvin-co- 
dexnek nevez; külö
nösen e nevet viseli az, 
melyen a király czi- 
mere, a Corvin-emble- 
mák, az egykorú Cor- 
vin-kötés megvannak. 
A kétségtelen Corvin- 
codexek számát Cson- 
tosi J. buzgó kutatásai 
131 darabban állapítot
ták meg; ezek közül 
legtöbb van ma a bécsi 
könyvtárban, úgymint 
23 darab, Modenában 
15, a budapesti egye
temi könyvtárban 12, 
melyeket más kézira
tokkal együtt II. Abdul 
Hamid szultán aján
dékozott 1877. évben a 
magyar nemzetnek. A 
Magyar Nemzeti Mú
zeum könyvtárának 10 
Corvin - codexe közül 
négyet ő felsége a ki
rály kapott ajándékba 
1869-ben Abdul Aziz 
szultántól; a modenai 
kerczeg által 1847-ben 
a nemzetnek ajándéko
zott két fényes codex 
pedig, mely tévedésből 
a bécsi udvari könyv
tárba került, legújab
ban ugyancsak Ö Fel-
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sége határozatából ju
tott a Magyar Nemzeti 
Muzeum tulajdonába. 
Ezeken kivül hazánk
ban van még egy-egy 
a m. t. akadémiában, 
agyőri püspöki könyv
tárban, a marosvásár
helyi gróf Teleki-féle 
könyvtárban, méltósá- 
gos Emőkéi Emich G. 
kir. udv. tan. tulajdo
nában és egy a zágrábi 
délszláv akad. könyv
tárában. Az 1882-ik évi 
budapesti könyvkiállí
táson 66 drb Corvin- 
codex volt összegyűjt
hető. — Ath. L.

VALAMI A PAPÍR
GYÁRTÁSRÓL.

A papírgyártás első 
munkálata a még nyers 
anyag előállítása, s e 
végből a rongyokat elő
ször apróra szaggatják, 
s azután chloros vízzel 
tisztítják ; a fát, szal
mát stb. finomra őrlik, 
lúggal főzik s szintén 
chloros vízzel fehérí
tik. Ezen munkálatok
nál a papír - anyagból 
pépszerű tömeg válik, 
melyhez kaolint, gip
szet, sulypátot kever
nek s a papírlapok 
készítéséhez használ
ják és pedig a merí
tett papírnál a pép- 
szerű tömegből a kellő 
mennyiséget szitaszerű 
hálóra adják s vé
konyra szétterítik, ke
vés idő múlva lesze
dik a megszikkadt la
pokat, szövet közé he
lyezik s préselik. így 
készítik az enyvezetlen 
'itatós-, szűrő-, nyomda-

November
:0«O ~0»$»& ~& ~0?c0;:0;c0;:0

1
2
3
4
5

K e d d
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

M i n d s z .  ü n .  
Halottak n. 
Malachiás pk. 
Borr. Károly 
Imre herczeg

6
7
8 
9

10
11
12

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

B . - A .  o lt.
Engelbert 
Gottfried pk. 
Tivadar vt. 
Avel. András 
Márton pk. 
Jozafát pk.

13
14
15
16
17
18 
19

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

K. Szán. 
Jukund pk. 
Lipót hv. 
Ödön pk. 
Csőd. Gerg. 
Odó ap. 
Erzsébet

2 0
21
22
23
24
25
26

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Bódog
B.-A. bemut.
Czeczilia sz. 
Kelemen pp. 
Kér. János 
Katalin sz. 
Konrád pp.

2 7
28
29
30

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda

Virgil 
Rufusz vt. 
Szaturnin 
András ap.
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Deczember
í
2
3

Csütörtök
Péntek
Szombat

Eligiusz pk. 
Bibiana sz. 
Xav. Ferencz

4
5
6
7
8 
9

10

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
C s i i t ö r t .
Péntek
Szombat

Borbála 
Szabbas 
Miklós pk. hv. 
Ambrus 
M á r i a  s z .  f. 
Leokádia 
Melkiades pk.

11
12
13
14
15
16 
17

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Damáz 
Színész vt. 
Lucza sz. vt. 
Spirid. Kánt. 
Valérián 
Albina 
Lázár

18
19
20 
21 
22
23
24

V a s á r n a p
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Gráczián 
Nemezius 
Ammon és T. 
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papirt, a melyből eny
ves timsó-oldattal ke
zelve az enyvezett pa
pír készül. A géppapír
nál a papirpépet vég
telen szitára eresztik, 
a mely két hengerrel 
folytonos mozgásban 
tartatik; az'ezen szitára 
került papirréteget lég
nyomás által a vizétől 
megszabadítják s a vé
gét hasonlóképpen két 
henger által forgatott 
végtelen szövetre he
lyezik, melyen henge
rekkel kisimítják, szá
rítják s végül ugyan
csak hengerek között 
nyomás által fényezik, 
(satinálják). Ilyképpen 
több méter hosszú pa
pírszalagokat nyernek, 
melyeket vagy közvet
len tekercsekben hoz
nak forgalomba vagy 
ívekre felvagdosva. — 
A merített papirt jelen
leg már csak ritkábban 
használják,mig az imi- 
tácziő olcsósága miatt 
keresettebb czikk. Leg
jobb a rongyból készí
tett papir, a fából ké
szült igen törékeny. A 
rongypapírt Khinában 
találta fel Kr. e. 126. 
Cse-Lün. Európában a 
papirt tulajdonképpen 
csak a XII. században 
kezdték gyártani.

A ember kutató el
méje egy pillanatra azt 
kérdezheti önmagától : 
lehetséges, hogy a vén 
Európát Khina a papír
gyártás terén 13 évszá
zaddal megelőzte? Hi
teles adatok igazolják, 
hogy ezer és ezer tárgy 
ugyanazon czélra lett 
használva, mint ma, de 
valószínűen más for
mában, más alakban.
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Hasznos szakdolgozatok*

SZEMELVÉNYEK
„A BETŰSZEDÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI 

OKTATÁSA"
czim alatt 1904-ik évi január havában megjelenő műből.

ÍRTÁK :

WÓZNER I., DURMITS I. ÉS PAVLOVSZKY J. ALAJOS.
I-sö és Il-ik  részből.

ESTTARTÁS A M UNKÁNÁL. Ez igen 
fontos, mondhatnék életbe vágó kérdés 
szakmánkban, melylyel, sajnos, a leg
több szedő egyáltalán nem törődik s a 
helyett, hogy a keze alá adott tanonczra 

kellőkép ügyelne, maga is rossz példával szolgál, 
a mennyiben léhán, lomhán, keresztberakott lábak
kal, ide-oda dülöngélve áll szekrénye előtt, ügyet 
sem vetve az ebből keletkezhető hátrányokra, melyek 
idővel károsan megboszulják magukat.

Hogy is álljunk tehát a szekrényhez? Egyenesen, 
összetett sarkokkal, de ne feszesen, m ert a feszes 
állás az izmok fejlődésére káros; álljunk könnyedén, 
a nélkül azonban, hogy a test súlyát hol az egyik, 
hol a másik lábra nehezítenék az által, hogy a másikat 
pihentetjük. M ert mig az egyik láb látszólag pihen, 
a másikat gyengítjük; ez által a lábak reszketegek 
lesznek, a fejlődés satnyul, és ez az oka, hogy a 
legtöbb szedő vagy befelé hajló X-lábakkal, vagy 
görbe, lőcslábakkal bir.

Sohasem szabad az egyik lábat fölemelt hely
zetben tartani, valamely ládafiókra tenni vagy hason
lóra. M ert mindkét lábunk egyenlően kihasználva, 
könnyebben megbirja testünk súlyát.

A szedés. Már most, mondjuk, ott állunk a szek
rénynél, szabályos testtartással, a reánk felügyelő 
szedő kezünkbe adja a szedősorzót és kéziratot
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(jó szedő sohasem ad kezdő tanoncznak, ki a szek
rényt még alig ismeri, osztani valót; a szekrényt 
voltaképpen szedés közben tanuljuk meg alaposan); 
— az első fogás (Griff) oly kéjes érzésű, hisz ez az 
első fogás kihat egész jövőnkre. Ha gondos kéz és 
lelkiism eretes szem figyel a serdülő ifjúra, már az 
első órában tisztában van a tanoncz tulajdonságai
val, lelki állapotával; ha kapkodó, ideges, izgékony, 
kötelessége nyugodtan bevezetni a szedés alapjába 
s több gondot kell reá fordítani, mint a nyugodtabb, 
higgadtabb lelkületűre.

A kézirat olvasása; a betűk fogása. A szedésre 
visszatérve, el kell olvasnunk a kézirat első mon
datát; minden figyelmünknek csak a kézirat és a 
szekrény közt szabad kalandozni, s egyenletes, előre 
kiszemelt fogással, könnyedén vigyük a betűket a 
szedősorzóba, minden forgatás, tapogatás nélkül, mert 
a mondatot elolvasva, már ki kell szemelnünk az első 
betűt, a melyet kézbe veszünk olyképpen, hogy az 
bevágással (szignaturával) fölfelé, rendesen továbbít
ható legyen, a balkezünkkel előbbre vitt szedősorzóba.

A betűvágás (szignatura). A szignatura a betűkön 
levő sarkos vagy gömbölyű bevágás. Minden betű
fajnak m ás-m ás szignaturája szokott lenni, hogy 
egyik a másiktől könnyebben megkülönböztethető 
legyen és voltaképpen arra szolgál, hogy a betűt 
könnyen vezethessük a szedősorzóba.

Ha kora ifjúságunkban megszokjuk a betűfor
gatást, az ide-oda kapkodást, soha arról le nem szo
kunk, bármilyen bántó legyen is az életünk folyamán. 
Különben nézzünk körül és tapasztaljunk. Az egyik 
szedő mintha aludnék, oly nyugodtan viszi a betűket 
az alakítandó sorba, azt hinnők: „szegény, mily lassú 
szedő!“ a másik kapkod, kézzel-lábbal fárad, csurog 
róla a verejték, úgy kimerül, s ha eljön a szom bat: 
mit látunk? az alvónak hitt fizetéskor negyven koro
nákat csúsztat zsebébe s egy csöpp fáradtság nem 
látszik ra jta ; az izgó-mozgó, hadonászó, rossz szo- 
kásu szedő pedig legtöbb esetben keveset is keres, 
rossz szedő is ; kivétel azért van, de a tapasztalat 
eddig ezt a képet mutatta.

Tanulság: hogy nyugodt munkával nem fáradunk, 
testünket nem csigázzuk el, m iga kapkodással, ideges 
betű forgatással kim erülünk s nevetségessé is tesz-
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szűk  magunkat. Szokjuk meg tehát az egyenletes, 
nyugodt fogást.

Különösen előnyös az, ha megszokjuk a kéziratot 
mondatonkint olvasni. Mert ha egy mondatot el
olvasunk, annak értelmével tisztába jövünk, tudjuk, 
hová kell tennünk az írásje leket: a vesszőt, pontot, 
pontosvesszőt, a kettőspontot, elválasztójelet (divizt), 
gondolat-, pihentetőjelet (minust), kérdő-, hiány-avagy 
fölkiáltójelet, idéző- vagy zárjelet — s a m ellett nem 
kell a szemnek folyton tornát végezni a szekrény 
és kézirat közt, jobban szemügyre vehetvén ez által 
a rekeszekben a szedendő betűket. Ha egy sor tel
jes (a kizárásról később tárgyalunk), azt átolvassuk 
s az esetleges hibákat kijavítjuk.

Az osztás. Hogy minél kevesebb hibával szedjünk, 
különös gondot kell fordítanunk a szekrény meg
osztására.

A rekeszek tisztántartása. Az egyes rekeszek m in
denkor tisztán tartandók; minden fölösleges anyag
nak a szekrénybe rakása mellőzendő; a zárkák (Aus- 
schliessung) szétválasztása nagy figyelmet igényel.

Az osztandó szedés kezelése. Soha nagy griffet ne 
vegyünk; keskeny alaknál elegendő 20—25 sort, 
szélesnél 10—12 sort kézbe venni. Mert ha nagy 
griffet veszünk, a mellett, hogy kezünk nagyon fárad, 
reszketeg lesz, el nem kerülhetjük azt, hogy annak 
széle le ne essék, mert nincs meg a kellő tartása 
a kéznek, s ez legtöbbször már olyankor történik 
meg, a mikor a szekrénynél állunk; így az elváló 
betűk a szekrény alsó rekeszeibe esnek s ezáltal kép
ződik az úgynevezett összefisselés. Fontos továbbá 
az, hogy festékes, poros szedést ne oszszunk a szek
rénybe; mindig tisztítsuk meg előbb s csak úgy fog
junk az osztáshoz. Ha törött zárkát vagy betűt talá
lunk, rögtön selejtezzük azokat ki. A betűket ne 
dobáljuk a szekrénybe, hanem szorgosan vigyünk 
minden egyest az illető rekeszbe.

Ha a szedésnél vagy osztásnál betűt elejtünk, 
rögtön emeljük azt fel, mert később összetaposva, 
használhatlanná válik.

Betűfaj és betűrendszer. A betűkről szólva, á ttér
hetünk egy nagyon fontos dologra: a betűk ponton
kinti és térzők (Durchschuss) szerinti meghatáro
zására.
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Mi a pont?
Valamely tárgy felületének vagy terjedelmének 

meghatározására az általánosan elfogadott m éterrend
szer szolgál, melynek egysége a milliméter. A betű
öntők is, egy bizonyos mértékegység m egterem té
sére törekedvén, a könyvnyomdászatban előforduló 
betűnagyságok egységesítésére is a hosszm értéket 
vették alapul, de különböző, eltérő beosztással s 
ennek tulajdonítható, hogy ma vagy tízféle betűrend
szert ismerünk.

A frankfurti négyszöges rendszert kivéve, azon
ban valamennyi betűrendszer a méterponton alapszik.

Ezt véve alapul, az egyes betűnagyságok pontokra 
vannak kiszámítva minden egyes betűrendszerben; 
ezek ism ertetésére, a különbségek feltüntetésével, 
később még visszatérünk.

#
A betűrendszer. Maga a betűrendszer nagyon el

térő s az egyes rendszerek ism ertetését az alábbiak
ban találjuk.

A párisi Didot-rendszer: 1 ciceró =  12 méterpont. 
Betűmagassága =  62-70 méterpont. A rendszer alapja 
1 franczia láb =  324'84 milliméter =  864-07 m éter
pont.

Új (Caslon-féle) angol rendszer: 1 ciceró =  11-25 
méterpont. Betűmagassága =  62 méterpont. Alapja 
1 angol láb =  304-79 m illim éter =  810-74 méterpont.

Londoni (régi angol) rendszer: 75 ciceró =  1 angol 
láb. Betűmagassága 60 méterpont.

Fournier-rendszer: 1 ciceró =  11-10 méterpont. 
Betűmagassága 63 méterpont. Alapja 72 ciceró =  300 
milliméter =  798 méterpont.

Lipcsei rendszer: 1 ciceró =  11-50 méterpont. Betű
magassága 66 méterpont. Alapja 311-28 milliméter =  
818 méterpont.

Haase-rendszer: 1 ciceró =  11-65 méterpont. Betű
magassága 63-50 méterpont. Alapja 1 bécsi láb =  316 
m illiméter =  840-56 méterpont.

Berthold-rendszer: 1 ciceró =  12 méterpont. Betű- 
magassága 62-70 méterpont. Alapja 1 m éter =  2660 
méterpont.

Amerikai rendszer: 1 ciceró =  11-250 méterpont. 
Betűmagassága 62 méterpont. Alapja 1 angol láb =  
304-79 milliméter =  810-74 méterpont.
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Ezeken kívül a németalföldi rendszer megegyezik 
a lipcsei rendszerrel, csak betűmagasságban eltérő, 
azaz 68 méterpont m agas; a frankfurti négyszöges 
rendszer alapja 285—300 milliméter között ingadozó) 
egy négyszög: 4 ciceró =  44-60 méterpont.

A szedősorzó zárása. A szedősorzó pontos zárása 
szintén egyik főkellék. A legtöbb szedő becsap egy 
sor kvadrátot a szedősorzóba és ezzel készen is van. 
Szed. Ha aztán a szedés tördelés alá kerül (a mit 
később fogunk tárgyalni), a tördelőt kileli a hideg 
a méregtől, mert a hány szedő, annyiféle szedést, 
a hány sor, annyiféle kizárást talál. S ez az eset, 
sajnos, nagyon gyakori, mondhatnám mindennapos. 
Nagyon kevés azoknak a száma, a kik lelkiism ere
tesen végzik ezt a dolgot. Hogy minden megszólást, 
megrovást elkerüljünk s munkánkat jól végezzük, 
kövessük a következő eljárást. Csak meg kell szokni, 
nagyon egyszerű a dolog. Például 21 ciceróra kell 
szedni. A sorzóba mindenekelőtt egy sor sértetlen, 
hiba nélküli kvadrátot szedünk, erre  még egy második 
sort, melyet fektetünk, hogy alul-felül az egyenletes
séget elérjük, mivel tudjuk azt, hogy a sorzók sem 
mindig jó kidolgozásúak, vagy alul, vagy felül gyen
gébbek ; ha egészen biztosak akarunk lenni mun
kánkban, még néhány térzőt veszünk, s azokat is 
beillesztjük olyaténképpen, hogy azok ne mozogja
nak a sorzóban, hanem könnyen letolhatok legyenek 
úgy alul mint felül egyformán és csak ezután erő
sítjük meg a csavart gondosan, hogy utána ne enged
jen. Ha meggyőződtünk a zárás pontosságáról, nyu
godtan elkezdhetünk szedni.

Ha eltérést észlelünk az első kiemeléskor, ne 
sajnáljuk a fáradságot és igazítsuk meg azonnal, ha 
másképp nem lehet, szedjük egészen tele a sorzót 
kvadráttal; térzővel nem ajánlatos, m ert azokban 
nagy eltérés lehet.

Az elválasztások. Ezzel áttérünk az elválasztá
sokra, melyeket mindenkor kellő gonddal foganato
sítsunk. Két betűt a sor végén csak a végső szükség 
esetén hagyjunk, a sor elejére pedig semmi szin alatt 
át nem szabad vinnünk. E kétbetűs hibás elválasz
tásról különben alább szólunk. Úgyszintén a név- 
•előket se hagyjuk meg a sor végén, ha azok egy új
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mondat kezdői, ú. m .: A, Az, E, Ez, vagy összekötő 
szó k a t: S, És, avagy: Ha, El, Él, Én, De, Te, Jó, Ő, 
Ü j; ezeket mindenkor a következő sor elejére vigyük 
át. Keskenyebb szedésnél, a hol el nem kerülhető, 
még megengedhető, de itt is lehetőleg mellőzzük. 
Négy elválasztójelnél (diviz) többnek egymásután 
nem szabad következnie.

A czímekről. Minden munkának, könyvnek van 
czíme, esetleg czímei, melyek a könyv hivatásával 
ism ertetik meg az olvasót. A czímek többfélék s ezek 
nemeit következőkép határozhatjuk meg, elnevezé
sük szerint :

1. borítékczím ;
2. főczím ;
3. szennyczím (czím őr);
4. ajánlóczím (dedicatio);
5. szakasz- vagy fejezetczím ;
6. gyűjtő- vagy általános czím.
Ezek rendesen külön lapon nyomott, önálló czímek, 

melyek ugyan vonatkozással vannak az utánuk követ
kező szövegrészre, de mint nem szorosan össze
függők, általános vonatkozásuak, külön-külön önálló
sággal bírnak.

Maga a czímszedés a m esterszedés keretébe tar
tozik s így csak arra szorítkozunk, hogy a czímek 
jelentőségét s alkalmazását megismertessük. Vegyük 
úgy sorba, a mint azokat könyvben megtalálhatjuk.

Első a boríték, melybe a könyvet fűzik. Tartalma 
ugyanaz mint a főczímé, legfeljebb a könyv árát 
jelző sorral és esetleg valamely megjegyzéssel bő
vítve. Belső oldalai és hátlapja vagy üresek vagy a 
kiadó hirdetéseivel tarkítottak.

A főczím  a könyv tartalm át jelzi. Itt találjuk az 
iró nevét, a kiadóét és a nyomtató czégjelzését (Im- 
pressium) is. Mutatja a kötetek számát és részeit, 
a megjelenés helyét, évét stb.

A szennyczím a főczímet védi a könyv kötésénél 
vagy a boríték ragasztásánál, tehát mindenkor a fő
czím elé teendő, páratlan oldalra.

Az ajánlóczím a főczím után következik s magában 
foglalja az ajánlás szövegét a szerző aláírásával.

A szakasz- vagy fejezetczímek az egyes részeket, 
fejezeteket választják el egym ástól; alakjuk olyan 
mint a szennyczímeké.
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A gyüjtőczímek több kötetből álló könyveknél 
használatosak, a főczím előtt, s ilyen esetben a 
szennyczím et is pótolják.

A jegyzetekről. A legtöbb könyvben, tekintet nél
kül a tartalomra, gyakoriak a jegyzetek.

A jegyzeteket, általános szabály szerint, a szöveg
betűnél egy fokkal kisebbre szokás venni. Azaz gar- 
mond vagy borgis szöveghez petitet, petithez non- 
pareillet; a ciceróhoz voltaképpen garmondot kellene 
venni, de itt is rendesen vagy petitet vagy borgist 
használunk, m ert a garmond inkább szövegbetű s 
tényleg tetszetősebb a ciceróhoz is a petit jegyzet. 
Ha a szöveg sorai ritkítva vannak, a jegyzeteket is 
ritkítjuk, ha a szöveg tömör, a jegyzeteket is tömören 
szedjük.

De vannak oly könyvek is, a melyekben a szöveg 
például tömör borgis, a jegyzetek ritkított garmond- 
dal szedetnek. Ily munkákban a jegyzetekre van a 
fősúly fektetve, mig a szövegrész csak a jegyzet 
magyarázata, kísérője a lényegnek. Leginkább törvény- 
magyarázatokban, kúriai döntvényeknél és klassziku
sokat ism ertető dolgozatokban fordulnak elő. De ez 
ritkaság.

Ha a jegyzetekben újabb jegyzetek vannak, azokat 
a föntjelzett alapon még kisebb betűből kellene szedni. 
De ez már nem szokás. Mert ha a jegyzet újabb jegy
zetet igényel, az utóbbi bir oly fontossággal, mint 
maga a jegyzet és így egyazon betűből szedendő; 
még pedig ha a szöveg jegyzetei számozással vannak 
ellátva, közvetlen utánuk folytatólagos számmal vagy 
jellel, azaz az oldalon lévő jegyzetek után, minden 
elválasztás nélkül.

A jegyzetek jelzése. Itt meg kell említeni, hogy a 
jegyzetek jelzése miképen történik. Vannak szerzők, 

a kik a régies eljárást szeretik és jeleket 
*) alkalmaznak, még akkor is, ha több jegyzet 

**) következik egymás után. Ilyen esetben ter- 
***) mészetesen az első négy jegyzet csillaggal, 

****) a továbbiakat, ism ét négyet, kereszttel vagy 
f )  más jelzésekkel különböztetünk meg, oly mó- 

•f-j*) dón, hogy azok egymás alatt álljanak a szö- 
Í~H*) vég mellett, tehát nem elől a behúzásnál, ha- 

i f f f )  nem a szöveg felé eső részen, épp úgy, mintha 
*-j-) egymásután következő számsorokat vagy római
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számokat szedünk. Megjegyzendő, hogy ezt az eljárást 
csak a szerző óhajára eszközöljük, különben soha.

Sokkal egyszerűbb és tetszetősebb is, ha folyta
tólagosan törtszámokat alkalmazunk, minden oldalon 
újból egygyel kezdve. A jegyzetek a szövegtől vagy 
vonallal, vagy egy üres sorral választatnak e l ; ha 
vonalt teszünk, akkor a jel mellé rendesen zárjelet 
(Parenthes) is használunk, ha zárjelet nem alkalma
zunk, úgy választóvonalat sem teszünk. Hogy miért 
kell így alkalmazkodnunk, arra nézve legfölebb a 
szokásra hivatkozhatunk. Mert hogy ez határozott 
szabály lenne, az vita tárgyát képezhetné. Azt mond
hatjuk, hogy régtől fogva így szokásos. Legszebb az 
üres sor alkalmazása.

A táblázatos szedés. Mindennél, még a m ester
szedésnél is kényesebb, több gondot, figyelmet kívánó 
m unka: a táblázatok szedése. Ezzel annál inkább 
kell tüzetesen foglalkoznunk, m ert a tapasztalat azt 
mutatja, hogy egyetlen rosszul kizárt sor, egy pontnyi 
elszámítás a fejben avagy a táblatest (láb) rovataiban, 
oly nehézségeket okoz a kivitelben, az összeállítás
ban, hogy munkánkat órákra visszaveti, mig a hibára 
rábukkanunk s néha egész újból kezdhetjük a ki
számítás fáradságos munkáját. Alaptörvénye tehát 
úgy a táblázatos, mint az ezzel rokon oszlopos 
szedésnek: a pontos kiszámítás és a kivitelben a 
még gondosabb, hajszálig pontos kizárás. M ert akár 
a fejben, akár a lábban legyen a legcsekélyebb elté
rés, egy-két rosszul, erősebben vagy gyengébben 
kizárt sor, a fej függőleges vonalai eltérnek a tábla
test vonalaitól, a mit helyrehozni lehetetlen, hacsak 
papirpótlással nem, a mit jó szedő meg nem tesz, 
csak olyan, a ki a szedés minőségével nem törődik 
és úgyahogy összeférczeli, összecsapja a kezébe adott 
táblát, hogy társától el ne maradjon a munkában. 
De bizony kevesen is mondhatják, hogy: jó táblá
zatszedők.

Maga a táblázat-szedés oly sokféle változatban 
fordul elő, oly széles munkakört ölel fel, hogy arra 
határozott szabályt előírni lehetetlen. Mert a hány 
táblázat, annyiféle azok beosztása s mindenkor az 
adott anyaghoz kell alkalmazkodni.

A korrigálás. Nagyon kényes, sok gondot igénylő 
munka a korrigálás. A ki nem érti, miként kell az
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árat kezelni, az egymaga több kárt tesz a betűkben, 
m intha 10.000-es példányszámokat nyomnak. Az ár 
voltaképpen nem arra való, hogy a betűkbe bök- 
dössük, hanem hogy azt segédeszközül használjuk 
a betűknek a sorokból való kiemelésénél. Ha vala
mely javítást eszközlendő, korrigáláshoz kezdünk, 
állítsuk a szedést a hajó jobboldalára, áztassuk meg, 
bontsuk fel. Már most, ha valamely szóban egy vagy 
több hiba van, rendesen azt látjuk, hogy irgalmat
lanul beleszúrnak egy betűbe és úgy veszik azt k i ; 
ha le nem pattan az ár róla, még szerencse, akkor 
csak egy betű megy tönkre; de legtöbbször három- 
négyszer oda kell bökni, mig a betű enged ; vagy 
lesiklik az ár a betűről és sorokat végigront, nem 
egyszer pedig az ügyetlenül korrigáló ujjába szalad 
az árhegy. Pedig oly egyszerűen, oly könnyedén 
kezelhető az ár, hogy minden veszedelem, minden 
betűrongálás ki van zárva. Ugyanis a szóközökben, 
a zárkánál megemeljük az árral az egész szót és 
ujjainkkal kiveszszük belőle a javítandókat, így el
kerülvén a betűk össze-vissza szurkálását. Helyes
bítés után ugyancsak ujjainkkal lenyomjuk a betűket, 
a zárkákat az árral mélyítjük, nehogy fönnmaradván, 
spiszeljenek. Természetesen a javítást nagyon gon
dosan megnézzük, m ert megeshetik, hogy más betűt 
(fist) veszünk ki a szekrényből, mi által újabb hibát 
csinálnánk javítás helyett. Balkezünkkel folyton ellen
őrizzük a sor helyes kizárását. És éppen azért aján
latos a korrigálásnál a hajó jobb oldára állított szedés
sel dolgozni, m ert balkezünk, a mellett hogy a ki
zárást ellenőrzi, a szedést a hajóhoz nyomja s igy 
nem vagyunk annak kitéve, hogy a sorok az ár 
megcsúszása folytán szétszaladva, összehabarodja
nak. Ha gépben végzünk javítást, term észetesen nem 
lehet szó a szedés hajóra állításáról. E műveletnél 
csak annyiban változik a módszer, hogy a korrigá
lásnál félig megemeljük az egész sort és úgy vesz- 
szük ki a javítandókat s helyesbítés után ujjaink 
érzékével eszközöljük a hiányzó kizárás pótlását.

Törött betűket vagy zárkákat soha ne hagyjunk 
a szedésben, m ert ilyenek a szedés alá kerülve, 
nehezen távolíthatók el. A törött zárka nem feszíti 
kellőképpen a sort és nyomás közben a henger egész 
szavakat vagy sorokat húzhat ki, melyek, a hengerre
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tapadva, nagy rombolást okozhatnak az egész formá
ban. Ez mind kicsiségnek látszik, de súlyos követ
kezményei lehetnek, ha nem a kellő figyelemben 
részeltetünk minden aprólékosságot. Gondos, körül
tekintő munkával sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg 
magunkat és kártól m enthetjük meg a nyomdát.

*

Mit nevezünk mesterszedésnek ? A nyomdászat, 
a mely iparág is mindinkább közeledik az iparművé
szet felé, mintegy kiágazó, de egyszersmind kima
gasló ágát képezi a nyomdászatnak, tehát az egész 
testnek egyik éltető eleme ; a mint hogy a test a szív 
működése, verése nélkül élettelen, úgy a nyomdá
szat is, a mely mondhatnók teljes egészében egy 
testet képez, a m esterszedés nélkül, mint iparm űvé
szet el nem képzelhető.

A m esterszedés öleli magába mindama művészies 
külsőségeket, a melyek az ízlésnek, a csínnak lát
ható kifejezői, de kifejezői nemcsak a folyton haladó 
fejlődésnek, de egyszersmind előfutárja a gondolat- 
világnak, az eszmei m enetnek, a melyeknek meg
nyilatkozása sok esetben kétségtelen bizonyítékai 
az iparművészeti hajlamnak, az iparművészettel való 
foglalatoskodásnak.

Mentül szűkebbre vonjuk össze ama határoló 
vonalakat, a melyek a m esterszedésbe vágó munkák 
térfogatát megszabják, annál élesebben domborodik 
ki előttünk ama kérdés, hogy munkáink csak abban 
az esetben érvényesülnek, ha vájjon helyes felfogás, 
helyes megoldás után készítettük-e az előállítandókat. 
Mert mit használ némely nyomda berendezése, ha 
nem elég körültekintéssel lett a mesterszedőnek 
szükséges anyag megválasztva, a m elyre kénytelen
kelletlen ráutalva van.

Tehát a mesterszedő feltétlen és első feladata, 
hogy az anyagot, a teljes berendezést ism erje és 
egyúttal tanulmányozza, m ert a mai modern korban, 
a melyben a mesterszedő alig van híján a díszítő 
anyagnak, a modern betűfajoknak, a melyek a m es
terszedés éltető erejét képezik, állítható elénk az a 
követelés, hogy ne csak csinosát, jót produkáljunk, 
hanem hogy bizonyos tekintetben az iparművészet 
követelményeinek is megfeleljünk, ez pedig csak
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úgy lehet, hogy mindent a czélnak megfelelően 
készítünk, a mit soha sem érhetünk el rendszer
telenséggel, czifrálkodással, hanem csakis a lehető 
legegyszerűbb, ízléses és a szemnek jól eső nyu
godtsággal, a betűfajok megválasztásával, és végül 
az érzék helyes szabályozásával.

A mesterszedő egyik legfőbb hivatása, törekvése 
az legyen, hogy az anyagot, a melyet rendelkezésére 
bocsátanak, feldolgozza, a ki ennek tudatában m un
kálkodik, az csak jót produkálhat; tehát ne töltsük 
el időnket azzal az igen háládatlan, időtrabló eről
ködéssel, mintha mi hivatva volnánk egynémely 
segédanyag felhasználásával újabb és újabb orna
mentika m egterem tésére; ez nem a mi hivatásunk, 
ez maradjon azoké, a kik erre hivatvák, így az erre 
eső idő is a mesterszedés teljes megértésére for
dítható lesz, a mi azután a fejlődést csak fokozza.

Az ez idő szerint létező segédanyagok — külön
féle lemezek — tulajdonképpen csak arra valók, 
hogy a folyton újabb és újabb produktumok után 
vágyó szemlélet kielégítést nyerjen ; ez azonban igen 
valószínű, hogy csak átm enetet képez egy előre meg 
nem határozható időszakra, m ert hogy végre is min
den nemzet törekvése arra irányul, hogy mindenben 
és m indennek nemzeties jelleget kölcsönözzön, az 
érthető, érthető abban a nagy m érhetlen versengés
ben, a melylyel nap-nap után találkozunk, és éppen 
ebből kifolyólag következik be ama szűkebb nem 
zeties előretörtetés, a mi után minden nemzet — 
kultur-nem zet — vágyik.

Nemzetünk egyik legsarkalatosabb jellege a nem
zeties minden téren, úgy a nyomdászatban is; mihelyt 
tehát e téren a fejlődés fokozása hívja segítségül a 
nemzeties jelleget, bizonyosra vehetjük, hogy gazdag 
tárháza nyílik meg a mesterszedés nemzeties irányba 
való fejlesztésének. Ebből pedig az következik, hogy 
a még nyersen heverő, de különben eléggé gazdag 
magyaros ornamentikát a nyomdászat, a m ester
szedés részére m egteremtsék azok, a kiknek fel
adatuk lesz ezt létrehozni.

Mindez azonban még idő kérdése, de viszont 
nem idő kérdése az, hogy a mesterszedő mentül 
gyorsabban jót produkáljon. Ezt már a múltban is, 
a jelenben is, de a jövőben még fokozottabb m ér
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tékben követelhetik tőlünk munkaadóink, hivatko
zással arra a kedvező körülm ényre, a melyben a 
mesterszedők a helyes, a gyakorlatnak megfelelő 
berendezkedés révén előnyben részesíttetnek.

Ezek után jogosan feltehetjük a kérdést, hogy 
mi következik ebből, mely kötelességek háramlanak 
ilyen előnyök után a m esterszedőre? Körülbelül a 
következőkben lehet rá a feleletet megadni: „Miután 
a szükséges betűfajok, úgyszintén mindama orna- 
mentumok, a melyek a m esterszedések csinos és 
gyors előállításához szükségeltetnek, beszereztettek, 
rendelkezésére állanak, ezeknek teljesen szakavatott 
feldolgozása a m esterszedőre bizatik és tőle meg- 
követeltetik.

Hogy eme jogosan követeiteknek észszerűen meg
felelhessünk, szükségünk van nemcsak az összes betű
fajok, ornamentumok és díszítő-anyagok teljes ism e
retére, hanem azok ism eretére jellegük szerint. Csakis 
így kiképezve vállalkozhatunk arra, hogy a m ester
szedőtől követeiteknek akadály nélkül, gyorsan és jól 
eleget tehessünk.

A modern m esterszedés azonban nemcsak azt 
követeli a mesterszedőtől, hogy a fent em lítettekben 
legyen kiképezve, vértezve, hanem ezek m ellett még 
szüksége van úgy a papirism eretre, mint a festékek, 
a színek ism eretére is. Fontos szerepet játszik minden 
m esterszedés előállításánál a papír minősége, a mely 
sok esetben nemcsak mintegy rászorítja a szedőt az 
egyszerű, de Ízléses szedés előállítására, hanem az 
ez által mutatkozó siker készteti az ez irányban való 
további kutatásokra, kísérletezésekre, m ert ha szo
rosan veszszük, minden egyes mesterszedés bizo
nyos tekintetben csak újabb kísérlet, a mely többé- 
kevésbbé sikerül vagy a szedés tetszetős beosztása 
és elrendezése által, vagy a színek — ha színek is 
nyomatnak — összhangzatossága által.

Ha tehát röviden akarjuk körülírni azt, a mi 
első kérdésünket illeti, hogy mi a m esterszedés? 
lelki gyönyörűségünkre elmondhatjuk, hogy „a mes
terszedés művészi játék, mely minden szépet felölel 
magában“, tetszeleg, beszél, a m int a szükség kívánja.

A papirminőségek m ellett számot kell vetnünk az 
adott alak margójával is, ez éppen olyan fontos, m int 
maga a helyes szedés, m ert csinosabb nyomtatvány
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megfelelő margó nélkül elveszti értékét, hiányossá 
válik, ízléstelenséget árul el, tehát erre különös 
gondot kell fordítanunk.

Úgyszintén szükségünk van a színek és színes 
festékek ism eretére i s ; mindezeket összegezve, nem 
kis feladat vár a mesterszedőre, hogy mindig a czél- 
nak megfelelőt, de azért typografiailag is helyeset, 
a szemnek pedig tetszetősét állítson elő.

A fentemlítettek elmondására szükség van azért, 
mert egyrészt ferde, könnyelmű felfogások, más
részt pedig minden előképzettség nélküli vágyódások 
a mesterszedői állások elnyerésére, szülik és sza
porítják a ma már nagy számban lévő kontárokat, a 
kik bizony legtöbb esetben, ha erre az előálló körül
mények kényszerítik, a sort tisztességesen arányo
sítani (egalizálni) sem képesek.

Mindezen eléggé nyomós okok késztettek bennün
ket jelen szakkönyv megírására, hogy saját tapaszta
lataink nyomán a leghelyesebbet közkincscsé tegyük, 
hogy ama, mindez ideig igen szűk keretben mozgó s 
hézagosán tárgyalt szakirodalmi kiadványokat egy 
sokkal tágabban körülírt, de közvetlenül a gyakorlat
ból m erített munkával gazdagítsuk.

*

Lehet-e valaki általános előképzettség nélkül mes
terszedő? Nem! A felelet erre csak az lehet. Mely 
előképzettség szükséges ahhoz, hogy valaki m ester
szedő lehessen ?! Mindenekelőtt kell, hogy a létező 
betűfajok ismeretével bírjon, kell hogy a betűfajok 
jellegük szerinti összeegyeztetését érzékileg maga 
előtt tisztán lássa, kell hogy ne csak körültekintés
sel, de találékonysággal is bírjon mindazon akadályok 
elhárítására, melyek a szöveg elrendezését sok eset
ben szükségessé teszik, kell hogy az ornamentumok 
helyes felhasználását a legelőnyösebben ki tudja 
használni, kell hogy ugyancsak az ornamentumokat 
styljük szerint ismerje és eszerint a kompozicziókat 
készítse, kell hogy csiszolt Ízléssel bírjon, kell hogy 
a rajzban némi gyakorlata legyen, hogy a vázlatok 
készítésénél a gondolatot gyorsan papirra vethesse, 
a mi tulajdonképpen a készítendő munkának az 
alapja, kell hogy határozott akaraterővel birjon, mert 
gyorsan és jól csak eme tulajdon megszerzése után
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dolgozhat, kell hogy magát folyton a haladás szín
vonalán tartsa tovább képezze, kell hogy a szöveg tel
jes értékét mérlegelni tudja, kell hogy a színes festé
keket, úgyszintén ezek tulajdonságait eredeti és hígí
tott állapotban is ismerje és a nyomtatást — a mely 
munka ugyan közvetlenül nem tartozik hatáskörébe, 
a színek megadásával az időt rabló próbanyomások 
elkerülése czéljából — elősegítse, és végül kell hogy 
teljesen önállóan tudjon dolgozni.

Tehát sok minden kell ahhoz, hogy valaki a szó 
szoros értelmében mesterszedő lehessen, mindez 
pedig csak úgy érhető el, ha mindig szem előtt 
tartjuk továbbképzésünket, nem állapodunk meg 
abban a hiú tudatban, hogy már eleget tanultunk, 
tanulmányoztunk, hajtsuk le fejünket habárainkra. 
A mesterszedőnek hangyaszorgalommal kell össze
hordani mindazon anyagot egyik napról a másikra, 
melyet hivatásos tudása révén felfog, hogy a beállott 
következő alkalmakkor magából kiönthesse.

Az önképzést soha, egy pillanatra szem elől té
vesztenünk nem szabad, szóval szakadatlan figyelem
mel kell kísérnünk az újabb és újabb művészies te r
mékeket, hogy fogyó erőnket ebből pótoljuk.

Önönmagunkkal megelégedettek sohase legyünk, 
mert az léhává, elbizakodottá és mindenben tudá- 
kossá tesz bennünket, minden igaz alap nélkül.

A nyomtatás közelebbi és tájékozódott ism erete 
azért szükséges, hogy a többszínű mesterszedések 
színekre való felbontásával az összhangzatosság 
kárára hibát el ne kövessen, m ert a legtöbb színes 
nyomtatvány hibája nem a szedés színekre való 
felbontásában, hanem a színek helytelen megválasz
tásában rejlik, és ilyen esetek igazolják leginkább 
azt, hogy továbbképzésünk elhanyagolása kárunkra 
van. Gyakran látunk többszínű nyomtatványt, a 
melyen az ellentétek a színek ízléstelen összeállí
tásában rejlenek. Lágyság, kellem és összhang nélkül 
jót, szépet produkálni nem lehet, hogy ezt elérjük, 
ehhez csak sok fáradság, sok tanulmányozás révén 
juthatunk. Mindezek nélkül betegesek, erőtlenek 
vagyunk stb. stb.
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A L E F O L Y T  ÉV K R Ó N I K Á J A .
Irta : NOVÁK LÁSZLÓ.

EZERKILENCZSZÁZ ÉS HARMADIK 
esztendő nem sokat számít majdan a 
könyvnyomtatás históriájában. A mig 
más esztendőkben — az utolsó decen- 
niumot tekintve — egymást érte a tech

nikánkat föl forgatással fenyegető sok találmány meg 
újítás, az idén alig tettünk egyebet, mint hogy csön
desen kérődztünk az elmúlt évek eseményein. Valami 
igazán jelentékeny mozzanatot még okuláréval sem 
födözhetünk föl az újabb könyvnyomtatási iparmű
vészet egén.

Kezdjük a technikai részszel.
A szedőgépek dolgában nálunk csak volna vala

melyes szaporodás: Beer és Társa lapjainál, meg a 
Magyar Hírlapnál néhány új szedőgépet állítottak 
be az idén; a Budapesti Napló 4, a Légrády-czég 
10 darab Linotype-et rendelt s Wodianerék is szedő
géppel akarják előállítani a Budapestet, de annál ta r
tózkodóbbak lettek egyszerre a külföldi nyomda
tulajdonosok. Hogy m iért: megvan annak is az oka. 
Először is a mostani soröntő gépek között nincsen 
egyetlen egy sem, a mely tökéletesen kifogástalan 
sorokat tudna előállítani, s ezért legföljebb csak napi
lapok szedésére használhatók. M ásodszor: abból a 
sokat hirdetett nagy jövedelmezőségből csak igen
igen kevés az igaz; a sok galiba, reparatura stb. 
nagyon sok időbe meg pénzbe kerül az egyik gép
nél úgy, mint a m ásiknál; a hajtóerő, ólompótlás, 
matriczák fölfrissítése mind-mind jókora összeget 
nyel el, s ma már általános a szakemberek meg
győződése, hogy a szedőgépes munka csak úgy jöve
delmezőbb a kézi szedésnél, ha legalább 8— 10 szedő
gép működik együtt, kettős személyzettel, napi 16 órán 
keresztül. Így még csak ki lehet préselni valamicske 
hasznot a szedőgépből, egyébként soha.

De volt még egy igen alapos oka annak, hogy a 
szedőgépek iránti kereslet megszűnt. Már esztendők 
óta rebesgették, hogy a Linotype-társaság valami 
meglepetést készít elő. Azt állították, hogy újonnan 
konstruált szedőgépében, a „Linotype Junioréban,
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megalkotta volna azt az ideális szedőgépet, a mely 
munkamennyiség dolgában lefőzi a M ergenthaler öreg 
Linotypejét, ár tekintetében pedig olcsóbb bármelyik 
soröntő gépnél.

A találgatást továbbfüzve, term észetesnek talál
ták, hogy a társaság olyan soká késik a Junior keres
kedelembe bocsátásával, hiszen előbb csak el kell 
adnia régi mintájú gépeit. Az érdeklődés annyira 
fokozódott e gyanús eredetit hírek hallatára, hogy az 
egész világ nyomdászsága feszült figyelemmel leste 
az Amerikából jövő híreket, s szedőgépbeli megren
deléseit elhalasztotta a „Linotype Junior" debut-je 
utáni időkre.

Amerikában ez a debut már a télen megvolt. De 
az Inland Printer reczenzióját olvasva, nagyot csalód
tunk. A chicagói híres újság egyebek közt ezt írja 
a „kis mumus“-ró l:

„A Linotype Junior nagyjából meglehetősen ha
sonlít a John R. Roger által 1890-ben föltalált Typo- 
graph soröntő szedőgéphez, de nagy előnye, hogy a 
matriczák szabadon keringenek a gépben, illetőleg 
öntés után önmaguktól osztódnak széjjel; nem úgy 
mint a Typographnál, a melyen a sor megöntése és 
azután történő osztás tartama alatt a következő sor 
szedéséhez nem foghatunk. Azösszes matriczák köny- 
nyen kicserélhetők. A matriczás drótokon két betű
fajta matriczái férnek el, s így a gép úgy használható, 
mint a kétbetűs Linotype. A minimális szedés-széles
ség 131 2 cziczeró rajta, s a sorok öntés stb. tekinteté
ben hasonlók a közönséges Linotype-en készültekhez. 
A gép munkaképessége 3000—4000 m betű óránkint, 
ára pedig 1500 dollár (7500 korona)."

Ez volna tehát az a gép, a melynek a híre esztendő
kön keresztül korlátozta a többi szedőgép terjedését 
Európában. Kétbetűs rendszer: ez bizony hatalmas 
előny, de az óránkint való 3000—4000 m betű illető
leg ábécze-számítás szerint 5500, éppenséggel nem 
sok. De hátha kicsinyítette az Inland Prin ter tudó
sítója a valóságot? Az ilyesmi nemcsak nálunk, 
hanem Amerikában is megtörténhetik.

Könyvnyomdái nyomtató gépek tekintetében az 
esztendő éppenséggel semmi újdonságot sem hozott. 
A gépgyárosok a régi minták megtartásával mind
össze csak arra törekszenek, hogy mentői szilárdab-
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bakká tegyék a gépeiket; ez a mostani autotipiás 
illusztrácziók miatt szükséges, a melyek rendkívül 
erős nyomást igényelnek. A berakő-készülékekkel 
— bárhogy ütik is a nagy dobot csinálóik — úgy 
vagyunk, mint voltunk harmincz esztendővel ezelőtt: 
a papiros tapadását meg villamosságát sehogysem 
sikerült még legyőzni. A mellett végtelenül szeszé
lyes egy apparátus az a berakó-készülék: az egyik 
órában kifogástalanul működik, a másikban már cso
móstul viszi a papirost az ívfogókhoz. Talán a lég
körivillamosságnak is van ebben valami szerepe.

Az ívek berakását tehát nem lehet gyorsítani. 
Az eddig ism ert sokféle berakó-készülékkel legalább 
nem. És ez fontos a nyomtató-gépek munkaképes
ségére nézve is. Mert addig hiába alkotnak a gép
gyárosok óránkint 2000—3000 példányt nyomtató 
gépeket, a mig a berakás maximuma óránkinti 
1000—1200 ívnél nem több.

Betűöntő gépek tekintetében sem látunk semmi
féle új dolgot. Az angol hírlapíró Wicks rotácziós 
betűöntő gépét, a mely állítólag 60.000 betűt önt 
óránkint, még mindig csak Londonban használják. 
A kontinensre még nem tette a lábát ez a csuda
masina.

De talán legvilágosabban láthatjuk ennek az 
esztendőnek terméketlen voltát, ha a betűöntők 
mintakönyveit nézzük végig. Valódi újdonságot alig- 
alig veszünk észre bennük. Az angolok és ameri
kaiak Morris szellemét aprózzák; a németek meg 
a fraktur-antiqua átmenet nagy problémájával bíbe
lődnek, a mellett nem mulasztva el mindent — s így 
egymást is — utánozni. Tanúsága ennek a sok szaba
dalmi pör.

Az angoloknál nagy a kelete a „Jenson", „Post 
Old Style Roman“ stb. elnevezésű betűsorozatoknak. 
A tollvonásos betűvetésre, meg a kézi vésésre emlé
keztető betűk ezek : tömörek, tartalmasak, s a leg
nagyobb mértékben dekoratív hatásúak. Édes szülöt
tei a Morris-stílusnak. A mi nyomdatulajdonosaink 
azonban úgy látszik idegenkednek tőle. Az idegen
kedésre talán van is némi ok, hiszen napról napra 
látjuk, micsoda anakronizmust követnek el vele 
maguk az angolok i s : fényes, modern krétázott 

• papiroson, raffinált technikájú elektrotipiák mellett
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utánozva vele a XV. század könyvnyomtatóinak 
örökké szép stílusát.

Az ilyen reszketeg betűk mellett meglehetősen 
kapósak Amerikában a M orris típusai után vésett 
„Lining Campbell" s egyéb elnevezésű betűk is. 
Ezeket nézve, nem bújhatunk ki egy kis mérgelődés 
a ló l: m iért van az, hogy a hány betűöntő, annyi néven 
nevezi egy és ugyanazt a betűfajtá t?  A „Campbell"- 
betűnek a neve például a frankfurti Bauernél 
„Elzevir", az Első magyar betűöntő részvénytársa
ságnál „Corvinus", jóllehet semmi vonatkozása sem 
az Elzevirek betűformáihoz, sem pedig a Korvinákhoz. 
Az ilyen,eredetiséggel képmutatóskodó eljárás okozza 
aztán azt, hogy manapság már senki sincs igazán 
tisztában a betűk elnevezésével. Kellemetlen, rossz 
oldala ezenkívül még az is, hogy gyakran téves fogal
makat kelt a kisebb tanultságú betűszedőben. A ném et 
szedő például szentül meg lehet győződve arról, hogy 
a Bauer-féle „Elzevir" nem más, mint a hires német- 
alföldi könyvnyomtatók betűinek egyszerű fölújítása; 
a „Corvinus“-ra nézve pedig mondhatom, hogy akár
hányszor hallottam már olyan véleményt, a mely 
szerint ez a betű fajta Mátyás király könyvtárának 
valamelyik könyve után készült volna.

Az antiqua könyvbetűk dolgában már vagy két 
esztendeje újítás alig történt. Nálunk meg Német
országban mindig a Genzsch, Bauer, meg Schelter 
& Giesecke-féle római betűk a legkedveltebbek. Hogy 
meddig maradnak meg ezek keresettségök eme 
tetőpontján: az — legalább egyelőre — kiszám ít
hatatlan.

A new-yorki A. D. Farm er & Són betűöntő-czég 
mostanában a régi Caslon-betű fölújításával foglal
kozik, mint azt „Scotch Román" elnevezésű betű
fajtája is bizonyítja. Ez a betű nem más, mint a mi 
„angol antiqua" néven ism ert betűinknek legklasszi
kusabb formája. Az alapvonások, meg az úgyneve
zett haj szál vonások aránya a legsikerültebb benne; 
a betűk húsa, meg az alapvonások között levő távol
ságok pontosan megegyeznek egymással, s a kicsiny
magasságú betűk (a, c, e, i stb.) is jól aránylanak a 
hosszabbakhoz (b, d, f, g stb.). Könnyen meglehet, 
hogy a divat rövidesen szárnyaira kapja ezt a könyv
betű faj tát.
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Most vagy két esztendeje jelentek meg a fran- 
cziák nagy művészének, Grasset-nek a betűi. Igen 
sok szépséget és eredetiséget találhatunk e betűfaj
tában, s a mi fő : a latin nyelven iró nemzetek min
den naczionális szorongás nélkül elvállalhatták volna 
a maguk könyvbetűjéül. K ülönös: alig látjuk ezt a 
csinos betűfajtát. A magyar könyvnyomtató majd
nem kizárólag a német betűöntőktől szerzi be szük
ségletét, s a franczia grafikai iparról alig tud valamit. 
A Grasset-tipus készítője, a párisi Peignot betűöntő, 
ugyan nem sok megrendelést láthat a mi magyar 
hazánkból. Németországi engedményese pedig, a 
Genzsch-czég, mintha véka alá akarná rejteni a 
G rasset-antiquát: sehol sem hirdeti. Talán ez is a 
fő oka annak, hogy a G rasset-tipust nálunk nem 
ismerik. Tudtommal csak a Franklin-Társulatnál van 
meg, a mely az idén egyebek közt Czakó Elemér 
könyvét, az Iparművészeti múzeum exlibris-kiállítá- 
sának katalógusát is vele nyomtatta.

Ha agyonhallgatja is a német a franczia művész 
alkotását, azt hogy ne utánozná: mégsem teszi. Ebben 
az esztendőben már több a Grasset-betűre emlékez
tető új betűfaj látott napvilágot.

Ornamentum dolgában sem mondhatunk sokat 
erről az esztendőről. Üres sivárság ásít felénk min
denfelől. A dekoratív vonaldísznek a kultuszát eről
tetik ugyan itt-ott, így Bécsben, meg Berlinben, de 
nem sok eredménynyel. Ennek az irányzatnak a szü
löttje a Kulbe szaktársunk által tervezett „Brokat- 
Einfassung“ is (Woellmer), a mely azonban csak 
nagyformátumos munkákon alkalmazható sikeresen. 
Egyebütt legföljebb csak homloklécznek használhat
juk. Kulbét Sütterlin Lajos meg Knab Albert festők 
ihlették ez irányú tervezgetésére, a kik a dekoráczió- 
ban a tollvonásra emlékeztető vastag egyenes vonal 
hangsúlyozását ajánlják.

Itt-ott történt némi kísérletezés abban az irány
ban is, hogy az ornamentikánkban túltengő növényi 
motívumok helyébe stilizált állati formákat vigyenek 
be. Az oroszlán, sas, hattyú ugyan már eddig is 
szerepelt bizonyos korlátolt mértékben, de hogy az 
egész állatvilág fölhasználható volna ornamentálásra: 
arra, úgy látszik, csak mostanában kezdenek a betű- 

.öntők gondolni. Eddig Schelter & Giesecke, Rudhard,
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meg a Stempel-féle betűöntő-intézet csináltak ilyen 
nyomtatványdísznek alkalmas ornamentumokat. Kár, 
hogy közönségünk már annyira hozzászokott az 
oroszlánnak, sasnak stb. emblematikus jelentőségé
hez, hogy ilyesmit keresne még a tengeri malaczban 
is, ha nyomtatványon látná.

A betűöntők ornamentumát különben is egy idő óta 
kisebb mértékben használják. Sablonosságuk révén 
nem sokra becsülik, s inkább művész-emberrel csinál
tatnak esetről esetre könyvdíszt, meg egyebet. Sok
szor a mesterszedő is beleártja magát ebbe a m ester
ségbe, s alapnyomati lemezekbe vastagvonalas keretet, 
ornamentumot stb. vés.

E munkák bár többnyire kezdetlegesek, de van 
egy eléggé meg nem becsülhető jó oldaluk: a viszony
lagos eredetiség, meg a kézi munka. És ha meggon
doljuk, hogy az arra hivatott emberek minő buzga
lommal hirdetik a modern iparművészet igéit, s hogy 
a rajzolni-tudás alapjainak megismerését mind több 
és több nyomdász vallja magára nézve szükséges
nek: elmondhatjuk, hogy közéig az idő, a mikorra 
a betűöntő munkássága csak a betűk meg apró 
díszítő-darabkák megöntésére fog szorítkozni. A töb
bit elhalászsza előlük a jövendőbeli „könyvművé
szek" gárdája. A sablonosságot, gépi munkát meg 
fogja győzni az eredetiség meg a kézi munka kul
tusza.

A magyar díszítő stílus szépen terjed a mostani 
könyvnyomtatásban, de ezt egyesegyedül néhány 
mesterszedőnknek köszönhetjük, a kik az Iparművé
szeti Múzeum vezetőségének buzdítására s a tavalyi 
Évkönyv mellékleteinek hatása következtében össze
állónak, hogy a nemzeti ornamentikának utat törje
nek a mi mesterségünkben is. Alapnyomati leme
zekbe vésett magyaros díszítményeikből már több 
sikerült mutatványt láttunk pályázatokon meg egye
bütt. Kár, hogy ilyen stílusú öntött díszítő-anyagunk 
nincsen. Egyetlen nagyobbszabásu betűöntődénk, úgy 
látszik, még mindig nem tudja, hogy magyar diszítő 
stílus is van a világon. Megelégszik azzal, hogy, mint 
külföldi betűöntők engedményese, azok betűit hű
ségesen utánozza.

A nyomtatványok színezése tekintetében ma már 
széliében érezhetünk valami olyan áramlatot, a mely
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a tört színek divatja ellen irányul. Egészen term é
szetes reakczió ez. A nyolczvanas-kilenczvenes évek
ben — a mennyiben színes nyomtatványokról szó 
lehetett — a telített, meg tompa színek járták. Erre 
következett a különben színekkel pompázó modern 
irány beköszöntésekor a tört színek divata, a mit 
nagyban segített az alapnyomati lemezek használata. 
A legtöbb lemez ugyanis már az anyagánál fogva is 
csak könnyű, tehát firnászszal tört festékek nyom
tatására alkalm as; ha „erős“ festékekkel nyomta
tunk róla, sokkal könnyebben szakad le a talpáról. 
A tört színek használatát tehát szinte a túlzásig vit
ték, úgy, hogy az utolsó két esztendőben készült 
színes nyomtatványaink többnyire beteges színössze- 
tételüek. Ha már az is ki van téve a megunásnak, 
a mi j ó : term észetes, hogy a helytelen, a hibás, 
még hamarabb leszorul a porondról. Ennek a bebi- 
zonyosodását láthatjuk most abban az áramlatban, 
a mely a vastag színes papirosok keresettségével 
karöltve a telített színek alkalmazását igyekszik nép
szerűsíteni, még pedig elég gyors tempóban.

Ennyit az utolsó esztendő históriájából.
Ha végigtekintünk a magyarországi könyvnyom

tatás mostani állapotán: végtelenül elszomorító képet 
látunk.

A kétszer-kettőn túl nem emelkedő buta üzleti 
szellem m indenütt elnyomja, béklyózza a magasabb 
törekvéseket. A „Buchdruckerkunst“, az „ars typo- 
graphica“ a legközönségesebb kézmívességek közé 
sülyedt ; hétszáz és kilenczvennégy magyar könyv- 
nyomdatulajdonos között alig van harmincz olyan, 
a ki végiglátja a könyvnyomtatásnak mint ipar. 
m űvészetnek egész perspektíváját s megbecsüli a 
mesterségét. A többi nem könyvnyomtató, hanem 
— hándlé. Korlátolt, haszonleső, művészi érzéke 
csöpp sincs. Életfilozófiája az, a mi a Teleki-téri 
ghettóban uralkodik. A pénzkeresés nemesebb mód
ját nem érti.

Még a legnagyobb nyomdákban is mit látunk? 
Azt, hogy a nyomda produktumai általában véve 
silányak, s csöppet sem méltók a hangzatos czéghez. 
Van egy úgynevezett akczidens-szedőosztály néhány
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szedővel, a kiknek utasításuk, hogy lehetőleg szépen 
dolgozzanak. A többi szedő munkájával senki sem 
törődik. A könyvszedés aranyszabályait ma már alig 
ismerik, a szavak beosztásának egyenletessége, a tisz
tességes elválasztás stb. ma már csak üres legenda. 
Hát még a nyom tatás?! (No, erről csakugyan nem 
érdem es beszélni. De talán néhány szóval jellem ez
hetjük azt a nemtörődömséget, a melyben maga a 
nyom tatás előbbrevitele, fejlesztése felkarolva lesz. 
Maguk a főnökök alig törődnek a tiszta, szép nyo
mással, m ert szerintök, ha a kerék nem forog, nem 
zakatol szüntelen, roppant anyagi veszteséget okoz 
az intézetnek. Pedig a gyakorlat ennek ellent mond, 
m ert minden a munka beosztásától függ, lehet jól 
és gyorsan is dolgozni, csak a helyes végét fogjuk 
meg a munkának. Leghathatósabb orvossága ennek, 
ha hozzáértő, képzett m unkaerőket alkalmaznak, attól 
jót is és többet kapnak, a nélkül, hogy ezt követelni 
kellene tőlük. Szerk.). Ma már eseményszámba megy, 
ha tisztességesen nyomtatott hazai nyomtatvány 
kerül a kezünkbe. Pedig a lelkiism eretes, becsületes 
munka nem kerül egy percznyivel sem több időbe, 
mint a mostani slendriánkodás. Csak meg kell szokni.

A „gseft“ jelszaván induló könyvnyomtatóktól 
term észetesen nem kívánhatjuk azt sem, hogy sokat 
hangoztatott hazafiasságukat legalább a magyar nyelv 
megbecsülésével bizonyítsák be. Nyomtatványaink 
legtöbbje otromba fogalmazásu s a legrútabb germa- 
nizmusoktól hem zseg: a nyomdász simító keze nem 
látszik meg rajta. Ez még hagyján, a legtöbbször 
nincs beleszólásunk a dologba. De az mégis csak a 
nyomdász bűne, ha saját üzleti nyomtatványaiból is 
csak úgy ordít a magyartalanság. Aztán az a tömérdek 
sajtóhiba! Sehol annyi, m int nálunk. A sajtóhibák 
indexének divatját talán azért is fojtották meg, m ert ma 
már ívekre terjedne egy-egy könyvnél a hibaigazítás.

A könyvcsináló iparművészet dédelgető szeretete, 
törekvés és ambiczió itt-ott — slendriánság, butaság 
és piszkos verseny a legtöbb helyütt: ez a magyar 
nyomdaipar képe az ezerkilenczszáz és harmadik 
esztendőben.
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A K Ö N Y V E K  D Í S Z Í T É S E I R Ő L .
Ir ta : AUGENFELD M. MIKSA.

ÚLYOS FELADATOKAT RÓ a modern 
korszellem és az emberiség kifinomult 
ízlése a könyvnyomtatóra. Ma már aligha 
elégítené ki még a legmérsékeltebb kívá
nalmakat is az elődjeink által kultivált 

piros és fekete színben előállított dísznyomás, vagy 
a későbbi korszak stílszörnyetegei; a könyvnyom
tatónak minden munkájában művészi összhangnak 
kell lenni, m ert ezt megköveteli a megrendelő. A leg
egyszerűbb munkában is — vagy tán éppen az egy
szerűségben — valami megkapónak, valami elbájdó
nak kell mutatkozni.

A XX. századbeli könyvnyomtatónak elmaradhat- 
lan segítője a mesterszedő. Ennek dolga a nyomda 
holt anyagát: díszítményeit, betűit, vonalait olyan 
élénk képpé alakítani, hogy a nyomó által — helyes 
színérzékkel — a papírra rögzítve, megadja azt, a 
mit a rendelő néha akaratlanul is kiván. A m ester
szedő dolga ezen anyagokkal kellő változatosságot 
produkálni.

Még a legavatottabb mesterszedő is csakhamar 
kim erülne az újabb formák keresésében. Hogy ezt 
elkerülje, figyelemmel szemléli a keze ügyébe kerülő 
grafikai term ékeket, minők a más intézetekből kike
rülő m estermunkák és rokon sokszorosító-iparágak 
hasonló munkái. Sokszor egy-egy parányi részecské
ből erőt m eríthet a legszebb alkotásokhoz, másszor 
pedig a helyesen felfogott színválaszték hasonló szín
csoportnak esetleg szebb alkalmazására ösztönzi.

Sajnos, a napi elfoglaltság mellett szinte lehe
tetlenné válik, vagy legalább is meg van nehezítve 
az ilyenek gyűjtése. Még nem is régen — részben 
ma is — divatban volt az úgynevezett mintacsere, 
azaz a könyvnyomtatók egymás között kicserélték 
jobb term ékeiket. Ezek azonban így kicsi körben te r
jedhettek csak. Ma leginkább a hazai és külföldi 
szaksajtóra vagyunk utalva.

Azonban ha a szaklapok a divatos díszítő anya
gok feldolgozásának a végtelenségig variált módo
zatait mutatják is be, még mindig nem kimeríthetlen
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kútforrásai a nyomdai díszítésnek. Mert bizony a 
legképzettebb mesterszedő sem önálló konczepcziók 
után dolgozik, hanem a látott és átérzett művészi 
vagy művészeti-ipari alkotások nyomán támad benne 
a gondolat, az alkotás érzete, és habár nem ugyanazt 
készíti el, a mit ama művészi vagy művészet-ipari 
tárgyon látott, mégis az képezte alkotásának embrió
ját, alapgondolatát, melyen logikailag az egész fel
épült.

Tehát itt elején mindjárt elértünk oda, hogy meg
tudjuk, melyek a könyvnyomtató díszítéseinek kút
forrásai: a művészi és m űvészet-ipari term ékek 
minden tárgya, m ert ehhez hivatott művészek adták 
a terveket, művészek rajza vagy utasítása nyomán 
készült, kik otthonosabbak a stylformák ismeretében 
mint mi.

Nem hiba tehát az, ha munkánk a pozitív ere
detiséget nélkülözi; m ert egész terjedelmében alá
írhatjuk azt, a mit a „Magyar Iparművészet" hiva
tott kritikusa ez évben megjelent „A mesterszedés" 
czímü könyvem bírálatában mond: „Megtanuljuk 
abból, hogy a mesterszedő is művész. Olyan művész, 
mint a zongora-virtuoz; mások szerzeményeit köz
vetíti a közönséggel. Ebben aztán a megjelölése, a 
korlátja is tevékenységének: ne igyekezzék a szerző 
társa lenni, csak interpretálója. Értse meg szellemét 
és lehetőleg ne szóljon bele, ha segíteni nem tudja. 
A m értékletes de helyes elbánás a kézirattal sokkal 
nehezebb, mint megtömni ész nélkül az öntödék ter
mékeivel."

Sajnos, éppen ezen téren nagyon sok visszaélés 
történik, különösen azóta, mióta az „alapmetszés" 
divathóbortja alatt mesterszedőink a legképtelenebb 
ornamentumokat gondolják ki és metszik valami 
könyvnyomtatásra alkalmas anyagba.

Habár éppen alapmetszéssel adható meg a művé
szetit alkotni vágyó mesterszedő munkájának a csín 
és eredetiség, mégis elitélendő a furcsábbnál furcsább 
vonalornamentumok, a képtelenséget messze túlszár
nyaló virágok és lehetetlen növények metszése akkor, 
mikor egyszerű, síma alappal,vagy esetleg ezen alapba 
alkalmazott néhány vonal vésésével sokkal könnyebb 
munkával, sokkal kevesebb időpazarlással, szebbet, 
jobbat készíthettünk volna.
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A könyvnyomtató-iparban művészi rajzokat a 
betűöntődé betűiben és ékítményeiben kapunk, úgy
szintén a különféle ábrákban. Munkánk kiviteléhez 
terveket (skizzeket) legritkább esetben. Mint fennebb 
mondám, ezt magunknak kell elkészíteni.

Igen jő benyomással van ízlésünkre a képző- 
művészeti és iparművészeti tárlatok látogatása. Az 
előbbi a színérzéket fejleszti, mig az utóbbi a m ű
vészi kezektől származó motívumok gazdagságával 
tanít bennünket, mert művészi tervek után készül
nek a díszesebb bútorok, érmek, lithografiák, helio- 
gravürök stb. stb.

Igen jő tanulmány-anyagot adnak az épületek 
díszes homlokzatai is, ha ezeknek sík felületein lát
ható díszítményeket tanulmányozzuk, m ert egész 
házat, ablakot, vagy kaput papírra vetni hibás lenne.

Végül még csak arra akarok visszatérni, hogy 
az ilyen tanulmányok visszaélésekre ne vezesse
nek ; tartsunk m értéket a pozitív és relatív eredeti 
között, nehogy úgy tegyünk, mint egyik mesterszedő, 
a ki pályamunkát úgy dolgozott ki, hogy egyszerűen 
Máser-lemezbe egy levélpapirdoboz fedelének díszít
ményét metszette és ebbe alkalmazta a szöveget.

IT TARTSUNK BE: A REGISZTERT VAGY AZ
EGYENLETES CZlMBEOSZTÁST ? Könyvek tör

delésénél arra igyekszünk, hogy a regisztert betartsuk- 
Sokan a regiszter megbontását határozottan hibának minő
sítik. Igen ám, de a czímek egyenletes beosztása is bir oly 
fontossággal, mint a soroknak regiszterre állítása. Gyakran 
előfordul a gyakorlatban, hogy vagy az egyiktől vagy a 
másiktól el kell térnünk technikai nehézségek folytán; 
például 3—4 többsoros czím kerülhet egy oldalra, vagy 
más lényeges nehézség, a mikor is vagy el kell térnünk 
a regiszter pontos betartásától, vagy a czímek arányos, 
egyenlő beosztásától.

A két eltérés közü l m elyiket vá laszszá k ?
Véleményünk szerint inkább a regisztert áldozzuk fel, 

hogy a czímek egyenletes beosztásától el ne térjünk; mert a 
helytelen, aránytalan beosztás szembeötlő, míg a regisztertől 
való eltérés ritkán észrevehető. Lehet e fölött vitatkozni ?
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A V Á Z L A T K É S Z Í T É S R Ő L .
Irta: LÖWY SALAMON.

ÁZLATOKAT A M E S T E R S Z E D Ő  két 
czélból szokott készíteni, saját haszná
latára, vagy a megrendelő részére.

Az első esetben az adott nagyságú 
papiron úgyszólván csak körvonalozza 

az agyában született eszmét, s elhagyva minden 
aprólékos díszt, csak a rendelkezésre álló sík fel
osztását tünteti szem elé néhány vonással, s a főbb 
sorok s az esetleg használandó embléme vagy más 
nagyobb díszítmény-darab levonatát ragasztja fel a 
tervezett helyre.

A második esetben a szedő feladata nehezebb, 
a mennyiben a rendelő szeme elé készülő vázlat 
már bizonyos határozott alakot kell hogy öltsön, a 
főbb sorok, s a felhasználandó díszítmények kellően 
kifejezésre kell hogy jussanak, hogy a megrendelő 
már a szedés megkezdése előtt láthassa, mit fog 
kapni, s már akkor, a mikor az nem ütközik aka
dályokba, megtehesse kifogásait, s esetleges kíván
ságai könnyebben teljesíthetők legyenek.

A kétféle czélt szolgáló vázlatkészítés előfel
tételeit, módozatait, a használandó eszközöket fogom 
czikkem keretében megvilágítani, s módot óhajtok 
nyújtani arra, hogy ezen egyszerű s éppen nem 
nehéz eljárási módozatok útján még azok is, a kik 
nem bírnak különösebb rajztudással, könnyű szerrel 
készíthessenek a czélnak megfelelő vázlatot, — ter
m észetesen betűöntödei anyagokból.

Ki fogok azonban terjeszkedni arra is, miként 
lehet betűöntödei anyagok nélkül, a saját vagy 
elism ert grafikai művészeknek e czélra készült 
motívumaiból egy az újdonság hatását keltő váz
latot készíteni.

Vegyük tehát a sorrendet, és pedig először a 
saját czélunkra készülő vázlat-készítést.

A mesterszedő kap például egy üzleti kártyát, 
a művezető utasítása úgy szól, hogy valami csinos, de 
ne drága dolog legyen. Daczára annak, hogy egy
szerűbb munkáról van szó, ne mulaszsza el a szedő, 
hogy ha csak pár vonásból álló vázlatot is készítsen,
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m ert, ha bármily csekély támpont van is szemünk 
előtt, a szedést oly aránytalanul megkönnyíti, hogy 
a vázlatkészítéssel töltött időt többszörösen kár
pótolja.

Az adott utasítás szem előtt tartásával átgon
doljuk, hogy a rendelkezésre álló szöveg- és alakból 
mit is lehetne létrehozni. Megrajzoljuk legelőbb is 
4 vonallal az adott papír nagyságát, lemetszszük 
minden oldalról a megfelelő margót, ez által elérve 
azt, hogy a rendelkezésre álló tér tisztán áll szemünk 
előtt. Fődolog lévén minden nyomtatványnál, hogy 
a sorok kellően érvényesüljenek, ezeket próbáljuk 
tehát legelőbb jól elhelyezni. Fia ez sikerült, m ér
legelhetjük, vájjon alkalmazhatunk-e a szöveggel 
kapcsolatban valamely vignettát, vagy hogy egy
általán alkalmas-e a fennmaradó tér díszítmény fel- 
használására; ha igen, úgy ezeket is megrajzoljuk 
pár vonással, s ekkor már m egítélhetjük e pár 
vonással összerótt vázlatból is, hogy munkánk érde
mes-e a kiszedésre, s hogy az megüti-e a kívánt 
m értéket. De megítélhetjük e kis vázlatból azt is, 
hogy a felhasználandó díszítmény emelni fogja-e m un
kánk értékét, vagy megfelel-e általában a jó ízlés 
követelményeinek. Ha azután mindeme követelmé
nyekre kielégítő eredm ényt látunk, megkezdhetjük 
a szedést s ez akkor már könnyed játék lesz sze
m ünk előtt.

M ert jól jegyezzük meg magunknak, hogy csakis 
az olyan munka lehet m intaszerű és érhet el jó 
hatást, a mely feltétlenül helyes alapokon épült fel, 
s a hatás ott, a hol nem term észetes úton, hanem 
m esterkéltséggel jelentkezik, éppen ellenkezőleg a 
czéllal, visszatetszést fog szülni.

Vegyük például az 1-ső ábrát, mely daczára 
angolos egyszerűségének, rem ek h a tású ; vagy itt 
van a 2-dik számú ábra, egy kis értesítés, szintén 
nagyon egyszerű munka, de két színben nyomva 
oly előkelő hatást kelt, hogy az, a ki kézhez kapja, 
önkénytelenül is el kell hogy olvassa, s így czélját 
mindenképpen eléri. Meg kell itt jegyeznem, hogy 
mindkét ábrát a „British Printer" angol szakfolyó
iratból vettem, a hol is mint követésre méltó, minta
szerű nyomtatványok ajánltatnak a szakember figyel
mébe.
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De vegyünk egy gyakorlati példát. Feladat az, 
hogy pl. a „Könyvnyomdászok S zak k ö ré in ek  egy 
kis meghivót kell készítenünk valamely felolvasá-

2. ábra.

3. ábra.

sára. Bármily egyszerű munkát készítsünk is, igye
kezzünk azt úgy előállítani, hogy már az első pilla
natra észrevehesse az, a ki kézhez kapja, hogy ki 
és mit akar azzal kifejezni, s épp a jelen feladatnál
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pár szóval — s esetleg megfelelő szemléltetéssel — 
ki kell fejeznünk azt, hogy czimzettet a „Szakkör“ 
valamely oly dologról értesíti, a mely őt érdekelni

v  s

4. ábra.

5. ábra.

fogja, egy szóval az előállítással kell elérnünk azt, 
hogy az illető nyomtatvány ne kerüljön olvasat
iamé a papírkosárba. Készítsünk tehát a fenti fel
adathoz mérten egy vázlatot.

45



Nyomdászokról lévén szó, igyekezzünk ezt lehe
tőleg szemléltetéssel is kifejezésre ju tta tn i; fel
használunk tehát egy ily tárgyú díszítményt vagy 
czímert, ez mindenkor jó hatással van. Ezen díszít
ményt kapcsolatba hozandó a szöveggel, előállt a 
tervezés elsőszülöttje (3. sz. ábra). Szigorúan véve 
megfelelne czéljának, de hát nem kell az elsőnél 
megállapodnunk, de ne is dobjuk azt el, hanem 
tovább szemléljük, tanulmányozzuk azt s igyekez
zünk abból a semmiképpen sem kifogásolhatót 
kihámozni. Ha ez sikerült, papírra vetjük azt is, 
s ebből állt elő a 4. számú ábra. A kettőt egymás 
mellé helyezve, azt látjuk, hogy míg az elsőt nagyon 
is megraktuk vonaldíszszel, a másodikat túlságosan 
megfosztottuk attól. Igyekeznünk kell tehát a kettőt 
összeegyeztetni, a mi kellő igyekezet után rendesen 
sikerül is, mint azt az 5. sz. ábra mutatja, a mely 
a két előbbi ábra kihámozása után állt elő. Ha 
azután az idő és áldozatkészség engedi, élénkíthet
jük az 5. számú ábrát egy alapszín nyomásával, 
mint azt a 6. számú ábrán láthatjuk.

Ez volna az első oldala az összehajtható kártya
lapnak s csak a „Szakkör" czímét, a felolvasó nevét, 
s a felolvasás tárgyát tartalm azná; a 3. oldalon 
lehetne azután röviden részletezve közölni a tulaj
donképpeni szöveget.

A mint már e kis egyszerű példából is láthatjuk, 
az elért eredmény megérdemli azt, hogy papirt és 
czeruzát használjunk a szedés előtt, m ert a kész váz
latról azután nyugodtan szedhetünk s nem vagyunk 
kitéve annak a legkellemetlenebb bajnak, hogy sze
désünket többszörösen változtatni vagyunk kény
telenek, m ert ez vagy amaz nem felel meg rajta 
az ízlésünknek.

Ajánlom tehát, hogy minden mesterszedő, bár
mily egyszerű munkához kezdjen is, ha azon éppen 
semmi díszítés nincs is, egy vázlatot készítsen; sok 
időt nyer általa és sok boszúságtól kiméli meg 
magát.

Megemlítendőnek vélem itt még, hogy a saját 
czéljainkra készülő, teljes kivitelű vázlatoknak eset
leges kiszínezéséhez legalkalmasabb színes czeruzát 
használnunk, m ert a vizfestékekkel való eljárás 
körülményesebb s több időt vesz igénybe.
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Áttérek ezek után czikkem második ré szé re ; 
tárgyalni fogom, hogy miként lehet betűöntődéi 
anyagokból a rendelő számára teljes kivitelű váz
latokat készíteni, a nélkül, hogy az a nyomda külö
nösebb megterheltetésével járna.

A vázlatkészítés megkezdése előtt azonban szá
molnunk kell minden körülménynyel, s különö
sen ne feledjük el a modern irány két legfőbb 
segítő eszközét, a divatos papirt s az annak meg
felelő kifejezésteljes, de többé-kevésbbé tört színek 
alkalmazását. E két fő dolgot sokszor a legraffinál- 
tabb ízléssel előállított szedés sem kárpótolja. Hogy 
példát hozzak fel, itt van a most uralmon levő sötét 
színű papirosoknak fehérrel való nyomtatása. Két 
jól kiválasztott sor, vörös papiron fehérrel nyomva 
oly hatást kelt, a melyet — el kell ismernünk — 
nagyon nehéz utolérni.

A vázlatkészítéshez, a szerint, hogy fehér, vagy 
gyengébben színezett, avagy pedig sötétebb színű 
papiron lesz a tervezendő nyomtatvány nyomva, 
kétféle eljárást ajánlhatok.

Ha fehér, vagy gyengébben színezett a haszná
landó papir, legajánlatosabb a vázlatkészítéshez az 
úgynevezett „Florpost“ papirost használni, ez a papir 
fehérben és majdnem minden világosabb színárnya
latban kapható, s olcsóságánál fogva nem kerül 
nagyobb anyagi áldozatba annak beszerzése, s a mely 
teljes átlátszóságánál fogva nagyon megkönnyíti a 
tervező munkáját.

Ha pedig a használandó papir sötét színű, úgy 
legjobb az eredeti papiron eszközölni a tervezést.

Vegyük tehát először, hogy fehér papiroson ter
vezendő egy meghívó, esetleg három színben. Mint 
már előbb is említettem, a papirnagyság és a meg
felelő margónak négy vonallal megrajzolása képezi 
első teendőnket, s ha ez megvan, gondolkozhatunk 
a szöveg áttanulmányozása mellett a kivitelen. Ter
mészetes, hogy ezúttal se sajnáljuk a czeruzát, hanem 
eszménket vessük papírra, ne rajzoljunk, elég ha a 
sorokat két-két vonal, a díszítményt meg egy kis 
fekete folt képviseli is.

Mint mindig, első sorban a szöveget igyekezünk 
jól elhelyezni, s ha ez irányban megállapodtunk, 
kiválasztjuk az annak leginkább megfelelő betűfajt,
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s leszedjük a fő sort, lehúzzuk s elhelyezzük a 
tervezett helyre s a szöveg többi részét köréje 
csoportosítjuk. Csak ezután gondolhatunk a díszít
ményekre. Fő elvünk legyen, hogy az a felhasznált 
betűfajjal összhangzásban legyen. Ezt megkívánja 
a munka stilszerűsége.

Ha a szöveg kevés, ajánlatos nagyobb díszítő
darabok felhasználása, de vigyáznunk kell, hogy 
semmiesetre se lépjük túl a határt, m ert a mint tudjuk, 
sok a jóból is megárt.

Ha azonban a szöveg meglehetősen kitölti a 
rendelkezésre álló teret, csínján bánjunk a díszítő 
anyagok felhasználásával, mert ilyenkor azután túl
zsúfoltság fenyegeti munkánkat.

Ezek után, ha tisztában vagyunk a sorok elhelye
zésével, a felhasználandó díszítmények minémű- 
ségével s az ezeknek legjobban megfelelő színe
zéssel, hozzáfoghatunk a tulajdonképpeni vázlat 
készítéséhez.

Ha a tervezett meghívóra díszítményül csak egy 
vagy két nagyobb darabot használunk fel, legalkal
masabb, ha egy oly ívet, a melyen a szedés nagy
sága négy vonallal meg van rajzolva, a lehúzó prés 
lapjára teszünk, s azon a már megfelelő színnel 
befestékezett díszítményt és a leszedett fő sort el
helyezzük, a mikor is már lehúzás előtt láthatjuk 
annak jó vagy rossz hatását, s mindjárt javíthatunk 
azon ; ha azután a hatás kielégítő, reátéve egy ív 
papirt, lehúzzuk azt. Ajánlatos több levonatot készí
teni, lehetőleg többféle színben, hogy a színhatáso
kat is tanulmányozzuk. Az így elkészült levonaton 
azután már csak az alapszínt kell megfestenünk, s 
a 6-ik ábra példájáraa sorokat vonalakkal helyette
sítenünk.

Az esetben, ha a tervezendő munkához apróbb 
díszítményeket, vagy éppen vonaldíszt is haszná
lunk, csak a fősort húzzuk le a megfelelő színben 
a már említett átlátszó papirosra, a díszítményeket 
azután reá pauzáljuk.

Ez az eljárás már körülményesebb, a mennyiben 
a lehúzott fősor körül meg kell rajzolnunk négy 
gyenge vonallal a szedés nagyságát, s elővéve a 
használandó díszítmények mintakönyvét, s a meg
jelölt papirost reá helyezve, átpauzáljuk a megfelelő
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helyre a kivánt darabokat. Ha ez kész, az össze
kötő vonalakat már minden nehézség nélkül meg
húzhatjuk.

Nem sokban különbözik ez eljárásoktól az erő
sebb színű papirokon való vázlatkészítés.

Itt azonban már csak az az egy módunk van 
szép vázlatot készíthetni, ha a felhasználandó díszt 
és a főbb sorokat a megfelelő színnel befestékezve, 
elhelyezzük egy a készítendő szedés nagyságának 
megfelelő területen, s lehúzzuk az eredeti papírra. 
Egyebekben pedig úgy járunk el, mint az előbb 
leírt módozatoknál; előbb czeruzával megrajzoljuk, 
majd az alapszínek megfestése után a megfelelő 
színnel kihúzzuk a rajzot, s megjelöljük a sorok 
elhelyezését.

A mint láttuk, nagyon szerény eszközökkel, s 
aránytalanul rövid idő alatt készíthetünk betűöntö
dei anyagokból minden czélnak megfelelő vázlato
kat, s éppen azért ajánlom, hogy minden törekvő 
nyomdász gyakorolja magát a vázlatkészítésben, 
annál is inkább, mivel ezt minden nehézség nélkül 
odahaza végezheti szabad idejében. A présen való 
lehúzást teljesen nélkülözhetjük odahaza, mivel azt 
csak a gyorsabb és preczizebb eljárás czéljából 
em lítettem , de e nélkül is készíthetünk kifogástalan 
vázlatokat.

Nem is költséges dolog, s két czélt is szolgál; 
m ert a mellett, hogy ez által gyakoroljuk magunkat 
a m esterszedésben, még kézügyességre is szert 
teszünk. Az otthon való vázlatkészítéshez nem kell 
semmiféle különösebb berendezkedés; pár ív „Flor- 
post“ papiros, czeruza, vonalzó, s egy pár legszük
ségesebb vizfesték, no meg a nyomda betűminta- 
könyve szükségeltetik hozzá; azt hiszem, hogy eze
ket mindenki beszerezheti, ha arról van szó, hogy 
az üzlet érdekeit szolgálja.

Ezzel befejeztem volna a betűöntödei anyagok
ból való vázlatkészítés leirását, nem terjeszkedhet
tem ki minden aprólékosságra, s épp ezért még meg 
kell jegyeznem azt, hogy a gyakorlatban meg fogjuk 
találni mindennek a magyarázatát, a mi esetleg két
séges vagy nem eléggé érthető.
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Czikkem harmadik részéhez, a nem betűöntödei 
anyagokból való vázlatkészítéshez érve, engedtessék 
meg nekem egyet-mást elmondani az úgynevezett 
eredeti munkákról, s arról, hogy mik az előfeltételei 
annak, hogy valaki igazán eredi s némileg művészi 
becsű munkát tudjon létrehozni.

Mi magyarországi nyomdászok, sajnos, nem dicse
kedhetünk azzal, hogy szakmabeli kiképzésünkre ez 
ideig valami tág tér nyilt volna. Leszámítva a 
„Könyvnyomdászok S zak k ö ré in ek  eléggé meg nem 
becsülhető igyekezetét, hogy ez irányban is alkalmat 
óhajt nyújtani a tanulni vágyóknak, bizony nem 
igen találtunk módot és helyet ahhoz, hogy magun
kat szakmánkban tovább képezhetnénk.

A főváros hatalmas könyvtáraiból egyetlen egy 
sem áll nyitva akkor, a midőn mi szabad idővel 
rendelkeznénk, s így azok látogatásától el vagyunk 
zárva; így vagyunk majdnem mindazon helyekkel, 
a hol mi tudásunkat gyarapíthatnánk.

Dicséretes kivételt képeznek azonban az „Ipar- 
rajziskola“ és az „Iparművészeti Muzeum“. Külö
nösen ez utóbbi. Megnyitotta előttünk könyvtárát, 
a hol agilis, hozzáértő em berek még útbaigazítással 
és tanácscsal is szolgálnak, ha ez iránt valaki hoz
zájuk fordul. Tegye is ezt minden igazán törekvő 
nyomdász, a ki tudását fejleszteni, ism eretkörét bő
víteni akarja.

Az „Iparművészeti Múzeum" kiállításai, de külö
nösen könyvtára m érhetlen kincseket tartalmaz a mi 
szám unkra; a legnagyobb grafikai művészek művei, 
rajzai, festményei, csodálatos varázs-hatással vannak 
a szemlélőre. A ki e műveket először látja, önkény
telenül is arra a következtetésre jut, hogy eddig a 
szépről, jóról még távolról sem alkothatott fogal
m at; itt látni csak, mi a szép, nemes, művészi és 
eredeti.

Hát, tisztelt olvasó, ide akartam én kilyukadni, 
az eredeti szóhoz.

Gyakran látunk úgynevezett eredeti motívumok
kal, szedő-kéz alkotta nyomdai term ékeket, gyakran 
ügyes és tetszetős dolog is akad közte, de — s ezt 
kiemelem — nincs művészi becsük, s az, a ki csi
nálta, maga sem tudja, m ennyire vétett az esztétika, 
a műizlés ellen.
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Számos elsőrangú hazai és külföldi grafikai művé
szek könyve, motívumai vannak birtokomban, az 
Iparművészeti Múzeumban is gyakran böngésztem 
azokat, igyekeztem alapvető gondolataikat kifür
készni, s e közben arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy mindaddig, míg valaki ezeket gyökeresen át 
nem  tanulmányozta, ne akarjon az eredeti motívu
mokkal grafikai termékeket produkálni.

Felhozhat ez ellen bárki bármit, de azt el kell 
m indenkinek ismerni, hogy tanulás nélkül nincs 
tudás; már pedig bármily zseniális legyen is valaki, 
nem hiszem, hogy pl. a magyar motivumu rajzoknál 
nélkülözhetné például Huszka Józsefnek a magyar 
ornamentikáról írt és rajzolt műveit, vagy pedig a 
mai modern stilü rajzoknál egy Eckmann, W alter 
Crane, Burne Jones, Hupp, Kiinger, Buerck, Adams, 
stb. stb. rendkívül érdekfeszítő útm utatásait és 
rajzait. Ezek ism erete nélkül legalább is kétséges
nek tartom, hogy nyomdászember, ■— minden elő
tanulmány n é lk ü l— művészi becsű, modern, eredeti 
munkát végezhessen.

Lehet is, kell is eredeti dolgot produkálnunk, 
de előbb vértezzük magunkat tudással, ne vágjuk 
a fejszénket olyan fába, a melybe minden valószínű
ség szerint beletörik. Ne alkossunk motivumokat, 
nem a mi hivatásunk az; hisz ma m ár oly sok, 
csodálatosan szép motivumokat hoz a művészvilág 
majdnem naponkint szemünk elé, hogy abból a leg
kényesebb igényeknek is megfelelően választhatunk. 
Ha azután munkánknál egy a természetből m erí
tendő motívumra lenne szükségünk, nézzünk körül, 
vájjon nem akad-e nálunknál hivatottabb m űvész
kéz által alkotott motívum, a melyet feldolgozva, 
biztos hatást érhetünk e l ; és megvan az az elég
tételünk, hogy daczára, hogy a művünkön felhasz
nált vadrózsát vagy más növényi díszt nem mi sza
kítottuk is az erdőn, művészi becsű és eredeti dolgot 
készítettünk.

M ert hát, lássuk csak be, hogy nagy képzelő
tehetség kell ahhoz, hogy mi, a kiknek ez irányban 
előképzettségünk nincs, s a kik egész nap, egész 
éven át, a nyomdához vagyunk kötve, jobb, szebb 
és élethűbb motivumokat tudjunk tervezni, mint 
az a művész, a ki egész életét a term észet tanul-
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mányozásával tölti. Józan gondolkodás m ellett okvet
lenül rájövünk arra, a mit én is tanácsolhatok, hogy 
dolgozzunk mi nyomdászok a ma már minden 
korlátozás nélkül piaczra hozott, világhírű művé
szek motívumai után, továbbá az utczán, épülete
ken, múzeumokban, képtárakban, a m űkereskedések 
kirakataiban látott, szintén művész-kéz alkotta motí
vumok után, s az eredménynyel nemcsak meg leszünk 
elégedve, de büszkék is lehetünk reá.

Ezeket tartottam felemlítendőknek, mielőtt a nem 
betűöntödei anyagokból való vázlat-készítésről szó
lok, s csak még azt jegyzem meg, hogy eltérően 
az eddig vázolt tervezési módozatoktól, itt igenis 
fontos körülmény az, hogy a tervező jól tudjon raj
zolni, helyes Ítélőképessége s szépérzéke legyen, 
valamint szükségesnek tartom az előbb vázolt elő
ism eretek bírását; nem kevésbbé fontos a festék
technika ism erete is.

Most pedig meg fogom próbálni bemutatni, hogy 
miként készül az ily vázlat, s hogy miként hasz
nálhatjuk fel a motívumokat, s alkothatunk azokból 
úgy a nyomdászat szabályainak, mint az esztétika 
követelményeinek megfelelően szépet és jót, a nélkül 
term észetesen, hogy az utánzás vádját vonhatnánk 
magunkra.

Nézzük csak a 7. számú ábrát. Egy czégkártya 
vázlata az. Minden aggodalom nélkül elmondhatom, 
hogy az eredeti alkotás, pedig, mint azt a 8. ábra 
mutatja, bizony nem a saját motívumaim után készült. 
Az alapeszmét Buerck Pál német művésznek birto
komban levő egyik művéből vettem a két felső orna- 
mentum pedig jegyzőkönyvemből került elő, s bizony 
már magam sem tudom, hogy oda melyik épületről 
vázoltam.

A felső és az alsó rész összeegyeztetése, a kisérő 
vonalak megrajzolása, elég gondot és Ízlést igényel, 
úgy, hogy a mikor munkánkkal a nyilvánosság elé 
lépünk, nem kell szégyelnünk azt sajátunknak val
lanunk; az utánzás vádja pedig messze esik tőlünk, 
daczára annak, hogy idegen kéz alkotása adta meg 
munkánk alapvető gondolatát.

Ilyen és ehhez hasonló példákat számtalant tud
nék felsorolni, de hisz ez az egy is meggyőzhet 
bennünket arról, hogy sokkal helyesebb képzett,
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7. ábra.

Színösszeállítása : 1. A síkfelületet nemcsak bőrutánzatsze- 
rüen különböző törtjszínekkel mint pl. szürke, oliv-zöld, 
narancs stb., hanem direkt bőrimitált papírra is nyomhat
juk. — 2. A rajz kontúrja: bronz. — 3. A rajz-test: dombor.
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elism ert művészek nyomdokain haladni, m int elő
tanulmány nélkül oly feladatok megoldásához fogni, 
a melyek végre is magasabb hatáskörbe tartoznak.

De lássuk csak, hogy készült a 7. ábra vázlata. 
Mindenekelőtt odavetőlegesen megrajzoljuk az alsó 
rész alapformáját; ha első Ízben nem sikerül is 
mindjárt a helyes és tetszetős formát eltalálnunk, 
ne töröljük azt el, s el ne dobjuk, hanem ugyan
azon vonalat igyekezzünk kijavítani, a rosszat is 
mellette hagyva; két-három ily kísérlet után azután 
könnyen kihámozhatjuk a több vonal közül a leg
inkább megfelelőt. Ha ezzel megvagyunk, hozzá
láthatunk a további teendőkhöz; legelőbb is a két 
felső ornamentumot rajzoljuk meg, s csak ha ez 
sikerült, látunk a részletekhez. Ekkor azután meg
ítéljük, hogy nincs-e rajzunkon valami kivetni való.

Ha azután rajzunkról színes vázlatot akarunk 
nyerni, használjuk a már em lített „Florpost" papirost, 
a melyet rajzszögekkel a vázlatra erősítve, minden 
nehézség nélkül átpauzáljuk, mindjárt a megfelelő 
színekben.

Most pedig elérkeztem  a vázlatkészítésnek egyik 
legérdekesebb részéhez: az adott sík területeknek 
vonaldíszítményekkel való megtöltéséhez.

Nekünk nyomdászoknak nem igen van alkalmunk 
a rajzoló-művészetnek ezt az egyik leghatalmasabb 
válfaját munkáinkon alkalmazni, tekintettel éppen 
arra, hogy a rendelkezésre álló tér nagyobb részét 
rendesen a szöveg számára kell lefoglalnunk, de mi 
most igen nagy hatást érhetünk el az ily kivitelű 
rajzokkal az alaplemezek nyomásánál, ha azokba ily 
modorú díszítményeket vésünk.

Felhasználhatjuk azonban igen nagy hatással az 
ily díszítményeket, ha kevés szövegünk van. Ez 
rendesen nagyon előkelő külsőt kölcsönöz az illető 
nyomtatványnak.

A 7. ábra vonaldíszítményeket ábrázol és pedig 
mindkettő Buerck P á l: „O rnam ent“ czimű művéből. 
Nem fűzök hozzájuk kommentárt, beszélnek azok 
maguktól.

Hogy miképp tervezünk ily díszítm ényeket? 
Erre szabályt alkotni távolról sem lehet. Itt oly tere 
nyílik a fantáziának, az alkotó képzeletnek, mint 
sehol. Én csak azt tanácsolhatom, hogy tanulmá
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nyozzuk őket, figyeljük meg a vonalak hajlását, 
törését, egymásba füződését, s igyekezzünk ezt 
gyakorolni, később más alakra átformálni s hiszem,

8. ábra.

hogy kellő szorgalommal e téren is érhetünk el 
eredményt, ha az nem következik is be rövid idő 
alatt. Nagy sikerrel és előnynyel használhatjuk ezen 
kísérleteknél, mint minden motívum átformálásánál
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a tükröt. Leghelyesebb két tükörlapot, úgy mint 
pl. egy könyvtáblát egymáshoz illeszteni, s azt a 
m intákra helyezni; a mikor is az oly meglepő ala
kulásokat, változatokat terem t, hogy az eredetire 
úgyszólván rá sem ismerünk. Ilyen módon foly
tatva kísérleteinket, mindig újabb és újabb formákat 
kapunk, a melyeket azután lerajzolva, valóságos 
kincses bányára teszünk szert.

*

Czikkem befejezéséhez értem, de mielőtt leten
ném a tollat, még egyszer óhajtom figyelmébe aján
lani minden törekvő nyomdásznak, hogy az, a ki a 
vázlatkészítéssel foglalkozni akar, először is kizá
rólag betűöntödei anyagokkal munkálkodjék, s ha 
e tekintetben már kellő gyakorlata van, fejleszsze 
a rajz tudását minél magasabb fokra, s hogy mű- 
izlése is fejlődjék, tanulmányozza a grafikai művé
szek műveit, nézegesse figyelemmel azok vázlatait, 
hogy helyes fogalmat alkothasson magának a szépről 
és a jóról. S csak ha már elég erősnek érzi magát 
arra, hogy nem betűöntödei anyagokkal is megbir- 
kózhassék, kezdjen ily vázlatok készítéséhez. Magától 
értetődő dolog, hogy akkorra már a festék-technika 
minden csínját-binját is ismernie kell, mivel régi 
igazság az, hogy a rossz színezés lerontja a legjobb 
szedés, illetve rajz hatását is.

A mi pedig azt illeti, hogy hol tanuljunk: ma 
már van hely és alkalom arra is ; ott a „Könyv- 
nyomdászok Szakkörének" rajztanfolyama, az „Ipar- 
rajziskola", az „Iparművészeti Muzeum" könyvtára; 
ezek ma már mind rendelkezésünkre állanak, vagy 
ott van a magántanulás útja is, úgy hogy csak saját 
igyekezetünkön múlik, hogy jó nyomdászokká fej- 
leszszük magunkat.

Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy magunkat, 
s ezzel magát a nyomdászatot is magasabb nívóra 
emeljük, saját jól felfogott érdekünk az, s lelkesít
sen munkánk nehéz perczeiben az a tudat, hogy 
a tudás — hatalom.
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S Z E M E L V É N Y E K /
BUDAPEST SZÉKESFŐ VÁROS SZAKIRÁNYÚ 
„IPA R O S-TA N O N C ZISK O LÁ K  TANM ENETE" 

NYOMDÁSZOK ÉS SZEDŐK RÉSZÉRE.
A „Magyar Nyomdászok Évkönyve* számára közlés czéljából szivességből 

átengedte

BÖHM JÁNOS,
SZÉKESFŐVÁROSI RAJZOKTATÁSI FELÜGYELŐ.

NYOMDÁSZAT a szedésből és a nyo
másból áll. A szedés, a síkmértan szem
pontjából tekintve : területek osztása 
bizonyos szabályok tekintetbe vételével, 
a mely szabályok irányítója egyrészt a 

szedésanyagok (betűk stb.) méretismerete, másrészt 
— és m ondjuk: nagyobbrészt — pedig az ízlés.

E szabályok ismertetése és gyakorlása előtt (és 
vele együtt is) tehát a síkmértan ismertetése első 
feladatunk. A mennyiben pedig a műszedésnék (acci- 
dencia, mester-) előfeltétele a kifejlesztett ízlés, ez 
csak a szabadkézi rajzolás gyakorlásával s vele kar
öltve : némi stylismerettel szerezhető meg.

Bár a szedés is testekkel való foglalkozás, de 
ezeknek (betűk, kizáró anyagok stb.) a testeknek itt 
csak egy-egy fölülete érvényesül; ellenben a nyo
másnál a gépmesternek már testm értani ismeretekre 
is van szüksége, mert e nélkül a gép értelmes keze
lése kérdéses. Az újabb korral jár a színes nyom
tatás föllendülése, a mi színtani ismereteket és szín
érzéket kíván a nyomdásztól.

* Jelen czikk keretében alkalmunk van közelebbről megismerni a 
nyomdász-tanonczok tanítási rendszerét. Előre bocsátom, hogy csak kivo
natokat közlök az egészből, de már ebből is eléggé tisztán láthatjuk, hogy 
a fősúly a rajz-oktatásra van fektetve. Hogy minden tanítási rendszernek a 
helyes alapja a mértanból indul ki, ahhoz szó nem férhet, többé-kevésbbé 
fontos is, sőt nekünk nyomdászoknak szükségünk is van rá, ezt különösen 
érzik azok, akik mesterszedőknek készülnek, de ebbeli ismeretük igen szűk 
korlátok közé szorítvák azáltal, hogy ezt ha tudták is volna, de idegenked
tek megérteni abban a megrögzött hiszemben, hogy a nyomdásznak mértanra 
szüksége nincs. De igenis van. Ezt legjobban bizonyítja az a tanfolyam, a 
mely az Iparművészeti Múzeumban segédek részére ez idő szerint folyamat
ban van. Semmiesetre sem vitatom azt, hogy a szabadkézi rajzgyakorlat 
részünkre előnyösebb, mert örök törvény, hogy minden kezdetnek van kezdete, 
igy a rajztanulásnak is, ez pedig elkerülhetlenül a mértan. Tisztán látjuk a 
bemutatott néhány ábrán, hogy a szabadkézi rajzgyakorlatokra fősúly van 
fektetve, tehát különösen a rajztanítás helyes és czélirányos. Szerk.
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A mértan, az ékítményes rajzolás és a színtan 
tehát az a három főtényező, a mi a nyomdászok 
rajzoktatását irányíthatja.

A szak köréből mindent felvettem, a mi rajzi 
úton magyarázható s a rajzolás technikájának meg
választásánál döntőnek azt vettem, hogy:
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1. a mesterség szelleme kevés időrablás mellett 
a kivitel lehető legnagyobb preczizitását kívánja meg;

2. a rajztudás a nyomdásznál nem végczél, hanem 
csak eszköz az önművelődésre és tervezések érzé- 
kítésére.

A rajzoktatásnak feladata általában (de a tanoncz- 
rajzoktatás szempontjából kifolyólag is) a tanoncz
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értelmi tudásának (mértani, szakism eretek stb.), 
összehasonlító, elválasztó, tehát bíráló képességének 
a fejlesztése; feladata a rajzoktatásnak továbbá: a 
rajzok szabatosságára való folytonos törekvés. Külön 
kérdés marad ezenfelül a rajzoktatás különböző 
czéljai szerint az arra törekvő eszközök megválasz

tása. Első sorban a mértani stúdiumokat tekintem 
azoknak, a melyeken mint a gerinczen az élő szer
vezetnek, kell a tanonczok rajzoktatásának föl
épülnie.

A mértan különböző tételei azonban sohasem 
tárgyalhatok készen odaállított dogmatikus igazságok 
gyanánt, hanem lehetőleg a mindennapi élet köréből
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vett példákból legyenek azok levezetve s lépten- 
nyomon ki kell mutatnunk a mértani igazságok és 
az ipari gyakorlat egyes részei között levő szerves 
kapcsolatot.

A különállóan tárgyalt mértan tudomány, az ő 
elvont igazságával, tapasztalatom szerint hidegen

Si.K. LEVCl O  , vjn

hagyja az ifjú kedélyét s érdeklődése csak akkor 
ébred fel, ha látja az elméletnek a gyakorlati életben 
való érvényesülését.

„A tanulás lelke az ism étlés", mondják, s ez így 
is van. De a dolgoknak egyszerű gépies ismétlése az 
arra nem szoruló tanulót, dacára látszólagos figyelmé
nek, tétlenségre és ellenkezőleg: figyelmetlenségre 
szoktatja. Ő azt a maga részére fölöslegesnek tartja 
és unalmasnak. Később még akkor is megfeledkezik 
a figyelemről, a mikor arra tényleg szüksége volna.
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Így azután könnyen megvetjük az alapját a szel
lemi fegyelmezetlenségnek.

Azt a tanulót is, a kinek gyöngébb észbeli tehet
ségéből kifolyólag többszöri ismétlésre van szük
sége, a gépies ismétlés szintén kifárasztja és végül 
megunja.

A végeredmény: az osztály fegyelmezetlensége 
viselet dolgában is.

Az egész osztály érdeklődésének az ébrentartását 
csak úgy érhetjük el, ha egy megállapítandó újabb 
tétel vagy igazsághoz egy már ismertnek az alapján 
jutunk s ha közöttük az összefüggést kitüntetjük. 
Az elméleti igazságok támogatására szolgáló példá-
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kát m erítsük mindig az illető iparág gyakorlatából. 
Továbbá: egy-egy tanulmányi keretből vagy kisebb 
szakaszból mindig csak annyit nyújtsunk, hogy a ta- 
nonczot ki ne fáraszszuk; a későbbiekben való hala
dást biztosítsuk s a fejleszthetésnek megadjuk a 
logikus alapot.

Az elméleti megvilágosításoknál győződjünk meg 
arról, hogy a levezetett igazság a tanoncz tudatává 
vált-e ? s csak kérdezés folytán szerzett meggyőző
dés után menjünk tanulmányainkban tovább.

A tanonczok tehát minden kínálkozó alkalommal 
kérdésekkel belevonandók a gondolatmenetbe, a 
következtetésekbe és a levezetésekbe. Ezekre őket 
rá kell vezetni; lehetőleg ők maguk mondják ki az 
új igazságokat. Csak a legvégső esetben vonja le 
maga a tanító azokat.

Miután a mértani igazságok mindig ugyanazok 
maradnak, bármely iparág szempontjából is vizsgál
juk azokat, a tanm enetek mértani részében nagy 
eltérések nem lehetnek. Az egyes csoportok tan
menetei e tekintetben tehát meglehetősen parallel 
haladnak és csak az alkalmazott részben térnek el 
egymástól.

A mi ezen alkalmazott résznek, vagyis a szak
rajznak egymásutánját illeti, azt nem vezethetjük 
mindig úgy, hogy az egyúttal az illető mesterség 
megtanulhatásának vagy előállítási módjának a sor
rendjével megegyezzék. Ezt a kívánatos menetet 
ugyan, a mennyire lehet, követem (mert néha lehe
tetlen), de nem hagyhattam tekinteten kívül azt sem, 
ha a mesterség valamelyik ténykedése éppen jól 
beleilleszthető volt az elért ism eretkör keretébe, 
vagy pedig illő volt a tanoncz momentán rajzi képes
sége fokához.

Vannak azután egyes rajzok, a melyek nem tar
toznak szorosan véve a szakrajzolás körébe, m ert 
nem az illető, szóban forgó iparág készítményei. De 
a mennyiben az az iparág azokat felhasználja és a 
menetbe mint az elm élet alkalmazásának illusztrálá- 
lására alkalmas példák beilleszthetők, felvettem őket 
a sorrendbe.

Az elméletből és a gyakorlati kivitel m ikéntjé
ből azokat a részeket és módozatokat elhagytam, 
a melyekre az illető iparágnak szüksége nincsen,
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viszont azonban tekintettel voltam mindenkor arra, 
hogy a tanonczok ismeretkörében hézagok ne kelet
kezzenek s tanulmányaik menete folytonos és emel
kedő legyen.

A rajzok technikai kivitelének a megválasztásánál 
mindig az illető m esterség szellemére vagy kívá
nalmaira voltam tekintettel.

Első sorban mindig annak a kérdésnek az eldön
tése érdekelt, hogy: a rajztudás az illető mesterség
nél mint czél, vagy csupán mint eszköz szerepelhet-e ?

Teljesen kidolgozott rajzra ritkábban jut so r; de 
ezzel csak előnyösebb helyzetbe jutunk.

Nem teszszük a tanoncz türelm ét fölöslegesen 
próbára. Értelmi fejlődése és rajzképessége pedig 
sokkal jobban és gyorsabban bontakozik, mintha egy 
év leforgása alatt csupán hosszú munkát igénylő 
kicziczomázott és elpiszmogott rajzot készít, a mely
ről, m ikor a végére jut, jóformán azt sem tudja 
már, hogy hogyan is kezdte meg s hogy az tulaj
donképpen mi is légyen? Mig tudása mit sem nyert, 
czéltévesztett s elpazarolt munkálkodása oktalan és 
indokolatlan hiúsággal és büszkeséggel tölti el. Azt 
pedig nem akarhatjuk, hogy fáradságos munkájának 
az legyen a gyüm ölcse!

Ha egy tanulmányi rész a kontemplált idő alatt 
be nem fejezhető, az a következő alkalommal, rövid 
ismétlése után a már elvégzett résznek, folytatandó 
s az újabb, következő anyag csak azután kerül sorra.

Ha pedig valamely rész a még az nap rendelke
zésre álló idő alatt előreláthatólag be nem fejezhető 
és annak a következő órán való folytatása az eset
legesen kívánatos folytonosság vagy az értelem rová
sára történnék, úgy azt inkább meg sem kell kezdeni. 
Az így szabad rendelkezésre maradt idő ismétlésre 
vagy arra fordítható, hogy a tanonczok a már letár
gyalt anyagból a falitáblán felváltva rajzgyakorlatokat 
végezzenek szabadkézzel, s ezt kisérjék ugyancsak a 
tanonczok szóbeli magyarázatai.

Előszó a szabadkézi rajz folytatásához.
Az újabban többszörösen hangoztatott „artiszti- 

kus rajzoktatási m ethodus“-ra vonatkozólag óhajta
nék egészen röviden, pár szóval csupán, reflektálni.
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Szerintem az iparosnak artisztikus kivitelű rajzra 
kevésbbé van szüksége.

A józan és igazságokon alapuló becsületesen őszinte 
előadási rajzmodorra kell az iparost nevelni.

Az artisztikus rajzok nagyon alkalmasok arra, 
hogy az iparos önönmagát és a megrendelőt, a tárgy
nak a valóságban való kivitelét illetőleg, tévedésbe 
ejtse.

Ez az oka, hogy először a szimetrikus formákat 
tárgyaltam, mert ezek helyes megítélésénél folyton 
segítségére van mértani tudása. Ennélfogva biztos 
támasza van a szabadkézi formák megrajzolásánál. 
Tapasztalatom szerint Ítélete a növendéknek a nélkül 
ingadozó s a formáknak csak megközelítő alakját 
képes nyújtani.

Ha a szabadformák (nem szimetrikus) rajzolta- 
tásával kezdjük az oktatást, hozzászokik a fölületes 
megfigyeléshez, s a szabadformáknál szóbeli meg- 
világosításokkal kevésbbé magyarázható rajzi téve
désekhez.

Az arányosság és a rendszeresség a részek egy- 
máshozi viszonyában nyilvánul, és ezen viszonyok 
leginkább akkor észlelhetők, ha valamit nagyítva 
vagy kicsinyítve rajzolunk.

Ezen eljárásoknál a következők legyenek m érv
adók :

1. Nagyításnál vagy kicsinyítésnél minden részlet 
ugyanazon mérvben nagyobbodik vagy kicsinyedik, 
de azért a részek egymáshozi aránya megmarad. (Ha 
például egyik részlet a másikhoz viszonyítva fél
akkora, ezt az arányt a nagyításnál vagy kicsinyítés
nél is meg kell tartani.)

2. Ha a részek egymáshozi arányát megváltoz
tatjuk, meghamisítjuk, keletkezik a torzkép (kari
katúra).

3. Ha valamit nagyon kisebbítünk, azt a rész
letekben egyszerűsíthetjük, vagy esetleg az apró 
részleteket egészen el is hagyhatjuk (miniatűr).

4. Kis méretű tárgyak, rajzok nagyításánál a rész
letek gazdagíthatok.

5. Kis méretű tárgyak kevés részlettel csak cse
kély nagyítást tűrnek el.
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6. Az erős kisebbítés mindig kevésbbé kellem et
len mint az erős nagyítás (monstrum).

A szabályosság, a szimetria és a rendszeresség 
vagy arányosság az, a mit egy ékítm ény belső fel
építésének törvényeiből a növendékkel már a tanítás 
ezen fokán megism ertethetünk. Messzebb nem volna 
tanácsos menni, m ert egyrészt fogalomzavarokra 
vezetne, m ásrészt pedig elterelne tulajdonképpeni 
czélunktól, a rajztanítástól.

Ezek kapcsán a tanoncz díszítményi vagy mond
juk : stiltani szempontból már két megoldást tanult 
megismerni. Az egyik a rózsa (rosetta), a másik a 
szegély vagy a szalagdísz. Ezeket, vagy ezeknek a 
válfajait, tovább osztályozni, megint messze vezetne 
bennünket. Arra untig elég, hogy a növendék előtt 
új szem határt tárjunk fel. Ha érzéke van hozzá 
vagy érdekli, a nyitott ösvényt bármikor felhasz
nálhatja a haladásra.

ÁRKÁT AVAGY ÍRÁSJELET TEGYÜNK-E A SZÁM
JEGYEK KÖZÉ ? Német szaktársaink a számjegyek 

könnyebb olvashatósága czéljából kétpontos kizárást tesz
nek a milliós vagy ezres számok közé ; nálunk az írás
jelek használata szokásos: az ezreshez pontot, a milliós
hoz vesszőt teszünk, vagy fordítva: az ezreshez vesszőt, 
a milliókhoz pontot.

M e ly ik  m ódszer előnyösebb a za va rok  e lkerü lésére ?
Véleményünk szerint szöveg közt az írásjelek alkal

mazása helyesebb. Mert, ha zárkát teszünk a számjegyek 
közé, a sorok szükségbeli összehúzása megnehezíttetik, 
mert könnyen külön-külön tételeknek nézhetők a szám
jegyek akkor, ha a szavak közé például ugyanoly zárkát 
kell tennünk, mint a számok közé. Számrovatos tábláknál 
a német módszer látszik előnyösebbnek, már csak azért 
is, mert nem kell a sok pont és vessző, melyek külön- 
külön kezelendők, hanem egyszerűen egyfajta zárkával 
dolgozhatunk, a mi a legkisebb nyomdában is nagyobb 
mennyiségben áll rendelkezésre, mint az írásjelek. — 
Gondolkozzunk !
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Társadalmi dolgozatok

A M Ű V E L Ő D É S  M Ó D JÁ R Ó L  
ÉS E S Z K Ö Z E I R Ő L .

Irta : KUN SÁMUEL.

ÜVELŐDJÜNK czímmel egy igen meg
szívlelendő czikk jelent meg ez Év
könyv tavalyi folyamában Marczievicz 
Lajostól, mely bizonyára emlékezeté
ben maradt az olvasóknak. Fejtegeté

seinek legnagyobb részét aláírom én is és bajos is 
volna a művelődés égető szükségét talpraesettebben 
előadni, mint ő tette. E soroknak csak az a czélja, 
hogy a probléma némely oldalait bővebben kifejtse 
s a czikkiró némely állítását helyesbítse.

Mi tulajdonképen a műveltség, melyek kellékei, 
mi úton-módon lehet rá szert tenni ? Bokros és szö
vevényes kérdések, melyekre nem könnyű röviden 
megfelelni. A legszorosabban összefügg azok meg
oldása a magasabb rendű népies oktatás nemkevésbbé 
fontos és életbevágó kérdésével, melylyel nálunknál 
sokkalta haladottabb nemzetek is nem nagy sikerrel 
foglalkoztak, ha az e tekintetben mindenünnen fel
hangzó panaszoknak hitelt adunk.

A középiskolái és egyetemi tanításrendszernek, 
az úgynevezett humanióráknak, köztudomás szerint 
az a hibája, hogy a modern élet igényeinek meg nem 
felelő, ódon, felületes latinos mázt ad a vagyonos 
osztályok gyermekeinek, kik benne részesülnek. 
A technikus és egyéb szakiskolák meg életrevalóbb 
elemeket képeznek ugyan, de bennök legtöbbször 
hiányzik az a finomabb irodalmi és művészi érzék, 
mely az igazi műveltségnek egyik ismertető jele és 
kelléke. Nekünk munkásoknak, kik a költő szavai 
szerint „a tudomány szép kertjébe vaskorláton néz-
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tünk át“, nem igen kell irigyelnünk a dirigáló osztá
lyok hosszas, költséges és legtöbbször eredménytelen 
iskoláztatását. Azonban tehetünk-e szert „igazi, tudo
mányos m űveltségre?" Erre a kérdésre M. szaktárs
sal ellentétben igennel kell felelnem. Természetes, 
hogy nem az általa is elitéit felületes kapkodással 
és léha eszközökkel érhető ez el, hanem komoly 
törekvéssel, fáradhatlan buzgalommal és lankadatlan 
nehéz munkával. Göröngyös, hosszú és fárasztó az 
útja, de czélhoz veze t!

E néhány bevezető szó után, hozzáfoghatok a mű
veltség mibenlétének fejtegetéséhez. Nézetem szerint 
két fő alkotórésze v a n : a tudomány és a művészet, 
melyeket még többféle másodrangú tényező egé
szít ki.

Tudományok alatt értem az exakt tudományokat, 
melyek a világ, az ember, a társadalom szerkezeté
vel ism ertetnek meg bennünket, azok törvényeit 
kutatják és derítik fel. Részletezve, ide tartoznak a 
mathematikai alapozáson (számolás és mértan) kívül, 
mely nélkül a többiekbe behatolni nem leh e t: a 
csillagászat főbb theoriái, a fizika, a vegytan, az élet
tan, a társadalomtudomány (sociologia) és az erkölcs
tudomány (morál). Megjegyzem elöljáróban azok ked
véért, kik e felsoroláson megijednének, hogy nem 
szükséges mind e tudományoknak olyan részletes és 
kimerítő ismerete, a milyen egy gépészmérnöktől 

-.vagy orvostól megkivántatik, hanem kívánatos igenis 
főbb elméleteik, törvényeik elég alapos tudása.

Művészetek alatt értem a képzőművészetek, a raj
zolás és festészet, a zene, továbbá a szobrászat és 
és építészet elemeinek ism eretét (az első kettőnek 
gyakorlatát i s !), de föképen a költői műveknek, a 
bel- és külföldi irodalmak halhatatlan régi és újabb 
remekműveinek ismeretét, eredetiben vagy jó for
dításokban.

E két főelemhez csatlakoznak még a másodrangú 
(mert egyszerű olvasással is elsajátítható) ismeretek, 
minők a hazai és európai történet, földleírás stb., 
a melyeket szükségképen kiegészít mindenki ipari 
szakmájának elméleti és gyakorlati ismerete és ugyan
annak tö rténe te ; végül minél több élő nyelv és lehető
leg a klasszikus holt nyelveknek is ismerete, m ert a 
nyelvtudás ugyan magában nem ismeretanyag, de
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mindegyik más-más észjárású népek irodalmi kincsé
nek megközelítéséhez nyújt módot. Innét a régi köz
mondás : a hány nyelvet tudsz, annyi embert érsz.

Tehát nagyjában lehet mondani, hogy kétfajta 
műveltség létezik : a tudományos és a művészeti. 
Ezek azonban nincsenek egymástól elválasztva, ha
nem szoros, benső összefüggésben vannak és egy
mást kölcsönösen kiegészítik.

Sietek megjegyezni, hogy az elősorolt, minden
esetre igen magas kettős képzettség olyan maximu
mot képvisel, melyet vajmi ritkán egyesít magában 
valaki, legkivált pedig munkás, ki előtt, nálunk, az 
ismeretszerzés minden útja úgyszólván el van vágva. 
Tehát csak olyan felső ideális határfélének tekintendő, 
mely felé törni ambicziózus fiatalembernek köteles
ség, de a melyet a legkomolyabbaknak is éppen csak 
kisebb-nagyobb fokban megközelíteni lehet. Azon
ban ez magában is szép és dicséretes, sőt hasznos 
törekvés.

A modern kor egyik leghelyesebb jelszava: nép
szerűsíteni tudományt, művészetet, terjeszteni az 
értelmi, erkölcsi, érzelmi kultúra nemesebb hajtá
sait a nép legszélesebb rétegeiben. Mind nagyobb 
hullámgyürűket ver Európaszerte az az eszme, hogy 
a tudományok és művészetek nem a vagyonosak, a 
privilegiált osztályok időtöltésére, mulatságára szol
gáló vívmányai az emberi észnek, de igenis arra 
hivatvák, hogy közkincscsé váljanak s nemesítő, fel
emelő, moralizáló befolyásukat éreztessék minden
hol, még a szegények, az anyagi kincsektől meg
fosztottak kunyhóiban is. Parallel-vonalban halad ez 
a mozgalom a munkás-osztály anyagi jólétének eme
lésére, betegség, balesetek, rokkantság stb. ellen való 
megóvását czélzó állami és társadalmi aktióval. És 
lehet mondani, ennél semmivel sem alárendeltebb 
jelentőségű. Nálunk ugyan mind a két mozgalom 
csak most kezd megindulni, de a haladottabb nyugati 
országokban már hatalmas, mindent magával sodró 
áradatként jelentkezik.

De nem akarok az általánosságok terén meg
maradni. Azon szaktársak kedvéért, kik a föntebb 
vázolt programmot skeptikus mosolylyal volnának 
hajlandók fogadni, ki kell fejtenem, hogy az éppen 
nem utópia, amolyan megvalősíthatlan ábránd, de a
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tudom ánynépszerüsítés nagy és üdvös munkája a 
nyugati nagyvárosok kebelében javában funkczionál.

így Párisban már egy évtized óta m űködikDeherme 
fáradhatatlan kezdeményezése alapján a Népegyetem, 
melyre közadakozás útján több millióra menő összeg 
gyűlt össze, s m elyet a párisi községtanács is szub- 
venczionál. A munkásnegyedben, a hírhedt s hajdan 
forradalmi góczpont szerepet vivő Faubourg Saint- 
Antoine kellő közepén egy hatem eletes házat foglal 
el, könyvtárral, olvasó- és dolgozótermekkel, labora
tóriumokkal, tanterm ekkel felszerelve, a hol minden
féle elméleti tudományt és gyakorlati ism eretet taníta
nak ingyen a legjobb erők, főkép esti tanfolyamokban. 
Ez első népegyetem mintájára majd minden népies 
elemtől lakott párisi kerületben s vidéken is számos 
helyen alakult népegyetem.

Az angol és amerikai egyetemek utazó tanár- 
koloniái, az úgynevezett University-extension szin
tén főkép a proletariátus oktatását tűzték ki fel
adatukul. Ugyancsak e czélnak állanak szolgálatában 
a brüsszeli szabad egyetem s a stockholmi Munkás
intézet, nem is szólva a svájczi, hollandi stb. hasonló 
tendencziáju intézményekről s a  hozzánk legközelebb 
eső bécsi „Volksheim" üdvös működéséről.

Követendő mintaképekben, olyanokban, hol a fel
sőbb népnevelés és oktatás nagy léptéken és teljes 
eredm énynyel működik, e szerint nincsen hiány. 
Csak szünet nélkül követelni kell közhatalmaktól, 
társadalomtól egyaránt hasonló intézmények mielőbbi 
meghonosítását s — a mi nem utolsó dolog — a 
munkásoknak önerejökből is kell ilyen magasabb 
képzést a saját hatáskörükben kezdeményezniük.

A legutóbbi néhány év alatt nálunk is jelentkezik 
egy kis mozgalom, vézna és idétlen, mint minden 
a közjót czélzó intézkedés, mely választási s egyéb 
„politikai" érdeket nem érint. Vannak egyetemi szabad 
előadások, szabad lyceumi felolvasások, a társadalom- 
tudományi társaság népszerű előadásai, nem is szólva 
az állami gépgyárak személyzete számára rendelt 
muszáj-tanításról, hova karhatalommal rendelik be 
a m unkásokat'— egy kis csendes szundikálásra.

Ez intézmények legtöbbjének az a szarvashibája, 
hogy összefüggéstelen, minden magasabb czél és rend
szer nélkül való táplálékot nyújtanak a hallgatóság
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nak s a lehető legtarkább változatossággal válogatják 
össze tárgyaikat. Ma Petőfi lyrai költészetéről, hol
nap a compound gépekről, azután a középtenger 
partvidékeiről, majd közjogi és lélektani tárgyakról 
folyik a többé-kevésbbé érdekes diskurzus. Meg
ragadni vajmi kevés ragad meg mindebből a keve
rékből.

M ert egy fő fő fontosságú elvet hanyagolnak el 
a felolvasók, melyet a következőkép lehet formu- 
lázni: Csak összefüggő, rendszeres, az egyszerűbbről 
a komplikáltabb ism eretek felé fokozatosan haladó, 
a tudományok egész sorozatának igazi velejét nyújtó 
és következetesen, azaz ugrás és kapkodás nélkül 
keresztülvitt, a szó igaz értelmében magasabb rendű 
népszerű oktatás vetheti meg az igazi műveltség 
alapját. Ez okból fejtegettem e czikk elején kissé 
részletesebben a műveltség tudományos és művé
szeti alapvetésének programmját. Ha ez az alap meg
van, akár egészében, akár csak több-kevesebb rész
lete: úgy minden további ism eret szervesen ékelődik 
be a már meglevő ism eretelemek közé, asszimilálódik 
és kiegészítő alkotórésze lesz az illető egyén szel
lemi birtokállományának. Ellenkező esetben rövid- 
hosszabb idő múlva ismét elszáll az ismeretanyag, 
elfelejtődik nyom nélkül: valóságos erő- és fáradság- 
fecsérlés lesz, minden maradandó haszon nélkül.

Az elmondottakból következik, hogy az úgyneve
zett szakoktatást sem pártolom, mely pedig praktikus 
előnyöket hajhászó korunkban fent és alant általában 
közkedveltségnek örvend.1) Mert igaz ugyan, hogy 
minden munkásnak szakfoglalkozását a lehető leg
jobban kell eltulajdonítania; de ezt a műhelyben 
avatottabb előmunkások vezetése alatt komoly aka
rattal és szorgalommal legtöbbször el lehet érni. 
Ennél sokkal fontosabb azonban úgy egyéni, mint 
társadalmi szempontból, hogy a munkáselem álta

i) E vélemény némi magyarázatra szorul. Nem vagyok barátja a külön  
nyomdász-szakiskola eszméjének többféle okból. Először mert az csak 
szaporítaná a már meglévő, amúgy is aránytalan nagy tanonczállományt az 
ott elnyerendő oklevél reményével ; továbbá művészkontárokat, amolyan 
„fírtlik“-et nevelne, kik a való életben, a szekrény mellett, meg nem állhat
nának és csak a nyomdahivatalokra aspirálók számát szaporítanák. E mellett 
az általános műveltség ép oly hiányos volna, mint eddig volt. Ilyen iskolára 
csak ott van szükség, a hol a nyomdák tanonczképzéssel egyáltalán nem 
foglalkoznak, mint pl. Párisban az Estienne-iskolára. De az imént jelzett 
hátrányok ott is jelenkeztek.
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lános ismereteket szerezzen, a komoly és tudomá
nyos műveltség alapjaira tegyen szert, gondolkodási, 
kombinativ és Összefoglaló tehetségeit tudományos 
levezetéseken és demonstrácziókon gyakorolja. Semmi 
sem áll útjában annak, hogy egyszersmind a specziális 
szakmájára való arravalóságát is megszerezze.

Még néhány példával kell a most kifejtetteket 
megvilágítanom. Régenten hazánkban is szerteszéjjel 
lehetett napórákat és a szélirányt jelző úgynevezett 
szélkakasokat látni, a mi azt tanúsítja, hogy az építő- 
és vasmunkások jártassággal bírtak az elemi csilla
gászat egyszerűbb theoriáiban, nevezetesen az árnyék 
tanában s a délvonal (meridianus) húzásában (más 
szóval az orientáczióban), melyeken az em lített két 
műszer alapul. Manapság e theoriákat csak a szakma
beli tudósok ismerik és egy-két szakiskolán tanítják. 
Pedig e dolgok az általános műveltséghez tartoznak s 
minden munkásnak kellene azokat ismernie. E helyett 
azonban egészen haszontalan dolgokkal töltik meg 
gyermekeink fejeit tanoncziskolákban és „praktikus 
fogásokra" oktatják a specziális műipariskolákban, 
de azzal, hogy tudományos alapja legyen képzett
ségűknek, senki sem törődik.

A mi különösebben minket nyomdászokat illet, 
mennyire üdvös volna, ha az általunk gépiesen 
elkészített munkák értelmét is képesek volnánk fel
fogni. Ilyen pl. a kalendáriom, az emberi értelem 
e bámulatos terméke, mely egymagában az asztro
nómiai, a műveltség-történeti stb. fontos ismeretek 
valóságos tárháza. De hányán tudják közülünk, mi e 
majdnem minden nyomdában előállított csodaremek
nek alapja, kiszámítási módja a benne előforduló jelek 
értelm e? Többet mondok, nem is vagyunk kiváncsiak 
rá. Mennyivel több szakértelemmel készülnének a 
mathematikai, fizikai stb. tudományos munkák, ha az, 
a ki a munkát szedi, csak némileg is értené, a mit szed 
s nem csak mechanicze reprodukálná az elébe írtakat. 
Mindenki tudja, milyen kevés azoknak a nyomdá
szoknak a száma, kik tűrhetően bírnak egy mathe
matikai formulát kiállítani.

Már most mi kell ahhoz, hogy az az általános 
oktatás, melyet fentebb vázoltam, létrejöhessen? 
Kettő k e ll: oktató testület és hallgatóság. Sajnos, 
hogy nálunk mind a kettő hiányzik még — egyelőre.
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M ert a tanítóra nézve nem elég, hogy szaktárgyát, 
pl. a fizikát, m értant stb. olyan mértékben bírja, 
hogy közép- vagy felsőbb iskolákban előadhassa. 
Munkástanfolyam oktatójának még nagy mértékben 
összevonni is kellene az előadandó tárgyat, csak 
éppen a legfontosabb lényegre, a „quintessencziára" 
szorítkozni, a mellett a tárgynak gyakorlati oldalára, 
alkalmazásaira rám utatn i: mind oly dolgok, melyek 
nem közönséges értelm ességet kívánnak. E mellett 
ez oktatásmőd ügybuzgóságot, valódi szocziális érzel
met is tételez fel, oly tulajdonságok, melyekkel 
hazai tanári karunk, fájdalom, igen csekély m érték
ben rendelkezik, ha egyáltalában rendelkezik.

De ez még a csekélyebb baj. Sokkal veszedel
mesebb hiba, hogy maga a munkásság nem érzi 
szükségét a művelődésnek, a komoly tudományos 
képzettségnek. És e tekintetben a nyomdászok, kik 
a munkások élite-jének szeretik magukat tekinteni 
(e kvalitást azonban Marczievicz szaktárssal együtt 
én is hajlandó volnék kétségbe vonni), semmivel 
sem különbek a többi szakmák munkásainál, sőt 
talán még ezek mögött is elmaradnak. Ismételik 
ugyan úton-útfélen Bebel mondását: „a tudomány 
hatalom" s még egynéhány hasonló hangzatos frázist, 
de közelebbről is megismerkedni e hatalommal, éppen 
nem éreznek hajlandóságot. A gyakorlatban minden 
szakegyesületben a „retorikai" tanfolyam meríti ki 
a képzés egész területét, kiegészítve legfölebb egy- 
egy szakbeli előadással és gyorsírással. Ez a képzés 
azonban legfölebb szónokokat produkál, — de hiszen 
tudjuk, hogy ez a pálya is már meglehetősen ki van 
aknázva, eltekintve attól, hogy közhelyeknek még 
olyan ékesszóló és dörgedelmes előadása vajmi kevés
sel viszi előbbre a munkásosztály értelmi emanczipá- 
czióját, társadalmi és erkölcsi súlyát.

Milyen kevés érzéke van a nyomdász-szaktár- 
saknak a tudományos képzés iránt, erre nézve bátor 
leszek egy személyes példát felhozni. 3—4 évvel 
ezelőtt arra vállalkoztam, hogy a szakegyesületben 
mértani tanfolyamot tartok. Ez a kezdeményezés 
azonban nem várt eredménynyel járt. A szaktársak 
ugyanis mulatságosnak, nevettetőnek ítélték s egy 
Árgus álnév alá bújt táltos szaklapunk tárczájában 
komikus oldaláról méltatta a dolgot, szóval kivicz-
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czelte. Mely kiskorú nyelvöltögetésnek az az ered
ménye lett, hogy az első előadásra hatan jelentkez
tek, köztük egy főnök, egy idegen szakmabeli és 
egy egyetemi hallgató, néhány hét múlva pedig a 
tanfolyamot részvéthiány miatt be kellett szüntetni. 
Szükségtelen a magában is jellemző tényálladékhoz 
még kom m entárt is fűzni.

Sokat lehetne még az itt felvetett témáról mon
dani és minden egyes pontját sokkal bővebben kel
lene tárgyalni, mintsem egy évkönyvi czikk kereté
ben lehetséges. Azért csak még néhány rövid szóban 
összegezem a fejtegetett vagy csak egyszerűen meg
pendített eszm éket:

Az igazi tudományos műveltség megszerzése a 
munkások részére nem oly elérhetetlen ábránd, a 
minőnek sokan s többek között Marczievicz szak
társ is tartja. De bizonyos, hogy sem újságolvasás
sal, sem léha Jókai-regények olvasásával, avagy 
rhetorikai vagy rendszertelen és összefüggéstelen 
kurzusok hallgatásával arra szert tenni nem lehet. De 
igenis komoly munkával és fáradalmas, kitartó tanu
lással. Az erre  szolgáló tanfolyamok, úgy mint a 
műveltebb nyugati országokban már régóta léteznek, 
még hiányzanak ugyan nálunk, — de ha valóban 
szükségét éreznék a munkások a magasabb m űvelt
ségnek, úgy a közhatalmaknál folytonos reklamálás
sal vagy az önnönmaguk inicziativájából is azokat 
elő lehetne terem teni, ■— csak úgy, mint a segély- 
és szakegyesületeket lehetett. N ekünk nyomdászok
nak, úgy mint ez utóbbiak m egteremtésében, itt is 
jó példával elől kellene járni.

ESTERSZEDŐK ÖNKÉPZÉSE. A mikor szakmánk nemes- 
bítése, önmagunk tökéletesbítése czéljából minden lehetőt el

követünk, nem időszerűtlen ama megpendített eszme, hogy a mes
terszedők havonta találkozzanak Szakkörünkben, bemutatva egyhavi 
munkáikat, melyeket jóakaró tanulmány tárgyává téve, az önmű
velést és a szakmabeli tudás fejlesztését, szakmánk nemesbítését 
hatalmas lendülettel előmozdítanák. Ezeken az összejöveteleken 
kizárólag csak azok vehetnek részt, a kik a készített munkák levo
natait magukkal hozzák, mert csak ez jogosíthatja fel arra, hogy 
a mások által készített munkákhoz is hozzászóljanak. Azt hisz- 
szük, az eszme megérdemli, hogy alaposan foglalkozva vele, mentül 
hamarább nyélbe üssük.
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A B E T Ű S Z E D Ő K  H Y G IÉ N Á JA .
Irta : DR- NAGY EMIL

AZ „IPAREGÉSZSÉG ÜGY“ SZERKESZTŐJE.

BETŰSZEDŐK MUNKÁJA főként abból 
áll, hogy az érczből készült betűket szépen 
egymás mellé helyezik akként, a mint a 
kézirat szövege azt megkívánja. Maga ez 
a foglalkozás látszólag nem jár oly bajok

kal, a melyek az életet megrövidítenék. Mert hiszen 
nagy testi erő nem is kell hozzá, szerencsétlenségek 
pedig nem igen szokták érni a munkásokat. Ez az 
okoskodás azonban csak látszólag helyes. A ki szo
rosan szem előtt tartja azokat a betegségeket, a melyek 
a betűszedőket pusztítják, a ki meggondolja, hogy a 
czivilizáczió eme rokonszenves munkásai rendszerint 
mily korán térnek örökös nyugalomba: annak csak
hamar tisztába kell azzal jönni, hogy a betűszedés 
egyike azoknak a könyörtelen foglalkozásoknak, a 
melyek az emberi életet orozva támadják meg.

Azok közül a betegségek közül, a melyek a betű
szedőket idő előtt a sírba szokták dönteni, első helyen 
kell felem lítenem : a tüdővészt. Albrecht szerint a 
betűszedők 49-89 százalékát, Heimann szerint pedig 
a betűszedők 49-78 százalékát a tüdővész pusztítja 
el. Mi idézi elő ennek a veszedelmes bajnak a grasz- 
szálását ? Első sorban is a zsúfolt, rosszul szellőzött 
helyiség, másodsorban a rossz világítás, harmadsor
ban a nagy hőség, végül pedig a büzhödt, fertőzött 
szag, a mely szintén jelzi a levegő megfertőzését. A mi 
a munkatermeket illeti, ezeket a kisebb nyomdák 
ezelőtt rendszerint a pinczékbe szokták elhelyezni, 
a hol a betűszedők egész napon át lámpa vagy gáz
fény mellett voltak kénytelenek dolgozni. Magától 
értetődik, hogy ez a berendezés valóságos orvtáma
dás volt a betűszedők egészsége ellen. Mert hiszen 
a pinczehelyiségnek amúgy is dohos levegőjét még 
a világítás is alaposan rontotta, úgy hogy a szegény 
munkás számára már nem volt benne egy parányi 
oxigén sem.

De volt benne annál több szénsav, por, piszok, 
a mely elsősorban a tüdejét tette tönkre. Ma már 
— hála Istennek — sokkal tovább vagyunk. A föld
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alatti helyiségekbe helyezik rendszerint a nagy gépe
ket és a földszintre, em eletekre helyezik el a betű
szedőket. Ma nem létezik gáz- vagy lámpavilágítás, 
hanem villamos világítást vezetnek be egyszer és 
m indenkorra azok a humánosan gondolkozó vállal
kozók, a kik az emberben embert látnak.

A mi a m unkatermek zsúfoltságát illeti, erre 
még ma is találunk elég panaszt. Kis, szűk, alacsony 
helyiségeket valósággal megtömnek betűszedőkkel 
a leleményes nyomdatulajdonosok. Nos, ezt semmi 
áron sem szabadna megengedni. A sűrűn egymás 
mellett álló munkások már kilégzésükkel is nagy
ban rontják a munkaterem levegőjét: ehhez járul 
most még a napfény hiánya (ezt pedig semmiféle 
világítás se pótolhatja), a nagy hőség, a betűkről 
lemálló ólompor, a melyek egytől-egyig csak ront
ják a levegőt. Ennek elejét venni csak akkor lehet, 
ha jó nagy m unkaterm eket építünk, ha nem zsú
foljuk benne össze a betűszedőket; ha a munka
term ekben nagy ablakokat helyezünk e l ; ha gon
doskodunk a m unkatermek falainak és padozatának 
tisztántartásáról; ha nem feledjük, hogy a jó szellő
zés a munkások egészségbentartásának egyik elen- 
gedhetlen föltétele.

Ez a legelemibb intézkedés, a melyet a nyomda
tulajdonosnak meg kell tennie. De más egyéb dol
gokról sem szabad megfeledkezni. A leghumánusabb 
berendezés mellett is akadhat egy-két olyan munkás, 
a kinek a tüdeje meg van támadva és a ki köpetével 
terjeszteni képes ezt a szörnyű betegséget. Nos, ennek 
a megakadályozására határozottan el kell tiltani a köp- 
ködést. Vízzel telt köpőcsészét kell adni minden egyes 
betűszedőnek, a köpettél való fertőzés elkerülésére. 
Még csak egyet akarok ennél a kérdésnél felemlí
teni. Vannak egyének, a kik már születésüktől fogva 
nagyban hajlamosak a tüdővészre. Ilyen ifjakat nem 
szabad tanonczoknak felvenni. (Ez lenne a leghelye
sebb megoldás. Szerk.) Előzetesen meg kell őket 
orvosilag vizsgálni és ha úgy találja a doktor, hogy 
hajlama van tüdőbajra, más m esterségre kell utasítani.

Egy másik, szintén kellemetlen betegsége a betű
szedőknek: az ólommérgezés. Ez a következőképen 
jön létre. A betűk használat következtében egyre 
kopnak. És minthogy ezek anyaga 75—80 százalék
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bán ólomból van, a lekopott részek egy része a 
levegőbe, más része pedig a betűtartó szekrénybe 
száll. A levegőből az ólompor egy része a levegő- 
utakba ju t és könnyű katarrhusokat okoz; más része 
azonban behatol direkt az organizmusba és ott az 
ólommérgezés karakterisztikus tüneteit hozza létre. 
De nemcsak a levegőből jut az ólom pora a szerve
zetbe, hanem akként is, hogy ez a kellemetlen por 
rátapad az ujjakra és az étkezés, ivás, szivarozás, 
tüsszentés alkalmával behatol a száj, orr nyákhár
tyájába, innét pedig a testbe. Az ólommérgezést 
újabban annyira ism erik a doktorok, hogy nagyobb 
pusztításainak elejét tudják venni. Kellemetlensége
ket azonban mégis okozhat azzal, hogy nagyfokú 
lesoványodást, sáppadtságot, étvágytalanságot, kóliká
kát, végtag- és izületfájdalmakat, továbbá hüdéseket 
hozhat létre.

A betűszedéssel járó örökös állás szintén kelle
metlen betegségeknek lehet előidézője. Az első, a 
mit magával szokott hozni, a visszeres edények ki
tágulása és csomósodás az alsó végtagokon. Ez a 
betegség ugyan nem veszedelmes, de nagyon fáj
dalmas. Enyhíteni lehet bepólyázással és gummi- 
harisnyák használásával. A rossz vérkeringés folytán 
gyakran támadnak a betűszedők lábain kelevények, 
a melyek lassan gyógyulnak és ha már huzamos 
pihenő után el is múlnak, csakhamar újból vissza
térnek. Ezeknek a sebeknek az oka szintén az álló 
foglalkozás. Ugyancsak a sok állás idézi elő a betű
szedőknél az X-lábakat. A térd oldalsó szalagjai 
ugyanis a megerőltető állás folytán meglazulnak és 
így jön létre az X-láb. A betűszedők gyakran lúd
talpat is szereznek. Ez szintén az álló foglalkozás 
következm énye; oka pedig a lábfej szalagjainak az 
ellazulása.

A betűszedők gyakran szenvednek szemgyuladás- 
ban. Ennek oka, hogy a m unkaterem rossz levegője, 
a lámpa fénye és az ólom pora állandó izgatottságban 
tartja a szem kötőhártyáját. De nem kevésbbé okoz 
szemgyuladásokat az a körülm ény is, hogy a betű
szedők gyakran valóságos szarkalábakat kénytelenek 
kibetüzni. Hogy a szemgyuladás m ellett bizonyos 
idő múlva már az illetők szemidege is meggyengül, 
azt, úgy hiszem, felesleges itt említenem.
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A mi a betűszedők egyes betegségeit és halál
okait illeti, arról világosan győz meg bennünket a 
következő k im utatás:

Meghaltak a kővetkező korban 100 halál
esetre esik
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A légzőszervek beteg
ségei ........................ 38 307 197 105 77 11 23 798 60,93 60,05

Tüdő vész .................... 33 278 165 79 51 20 4 635 48,13 (49,08Gégetüdővész ............. — 7 6 3 — 1 — 17 1,30
Tüdővérzés ................. — 2 2 1 — 1 — 6 0,46
Garatgyúladás............. — — 1 2 1 1 — 5 0,38 —
Krónikus bronch. gyú- 

ladás ........................ 1 3 3 1 8 8 5 21 1,83 1,82
Tüdőgyúladás ............. 4 9 10 8 4 10 3 48 3,67 3,77

0.88Mellhártyagyúladás...... — 3 4 2 2 1 — 12 0,92
Tüdőlégdag ................. — — — — 1 1 1 8 0,23 0,18
Tüdőüszkösödés ' .......... — — — — 1 — — 1 0,18 0,17
Tüdőhűdés ................. — 5 C 9 14 8 10 52 5,97 3,42
A fejlődés és táplálko

zás zavara..... .......... 3 3 9 7 18 21 39 100 7,61 6,31
Az edényrendszer be

tegsége ..................... 6 9 11 9 12 9 56 4,28 4,95
Az idegrendszer és ér

zékszervek betegsége 1 9 16 26 27 32 22 133 10,16 10,52
Az emésztőszervek be

tegsége ..................... 4 6 14 15 9 7 4 59 4,51 4,60
A hólyag és nemibajok 

betegsége ........... ..... 1 6 9 6 8 2 7 59 2,98 3,06
A bőr és izmok beteg

sége ............................ _ 2 _ 1 _ _ 4 0,23 0,23
A csont és Ízületek be

tegsége ..................... _ 4 _ _ 1 _ 5 0,38 0,58
Fertőző bajok ............ 6 20 10 13 i i 6 3 69 5,27 4,30
Mérgezések ................. - 3 4 5 i 2 — 15 1,15 1,17
Külső behatások .......... 2 10 6 7 5 2 52 2,45 3,36

Összesen...... 55 370 280 195 166 146 107 1309

A mig tehát Albrecht szerint a halálesetek 49-89°/„; 
Heimann szerint pedig az összes halálozások 49-78°/0-ka 
a tüdővészre esik, addig Sommerfeld kutatásai szerint, 
a mely vizsgálatok 1889— 1891. évekre esnek, a halá
lozások száma csak 44-44°/0-ban esik a tüdővészre. 
Sommerfeld ezt a 5-3—5-4°/o javulást a legutóbbi idő
ben bevezetett jobb hygienikus viszonyoknak tulaj
donítja. A halálozási arány is javult az utóbbi évek
ben. M ert mig Albrecht, a ki 1857— 1889. évekig 
terjedő időre számította ki a betűszedők és könyv- 
nyomdászok halálozási statisztikáját, l-71°/o-ot hozott 
ki, addig Sommerfeld már csak l-59°/0-ot talált.

Ezek a számok tehát azt mutatják, hogy igenis 
lehet javítani a betűszedők helyzetén. Nem is kell 
egyebet tenni, csak folyton szem előtt kell tartani a
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modern hygiénia szabályait. Ekkor kevesebb lesz a 
beteg és több betűszedő marad életben.

Már most az a kérdés, hogyan lehet a betűszedők 
egyes betegségeinek elejét venni ?

Az ólommérgezést csakis akkor előzhetjük meg, 
ha gondoskodunk oly ventiláczióról, a mely az ólom
port a levegőből kihajtja; ha a betűtartó szekrények
ben nem hagyjuk összegyűlni az ólomport; ha a 
padlózatot naponta jól felm ossuk; ha nagy gondot 
fordítunk kezeink tisztaságára; ha étkezés előtt jól 
megmossuk kezeinket; ha munkaközben nem sziva
rozunk; ha tiszta ruhában járunk; ha munka végez
tével langyos fürdőt veszünk. A mi az állással járó 
bajokat illeti, ennek nagyon nehezen lehet elejét 
venni, de mérsékelni lehetne azzal, ha a munkaidőt 
minimumra leszállítanánk. A szemgyuladásnak elejét 
veszi ismét a tisztaság, a hygiénikus élet és a jó vilá
gítás. Az Írókat persze nagyon nehéz arra bírni, hogy 
olvashatóan Írjanak. Ez végre is oly gyengéjük, a 
mivel ők felhagyni ritkán képesek. Segítségül lehet 
azonban hívni ily alkalommal a lupét, a mely a szem
ideget jelentékenyen megkiméli.

ATALAMI  A ZÁRJELEKRŐL. Gyakori az eset, hogy a 
’  szedésben vegyes szöveg (pl. kursiv és antiqua, vagy 

félkövér betű, f é lk ö v é r  k u r s i v )  kerül zárjel közé. A hány 
ház, annyi szokás: a hány nyomtatványt látunk, annyiféle 
alkalmazásmóddal találkozunk. Rendes szabályként oly 
zárjelet teszünk a szó elé vagy után, a mily betűből az 
szedve van. De azt is vitatják sokan, hogy a zárjel közé 
foglalt szöveg (ku rs iv , antiqua, vagy más) arányában kell 
a zárjelet alkalmaznunk.

A két m ódszer közü l m ely iket fog a d ju k  e l tehát á lta 
lános szabályként ?

Véleményünk szerint mindig ama betűnemből vegyük a 
zárjelet is, melyből a zárjel utáni vagy előtti szó van szedve, 
mert nagyon furcsa az álló betű mellett a dűlt, vagy 
viszont; különösen félkövér betűknél kirívó az ellentét. 
Tessék hozzászólni.
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A J E L E N  N Y O M D Á S Z -  

G E N E R Á C Z I Ó  ÉS J Ö V Ö J E .
Irta : RA D N A Y  M IH Á LY .

■
'  ÁVRŐL ÉVRE MEGÚJUL A PANASZ, Jj hogy a sokszorosító-ipar tanonczai mikor 

^  fognak már tulajdonképpeni szakoktatás
ija bán részesülni.

Nem tévedek, mikor azt hiszem, hogy 
körülbelül tíz esztendeje, minden év őszén napirendre 
kerül e téma a szaklapok hasábjain, de az óhaj még 
mindig csak óhaj maradt és még a remény se zöld 
arra nézve, hogy a legközelebbi jövőben ez már meg 
is legyen oly formában, mint a hogy lennie kellene.

Grócz Ernő szaktársunk maga, úgyszólván már 
egész kis könyvtárt írt össze ez ügyben és lanka
datlan buzgalommal és nem csüggedő bizalommal 
hozza napirendre a tanonczok szakoktatási ügyét 
minden iskolai év kezdetén. Jó magam is már néhány 
ízben vettem toliam hegyére e kényes témát, de 
úgy látszik, még nem dereng a hajnal és a sötétség 
mélyében alvó lelkiism eret szava még nem ébreszti 
fel azokat álmukból, kiknek szava ezen ügyben 
mérvadó és döntő lehetne. Pedig ezen lethargikus 
álom már soká tart és félő, hogy ha rajta radikális 
gyógyszerrel nem segítünk, a baj még súlyosabb 
term észetű lesz.

A fővárosban magában 553 szedő- és 185 gép- 
mester-tanoncz van, kiknek oktatása — nem mon
dunk nagyot — úgyszólván kritikán alulinak mond
ható. A bölcs iparoktatási bizottságnak vagy vezető
ségnek valószínűleg elegendő, hogy az általános 
tanoncz-iskolába járó nyomdász-tanonczok megta
nulják a négy közönséges szám-műveletet, egy kis 
magyar nyelvtant, mely a nyomdában — tapaszta
lásból tudhatja mindenki — nem ér egy fabatkát 
sem, továbbá Magyarország földrajzát dióhéjban, 
végül ugyanígy egy kevés hazai történelm et és újab
ban rajzolással is megpróbálkoznak. Már most mi 
következik ebből? Az asztalos, lakatos, csizmadia stb. 
tanonczok ugyanezt tanulják, nekik talán, — ha nem 
is egészen — elég ez is, de az már szinte boszantó
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és egyúttal nevetséges, hogy a nyomdászok részére 
is elegendőnek tartják ezt a kevés tudományt, mely 
legfeljebb kisebb falu határán belül érhet valamit, 
a hol az ily kevés tudományt is megbámulja a falu 
népe.

Ámbár nem akarom tisztán az iparoktatási bizott
ságot hibáztatni a fenti dologban, mert hibásak ebben 
a nyomdatulajdonosok is — tisztelet a kivételeknek — 
kik nem törődnek azzal, hogy tanonczaik szakokta
tásban részesüljenek. Hisz első sorban az ő érdekük 
lenne, hogy szakmunkásaik kellő szakképzettséggel 
bírjanak és akkor nem kellene sopánkodniok azon, 
hogy azok nem érdemlik meg a drága árszabály 
szerinti díjazást, melyre ők kötelezve vannak.

Hisz szörnyűség elképzelni, mennyi a selejtes 
elem a nyomdászatban. Unos-untalan csak azt halljuk 
emlegetni a munkaadók részéről, hogy nem kapni jó 
szedőt, kit egyébre is lehetne használni, mint tömör- 
szedésre. És ezen bajoknak kútforrása semmi más, 
mint hogy nem volt ez ideig megfelelő szakoktatás, 
melyben ezen szegény flótások részesültek volna.

Amúgy is kevés az a négy év, melyet a tanoncz 
a nyomdában eltölt; nem egyértelmű ez a tanulás 
szóval, rendszerint az első év nem igen számít, m ert 
ezt túlnyomó esetben a tanoncz a nyomdán kivül tölti 
szaladgálással. Ha jól megy, akkor a második évben 
már a szedőszekrényhez kerül, hogy minden alap
ism eret nélkül sorokat gyártson a számolásban álló 
felebbvalójának, kihez végzete juttatta, vagy pedig 
bizonyospénzbeli tördelőhöz kerül, kinél azután gya
korlatot szerez az oldalszámok leszedésében, az olda
lak kikötésében és lehúzásában. Ebben is eltölt egy, 
de többnyire két esztendőt, mig végre hátralévő idejét 
táblázatos munkáknál fejezi be, és itt megtanul nyo
mott minták után táblázatot szedni, vagy pedig szám
rovatokat szed. Önállóságra 100 tanoncz közül alig 10 
vergődik, a kiknek esetleg élesebb felfogásuk van, 
vagy pedig nagyobb igyekezettel fogják fel hivatá
sukat. De hát ez nem is lehet másképp bent a nyom
dában.

Azért kell tehát sürgősen a rendszeres szakiskola, 
hogy mindazt, a mit a nyomdában nem tanulhat 
meg gyakorlati úton, az iskolában legalább elméleti
leg elsajátíthassa, hogy így legalább fogalma legyen
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arról, mi mindent kellene neki tudni, hogy számot 
tartson a szakember elnevezésre.

A szakoktatásnak meglenne az az eléggé meg- 
becsülhetlen haszna, hogy a tanoncz jobban ügyelne 
az előadásra, ha tudná, hogy oly dolgokról van ott 
szó, melyekre neki okvetlen szüksége van pályáján, 
ha boldogulni akar, nem pedig olyanokról, melyek 
ámbár hasznosak, de általános ismeretek, melyeket 
szorgalmas olvasgatással és tanulással bármikor meg
szerezhet magának.

Újabban az Athenaeum-nyomda vezetősége hozta 
be azon dicséretet érdemlő újítást, hogy elsőrangú 
szakerőivel vasárnaponkint előadást rendez tanon- 
czainak és az iskolai év végével vizsgát is tartat 
velők. Mondom, nagyon dicséretre méltó vállalko
zásnak tartom ezt és vajha a többi nagyobb vállalat 
is követné ezen utánzásra méltó példát, a melynek 
az a hátránya, hogy a tanonczok túlságosan igénybe 
vannak véve, mi esetleg ártalmára van az amúgy is 
kevés szabad idővel rendelkezők szervezetének. De 
ezen lehetne könnyen segíteni és pedig az által, hogy 
ily esetben az illető nyomda tanonczai mentessenek 
fel a közönséges ipariskolák látogatásától és legyen 
elégséges az, ha a nyomdában külön szakoktatásban 
részesülnek, m ert ez minden esetre többet ér annál, 
a mit ott hallanak és esetleg tanulnak. A nagyobb 
nyomdavállalatok pedig nagyon helyesen cselekedné
nek, ha megszívlelnék az Athenaeum példáját, hisz 
ez nem  kerül nekik jóformán semmi áldozatba, leg
feljebb egy kis jóakaratba. Egyelőre ezzel is egy 
nagy lépéssel előbbre vinnők a szakoktatás kérdését, 
melyet a megfeneklett kátyúból nem lehet kimoz
dítani, daczára annak, hogy körm ünkre ég a dolog. 
Mert végre-valahára mégis csak komolyan kell fog
lalkoznunk a szakiskola kérdésével, melynek évről 
évre való kitolása igazában könnyelmű eljárás az 
illetékes tényezők részéről ős valóban bűnnek tar
tanám, hogy ezen ázsiai állapotok e téren még 
továbbra is fennmaradjanak.

Nem akarom hinni, hogy a könyvnyomdafőnökök 
egyesületében ne lenne annyi erély, hogy ezt a kér
dést, melyet programmjában már fennállásának első 
évében megpendített, már egyszer dűlőútra is vigye. 
Tudtommal ezen czélra már alap is lenne és ha jól
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emlékszem, a millenniumi kiállítás sokszorosítási 
csoportja fennmaradó feleslegének egy részét szintén 
ezen czélra szánták annak idején. Ez történt ezelőtt 
hét esztendővel. Úgy látszik, e szándék csak jó 
szándék maradt továbbra is. Pedig hát az árszabály
nak egyik sarkalatos pontja a tanonczkérdés is volna, 
melyet első sorban — szerény nézetem szerint — 
annak érdeke rendezni és nevelni a tanonczot, kinek 
ez hasznára van. Azután meg úgy látszik, csak papi
roson van meg az a követelmény, hogy csak oly 
fiúk veendők fel tanoncznak, kik legalább is két 
középiskolát végeztek, ámbár én ezt is kevésnek 
találom, és mégis mi történik a nyom dákban? H em 
zsegnek a tanonczok, a kik négy-öt elemit végeztek 
és azt is rosszul. Hát ilyenekből legyen nevelve a 
jövő nyomdász-generáczió ? Bizony ez bajosan fog 
jól s ik e rü ln i! A mily selejtes lett az utolsó tíz 
esztendő alatt képződött generáczió, épp olyan, vagy 
még selejtesebb lesz az ezutáni idők nevelése. Elég 
szomorú, hogy ez így van, de ha komolyan nem 
segítenek eme rossz helyzeten, semmi remény sincs 
arra, hogy ez megváltozzék és másképp legyen.

Minden kellék meg volna ahhoz, hogy tisztán 
szakoktatásban legyen részök a nyomdász-tanon- 
czoknak. Rendelkezünk elégséges magyar szak
könyvvel, melyek tankönyvül szolgálnának. Ott van 
például Grócz kátéjának két füzete, mely az első 
évfolyamoknak — úgy vélem — elégséges lenne, 
mig a 3—4-ik évfolyamnak Ruzicska könyve lenne 
jó, továbbá még az utolsó évfolyamban Augenfeld 
valóban hézagpótló füzete jó szolgálatot tenne. Mind
ezeken felül ott van Pusztai Ferencz Nyomdászati 
Encziklopédiája, mely úgy terjedelm es voltánál, mint 
pedig az egész grafikai szakmát felölelő mivoltánál 
fogva, úgyszólván kincses háza minden szakmája 
iránt vonzalommal biró nyomdásznak. Ez a könyv 
lenne arra hivatva, hogy a rendelkezésünkre álló 
elégséges és kiváló szakerők ebből m erítsék foko
zatosan a szakoktatás témáit minden irányban. Egy
maga ez a könyv elégséges arra, hogy ebből mindenre 
m egtaníthassuk a tanonczokat, kimerítőbben meg
magyarázva nekik mindazt, m ire e lexikon — amúgy 
is már túl költséges lévén — nem terjedhetett ki és 
felesleges is lett volna, miután nem ez volt rendel-
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tetése hanem az, hogy a tapasztaltabb szakemberek
nek szolgáljon útbaigazítással és tanácscsal.

Ha tehát a Főnökök egyesülete valóban hiva
tásának magaslatán akar állani, akkor nem szabad 
haboznia, sem késnie semmit, hanem azonnal érint
kezésbe kell lépnie azon körökkel, kiket e czél 
érdekében meg kell nyerni, hogy mihamarabb meg
valósuljon a régi szép szándék.

Vagy talán azért bukkan fel minduntalan más 
és más akadály, m ert ha a nyomdász-tanonczokat 
kivesszük az általános iparos-tanoncziskolából, akkor 
néhány tanár és tanító elesne a 3—500 K tisztelet- 
díjtól, a melytől az iparoktatási tanács talán nem 
akarja őket megfosztani ? Ez nem lehet érv akkor, 
mikor százaknak exisztencziája forog szóban. Ez élet
kérdés, és ennek érdekében jól meg kell fontolni, 
hogy mi való előbbre, néhány tanító mellékjövedelme, 
vagy pedig egy nemzedék jövője. Én úgy hiszem, 
hogy ez utóbbi és ezért kárhoztatandónak tartanám, 
hogy inkább a régi rossz rendszer maradjon meg 
továbbra is.

A Könyvnyomdászok Szakköre, mely úgyszólván 
kulturális missziót teljesít a nyomdász-társadalom
ban, majd minden fórumot megjárt már a szakiskola 
érdekében és Ígértek is fűt-fát, hogy rövid időn belül 
meglesz; de miután körünk nem rendelkezik nagy 
befolyású protektorral, meddő maradt minden igye
kezete, hogy ezen a téren eredményeket érhessen el. 
A mit el lehetett érni, az csak annyi volt, hogy a 
sokszorosító-ipar tanonczai külön csoportokban hall
gatják az előadásokat, — de nem részesülnek szak
oktatásban.

Rebesgetik azt is, hogy próbaképpen még ez iskolai 
évben egyik esti iskolában szakoktatást vezetnek be 
és ennek sikerülte esetén rendszeresítenék a többi
ben is azt. Csakhogy ez is húzódik már hónapok óta, 
és még mindezideig positivebb dolgot nem tudunk 
róla. Ezen tervbe vett szakoktatás is azonban oly 
alapra lenne fektetve, melylyel nem igen lehet meg
barátkozni és előreláthatólag nem is lesz czélra- 
vezető. Ugyan itt mindjárt kezdetben a magasabb 
igényű nyomdászati szakoktatást óhajtják megkez
detni. Ugyanis mire lenne ez jó ?  Csak nem gon
dolják az ezen ügyben fáradozó igen tisztelt urak,
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— hogy magyarán fejezzem ki magam — miszerint 
ajtóstul lehet a házba roh an n i! A szakoktatásnak az 
alapból kell kiindulnia. A legelemibb követelmények
től kezdve kell megkezdeni az oktatást és így foko
zatosan előrehaladni, hogy a tanonczok ne csak meg
halljanak, hanem meg is érthessenek mindent. Első
sorban a tanoncznak a nyomda fogalmával, ren 
deltetésével, berendezésével s a gyakorlati életben 
szükséglendő munkáival kell megismerkednie és csak 
ezek után lehet áttérni a magasabb követelmények
nek megfelelő művészies proczedurákra és experi- 
mentálásokra. Ez volna a programm, melyet be kell 
okvetlen tartani, ha azt akarjuk, hogy fáradozásunk 
czélravezető és sikeres is legyen. Mire a tanonczok 
elvégzik majd a szakiskola négy évfolyamát és fel
szabadulnak, rendelkezésükre fog állani a Szakkör 
kebelében fenntartott mesterszedői kurzus, az ipar- 
művészeti múzeum rajztanfolyama stb., a hol minden 
egyes érdeklődő tehetségéhez mérten kifejlesztheti 
szakmabeli képességét és haladhat előre azon az 
úton, mely boldogulásához vezet.

De hátra volna még egy kevés fekete leves is. 
Az ijesztően sok tanoncz között fölös számmal van 
olyan is, kinek sem kedve, sem tehetsége a nyom
dászpályához nincsen. Ezek kedvetlenül támolyog
nak a nyomdában és csak szülői kényszer, vagy 
nyomorúságos életfenntartási ösztön folytán sodor
tatnak Gutenberg templomába, hogy ott idők múltán 
felesleges herékké váljanak. Ilyeneket hidegen hagy 
minden szakmabeli oktatás, figyelmetlenek minden 
iránt, s egy óhajuk van csak: hogy a munkaidő 
végeztével szabadba juthassanak, hogy ott gyermeki 
szeszélyeiknek és hóbortjaiknak élhessenek. Ezek
ből lesznek rendszerint oly szedők, kik csak a tömör- 
szedést értik valahogy, de ezt is rosszul, úgy hogy 
sokszor a nyomda ráfizet a szedésökre, m ert a kor
rektor több időt tölt el vele, mint a mennyit a 
szedés ér és sokszor még a helyért is kár, melyet 
elfoglal; mert megfosztja a nyomdát attól, hogy 
jobb munkaerőt állíthasson helyére, de nem teheti, 
m ert legtöbb esetben ily sza/ctársaknak a legnagyobb 
protekczió biztosítja helyét. Hogy az ilyenek sokszor 
mily tudatlanok, arra számtalan példa van. Egyet 
akarok csak e helyütt felemlíteni. Előfordul egynek
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szedésében néhány képlet, mely egy jó szedőnek 
valóban spekkes munka és két kézzel kap rajta, 
hogy m egkaparíthassa; ő pedig kérve-kérte a tör- 
delőt, hogy vegye el tőle ezen spekket, m ert az reá 
nézve ennek ellenkezője lenne. Azért tehát az ily 
individiumokat idejekorán kérlelhetlenül ki kell 
küszöbölni tanonczkorukban, nehogy ily elemekkel 
szaporítsuk a foglalkozásnélküliek amúgy is nagy 
sereg ét; mert ezek rendszeriut csak legvégső eset
ben kapnak úgyis munkát és akkor is rövid időre, 
így tehát legnagyobbrészt munka nélkül lézengenek, 
nem nagy dicsőségére a jelenlegi segédgyártó föld
alatti és földfeletti műintézeteknek.

A nyomdák vezetői nagyon helyesen cseleked
nének, ha tanonczaikat a próbaidő elteltével a lehető 
legszigorúbban vizsgáztatnák meg és a meg nem 
felelőt irgalom nélkül távolítanák el. De a vizsga 
alatt nem azt értem, hogy a fiú csak olvasni és írni 
tudjon, ez utóbbit persze a legelemibb helyesírási 
hibákkal tetézve, hanem egy kevés más egyebet is 
kívánjanak tőlük. Ne az lebegjen szemök előtt, 
hogy a gyerek majd megváltozik, vagy pedig hogy 
kellenek a fiúk, ha másra nem, hát sorszedésre, 
erre pedig majd mindegyik jó ; hanem gondoljanak 
azzal is, hogy ily szerencsétlen terem tések a tanuló
évek elteltével rendszerint az utczára kerülnek és 
onnét az országútra és páriái lesznek a nyomornak 
és nélkülözésnek. Sajnos volna, ha ily állapotoknak 
kellene fennállani azért, m ert az elv csak jobbára 
az: hogy tanoncz legyen mentői több.

Húsz esztendős nyomdászi pályámon elég alkal
mam volt megfigyeléseket tenni a tanonczok és a 
gyengébb képzettségű szaktársakra vonatkozólag és 
nem egy esetben sajnáltam meg az ily szerencsétlen 
terem téseket, hogy mily kínosan teljesítették köte
lességeiket, de ezt is csak gépileg; mert a gondolat
m enetük tudja Isten hogy hol kalandozott, kedvük 
meg pláne valahol másutt maradt.

Azért tehát nagyon helyénvalónak találnám, hogy 
számukat redukálni kell a lehető legkisebb mini
mumra, de azután ez a szám olyanokból álljon, kik 
érdem esek is lesznek a nyomdász-pályára. Tessék 
a munkaár kiszámításánál a szedő fizetését alapul 
venni és ne úgy számítani, hogy tanoncz szedi majd,
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tehát olcsóbb lehetek, m int egy másik nyomda. Ily 
módon botrányos szenykonkurrencziát űz néhány 
fővárosi nyomdának nevezett bódé, melyek meg
érdem elnék, hogy nyilvánosságra hozzam nevüket. 
De nem czélom ezekkel itt foglalkozni, kár lenne 
az időért és a helyért is, m ert úgyis hiábavaló ezek
nek a tisztességről beszélni.

Sokaknak talán nem fog tetszeni eme nézetem és 
véleményem a tanonczgazdálkodásról és ezek meg
szorításáról, és mintha hallanám az érveket, hogy a 
gyakorlati életben másképp van ez és könnyű e 
fölött a papiroson pálczát törni. Erre csak az a fele
letem, hogy mindig csak a vezetőségtől függ mind ez. 
Ha a vezető nem mindig csak az anyagi érdeket haj- 
hászsza felfelé, hanem törődik azzal is, hogy a ren
delkezésére bocsátott csemeték hasznavehetőségéről 
idejekorán meggyőződjék, azzal t. i. vájjon ezek meg- 
állják-e helyöket, nem-e kellene néhányat közülök 
más pályára szorítani, és ilyenek eltávolítása érdeké
ben latba vetné befolyását, akkor nem állana módjá
ban egy kétes hírű nyomdának sem, hogy tanoncz- 
gárdájában bízva, ezek fizetésének megfelelő áron 
vállalni el munkát.

Módomban volt nekem is már vezetői állást 
betölteni hosszabb időn át és tőlem telhetőleg arra 
fektettem a fősúlyt, hogy tudásúkról kellőképp tájé
kozva legyek. A melyik nem felelt meg, azt kér- 
lelhetlenül eltávolíttattam, ha ugyan nehezen is, és 
mindennek daczára nem kellett összeütközésbe jönni 
a főnökeimmel, a kik talán szintén szerették volna, 
hogy inkább több legyen számuk, mint kevesebb. 
Nem hiszem, hogy találni oly főnököt, kit szép szóval, 
meggyőző érvvel nem lehetne kapaczitálni arra, hogy 
a hasznavehetlennek bizonyuló tanonczot távolíttassa 
el nyomdájából. Sokszor nehéz ugyan az olyasmi, de 
nem szabad a következményektől már előre is félni. 
Igazságos és körültekintő főnök vezető emberét ily 
okok miatt nem fogja mindjárt szocziálista érzelm ek
kel gyanúsítani, hanem be fogja látni és el fogja 
ismerni, hogy igaza van neki abból a szempontból, 
hogy kár ily tanonczokkal bajlódni, m ert nem lesz 
belőlük úgy sem szakember.

Czikkem megírásánál ama czél vezetett engem, 
hogy félre téve minden gáncsot és kishitűséget,
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teljes rideg valójában tárjam fel a jelen szomorú 
viszonyokat és rámutassak azon útra, melyre rá 
kell térni, hogy mindezen visszás állapotokon segíteni 
lehessen. Felsoroltam ama teendőket, melyek nagyban 
elősegítenék azt, hogy megszűnjön az a rossz hely
zet, melyben a nyomdász-generáczió sínylik jelenleg. 
Ennek jövője érdekében eltűrök minden szem re
hányást és esetleges kellemetlenséget, mely ebből 
kifolyólag osztályrészemül jut.

Ha az illetékes tényezők és körök jóakaratúlag 
olvassák el és szívlelik meg pártatlanul megírt néze
teimet és véleményemet, nem hiszem, hogy nem 
adnak nekem — ha csak részben is — igazat, és 
akkor, remélem, rövid idő múlva másképp lesz 
minden. Nem kell ehhez egyéb, mint komoly igye
kezet, kitartással párosulva.

Vajha ne kellene csalódnom!
Adja Is te n !

SSZETETT MÁSSALHANGZÓK EGY VAGY KÉT
BETŰT SZÁMÍTANAK AZ ÁTVITELNÉL? A ma

gyar nyelvben a cs, ez, g y , ly, ny, sz, ty, zs összetett 
mássalhangzók egy betűt képeznek, egy a hangjuk. Ugyané 
beszámítás alá sorolandók-e az esetben is, ha elválasztásra 
kerül a dolog s például el kellene választanunk követ
kezőképpen ; agan-csa, mes-gye, kez-tyű, tár-gyú, láb-nyi, 
lánd-zsa, tár-cza, kopol-tyú, bakan-csa, cseresz-nye, fák-lya, 
zsem-lye, sarog-lya, csú-nya stb. A nézetek eltérők s min
denesetre üdvös lenne e dolgot is tisztázni.

E lvá la sz th a tu n k -e  tehát a fon tiek  sze rin t vagy sem
Véleményünk szerint, már csak a rossz hangzást is 

elkerülendő, lehetőleg kerülnünk kell az ily elválasztáso
kat, különösen 18 cziczerón felüli szélességnél. Keskeny 
alakú szedésnél, nehézségekbe ütközvén a kihajtás vagy 
behozás, mindamellett sem zárkózunk el a föntemlítettek 
és hasonlók elválasztásától. Mindenesetre meg kell azon
ban kisérleni, némi fáradságot sem sajnálva, mielőtt 
elválasztanánk, nem-e segíthetünk néhány sor áttördelése 
által másként a dolgon. — Már csak a helyes magyarságra 
való törekvés is megérdemli, hogy ily csekélynek látszó 
dolgon is gondolkozzunk.
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A S Z A K K Ö R Ö K  ÉS A SZAKMA 
J E L E N L E G I  F E J L Ő D É S E .

művészeti érzékünk volna az, a mely bennünket ezen 
irány felé k erg e t; m ert a hivatottság és művészi 
törekvés mindig csak egyeseket — de nem egy egész 
iparososztályt — ösztönözhet ilyen nemes czél el
érésére. A múlt sem mutat fel soha semmi indoko
latlan fellángolást.

A létért, a kenyérért való küzdelem indítja a nyom
dászokat a magasabb művészetek felé való törekvésre.

Bármily különösnek látszik is ez — de így van.
A minden nyomdásznak réme, a szedőgép — a 

hátunk mögött. Üldöz, hajszol bennünket szüntelen. 
És mi — bár egy kissé későn — felismerve a veszélyt, 
rohanunk folyton előre és még csak nem is gondol
hatunk a megpihenésre, m ert vas izmu ellenfelünk 
győzi a versenyt, ő nem fárad el.

Ma még csak tömör sorokat szed a gép, de töké
letesítik, javítják. Már több betűfajt keverve is tud 
szedni, és ki tudja, egy újabb felfedezés, egy újabb 
javítás nem hozza-e azt még közelebb a czélhoz, 
hogy bennünket kiszorítson.

Ez a körülmény kényszerít bennünket egy olyan 
czél felé törekedni, a hová a gép nem követhet soha. 
Ez az irány pedig csakis a művészet lehet. Arról 
meg lehetünk győződve, hogy szedni tudnak majd 
géppel, m ert a mit a kultúra, az akarat maga elé tűz, 
azt is eléri. Munkát tudnak majd a géppel végezni, 
de m űvészetet nem mutathat fel soha.

Itt kezdődik tehát a hivatása mindazoknak az 
egyesületeknek, melyek első sorban a szakma fej
lesztését tűzték ki czélul és ezt tekintik legfőbb fel
adatuknak.

Legjobban fogta fel hivatását ebben a tekintetben, 
és leginkább is áll feladata magaslatán a Szakkör, a

Irta: LIGETI JENŐ.

OVATOVÁBB HALADUNK pályánkon, 
mind élesebben látjuk kidomborodni föl- 
tétlen szükségét a nyomdászat művészi 
irányban való fejlesztésének. Sajnos, ez
alatt nem azt kell értenünk, mintha szép-
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mely belátta, hogy a nyomdászságnak oly tényezője
ként kell szerepelnie, a mely bennünket a művészi 
czél felé haladásra ösztönöz, irányt, utat mutat arra, 
és eszközöket nyújt a czél elérésére.

Eddigelé a Szakkört olyan helynek tekintették, 
a hol összejönnek barátságos eszmecserére és hol 
ismeretségeket lehet kötni nevesebb szaktársakkal. 
Nem is szólok azokról az időkről, a midőn egyes 
magukról megfeledkezett szaktársak e helyet tekin
tették menedékhelyüknek, a hol nyugodtan élvez
hették tagsági jogaikat, a nélkül hogy szaktársi köte
lezettségeiknek bármi tekintetben is eleget tettek 
volna, sőt még a tagsági illetékeikkel is állandóan 
hátralékban maradtak.

Szerencsére a legutolsó alapszabályváltoztatás e 
bajokon már segített, úgy hogy ma már mindenki 
tagja lehet a szakkörnek, a nélkül hogy tartania 
kelljen ott olyan elemekkel találkozni, kiknek társa
ságát mint szaktárs kerüli.

A Szakkör ma már olyan helyzetben van, hogy 
nyugodtan szentelheti magát tulajdonképeni hivatá
sának. Anyag van- bőven és a Szakkör munkapro
gramja azt bizonyítja, hogy a jóakaratnak sincs híján. 
Egyedül csak a szaktársaktól függ, hogy felhasznál
ják a kedvező alkalmat.

Példaként vehetjük a külföldi szaktársakat. Bár
mely nagyobb külföldi városban megfordultam, a 
szakma iránt mindenütt nagyobb szeretetet és érdek
lődést tapasztaltam. Aránylag kicsiny, kevés számú 
nyomdászt számláló városokban, egy-egy szakkör 
olyan gyönyörű működést fejt ki, hogy méltán meg
irigyelhetnénk. Tagja annak, ép úgy mint a segélyző- 
egyletnek, csaknem minden nyomdász. Minden vasár
nap kiállítást rendeznek, és erre a czélra nem válo
gatják össze a különleges nyomtatványokat, hanem 
minden újonnan készült nyomtatványt kiállítanak. 
A kiállított munkák közül találomra kivesznek egyet, 
s arról aztán valamelyik nyomdász elmondja a véle
ményét nyugodtan, tárgyilagosan. A többi hozzászól, 
elvitáznak rajta, a mi által a vélemények tisztulnak 
és javul az Ízlés. A megbírált munkát azután a talált 
hibák kijavításával, a bírálat szerint, újra nyomtatják 
és úgy minden jelenlevő láthatja a két levonat között 
való különbséget.
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Más helyen ismét a czinkmaratásban, fényképe
zésben, galvanoplasztikában és egyéb a nyomdászok
nak előnyére váló tudnivalókban oktatják ki a tagokat. 
Sok helyen a nyomtatvány-árak kiszámításáról tarta
nak előadást, a mi szintén szükséges tudnivaló, m ert 
ha nem is lehet minden nyomdászból művezető, még 
sem árt annak a teendőit is ismerni, m ert nem lehet
tu d n i-----------(Ezzel a felfogással nem értek egyet.
A mint soraiból kiérzik, a művezetés és m estersze
dés elsajátítására czéloz. Hiszen akkor a gépkorszak
ban ugyanaz fenyegeti a mesterszedőket, a mi ma 
a könyvszedőket, túlterm elés áll be a m unkaerők
ben. Az egyedüli orvosság magunkat a gépszedésben 
alaposan kiművelni, hogy nélkülözhetlenné váljunk. 
A ki sokat markol, keveset fog. Szerk.)

A rajzoktatás és stíltani ism eretek tanításáról nem 
is szólok, mivel ez már m indenütt általános.

Nagyobb szakkörök támogatják egyes tagjaikat 
egy-egy külföldi gyár vagy kiállítás megtekintésében, 
a kik visszatérve, részletesen beszámolnak tapasz
talataikról.

Németországban most a szakkörök szövetségének 
megalapításán fáradoznak. A központ Berlinben lenne. 
Ennek czélja, hogy egymással állandó összeköttetés
ben állva, egymást támogassák.

Sajnos, még nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy fiókokat szervezzünk a vidéken, de erre nincs 
is feltétlen szükség; mert a szakma fejlesztését a 
szakegylet alapszabályai sem zárják ki, és erkölcsi 
támogatásban lenne részük a budapesti Szakkör 
részéről.

Természetes, hogy egyszerre mindent nem lehet
Szükséges azonban, hogy első sorban itt Buda

pesten, a hol a Szakkör már létezik, támogassák azt 
saját érdekükben a szaktársak.

Egy nyomdásznak legalább akkora a tananyaga, 
mint egy papé, és egy egész élet is rövid ahhoz, 
hogy minden tudnivalót elsajátítson.

Sajátítsunk el tehát a mennyit lehet, és akkor nem 
árthat majd legerősebb ellenfelünk — a szedőgép.
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A T A N O N C Z O K  F Ö L V É T E L E ,  

N E V E L É SE  ÉS O K T A T Á S A .
Irta : GOLDFINGER MÓR.

PÁ L Y A V Á L A SZ T Á S napjainkban, a 
létért való küzdelem körülm ényes volta 
miatt, mindinkább nehezebbé válik. Min
den ezzel összefüggő kérdés, az előkép
zettség, tehetség, a jövő, a szülőknek és 

gyámoknak elég gondot okoz, de mégsem mérlegelik 
ezen kérdéseket kellőképpen; m ert máskülönben a 
fiuknak a nyomdászati pályához való tódulásában 
csökkenés volna észlelhető.

Senki fia, a ki helyes Ítélőképességgel bir, nem 
fogja tagadni a sokszorosító m űvészet érdekes és 
hasznos voltát. Igen ám, de csak az intelligencziá- 
nak bizonyos foka képes ezen szakma megtanulásá
val a benne rejlő előnyöket kihasználni. Oktalan 
idő- és erőpazarlás volna tehát e tekintetben egy
séges, általános szabályt felállítani és ezt mindenkire 
kivétel nélkül alkalmazni. Mert megdönthetien tény 
az, hogy az em berek tehetsége nem egyforma, hogy 
nem lehet m indenkit egyforma mértékkel mérni, 
hanem ellenkezőleg: sokféle és egymástól nagyon 
különböző az em berek szellemi képessége; az egyik 
könnyű szerrel elvégzi azt, a mi a másiknak leküzd
hetetlen nehézségeket okoz. Ez olyan igazság, mely 
már régen átm ent a köztudatba.

Erre való tekintettel tehát az egyes tanonczok 
szellemi képességének különbözőségével és sajátos
ságával számolnunk kell, és a tanonczok felfogó
képességének és kézbeli ügyességének különböző
ségét nem hagyhatjuk figyelmen kivül. Hogy a 
tanonczoknak ezt a különböző tehetségét és képes
ségét megismerhessük, szükségképpen a kísérleti 
gyakorlati oktató módszerhez kell folyamodnunk, az 
egyedülihez, melylyel némiképpen czélt érhetünk.

Az alábbiakban a nyomdásztanonczok megváloga- 
tását, felvételét és oktatását, valamint a szakmabeli 
önérzet fokozásának módját fogom fejtegetni.

Nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy a tanulók 
fölvételénél a legnagyobb szigorral kellene eljár
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nunk. Legyünk figyelemmel úgy a szellemi képes
ségre, mint a testalkatra.

Különösen egészségi tekintetben támaszt a nyom
dászai pálya nagy igényeket. Végzetes tévedés az, 
ha a szülők azt hiszik, hogy nyomdásznak megfelelő 
a gyönge testalkat, m ert a szedés munkája nem 
igényel nagy erőmegfeszítést. Tüdőbetegségek, láb
fájás, ólomkolika, gyomor- és vesebetegségek (rend
szerint a korrektorok- és litográfusoknál a hosszas 
ülés következménye) leggyakrabban lépnek fel a 
grafikusoknál.

Igaz ugyan, hogy gyakran más körülmények 
folytán is m ennek tönkre a nyomdászok. A rend- 
szertelen életmód káros következményeit azonban 
az illető csak magának tulajdoníthatja. De ha nyom
dász-betegségnek esik áldozatul, akkor joggal illetheti 
a szemrehányás azokat, a kik ezen betegségeknek 
a gyönge szervezetre való hatását ismerik, és még
sem tanácsolták annak idején a tanoncznak, hogy 
más pályát válaszszon.

Bámulatos az a közönyösség, a melyet a legtöbb 
lelketlen és önző nyomdatulajdonos és művezető 
— tisztelet a kivételnek — a tanulók fölvétele körül 
még ma is tanúsít, midőn pályánkon annyi a proletár 
és a négy évet kitanult, de semmit sem tudó segéd. 
Még arra sem fektetnek súlyt, hogy az ujoncz leg
alább helyesen tudjon olvasni és írni, a mi egyik 
legfőbb feltétel a nyomdászpályára való lépéshez. 
A fő még most is az, hogy a tanoncz minél előbb 
minél több szedést produkáljon, a nélkül hogy szak
máját (ritka kivétellel) megtanulja.

Ennek pedig rendesen az a szomorú következ
ménye szokott lenni, hogy azt a szegény tanonczot, 
a ki a négy évet nagy nehezen lemorzsolta, felsza
badulása után rövid idő múlva számító és kapzsi 
főnöke útnak ereszti, hogy helyét új jövevénynyel 
töltse be, természetesen most már nem törődve 
azzal, hogy az illető, hiányos képzettsége miatt, kap-e 
másutt munkát vagy sem. Nem okozza ez neki a leg
csekélyebb lelkifurdalást sem.

Ezt a bajt orvosolnunk kell. Nemcsak a magunk 
érdeke követeli, hogy képzett nyomdásznemzedéket 
neveljünk, hanem a humanizmus is követelőleg 
parancsolja, hogy az általunk fölnevelt ifjú gene-
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rácziónak a későbbi m egélhetést lehetővé tegyük. 
Csakis mi látjuk és m érlegelhetjük azt,vájjon képes-e 
a tanoncz választott életpályáját kellően felfogni s 
magát abban jól és alaposan kiképezni. Ha azt vesz- 
szük észre, hogy nincsenek képességei a nyomdá- 
szati pályához, akkor kötelességünk őt magát vagy 
szülőit a bekövetkezendő bajokra figyelmeztetni és 
őt más pályára terelni.

A tanulni nem akaró úgyis csak ártalmára van 
minden nyom dának; akárm ennyit bajlódunk és fára
dozunk is vele, az mind hiábavaló; a hanyag tanuló 
a nyomda anyagát rendkivül rongálja, akárhogyan 
vigyázunk is reá. De ha olyan tanonczokat veszünk 
fel, a kik az alábbi kivánalmaknak megfelelnek, a 
kik kedvvel, odaadással fognak a dologhoz, azoknak 
hasznát látjuk a nyomdában és képzett munkásokat 
nevelhetünk belőlük.

A nyomdászati pályára csak 14 éven felüli fiukat 
vegyünk fel. Elsőbb vizsgáljuk a fiú testalkatát, jól 
táplált, egészséges v o ltá t; győződjünk meg külö
nösen szemei élességéről és mély, rendes lélegzeté
ről. A fiú minden mozdulata legyen gyors, fürge és 
rugalmas.

Egyes általános kérdésekből következtethetünk 
értelm i fokára és ehhez m érten szabjuk meg a tulaj
donképpeni v izsgát: a nyelvtani és helyesírási fel
adványt és a kéziratolvasást.

Szükséges, hogy legalább 2—3 középiskolai osz
tályt sikerrel elvégezett legyen. Ha több osztályt 
végzett, annál könnyebben boldogulhatunk vele. De 
az iskolai bizonyítványban sem lehet föltétlenül meg
bízni. Ezért legjobb, ha a fölvételnél valami szabad 
írásbeli dolgozatot adunk fel neki. Ha ez nem jól sike
rülne, akkor a diktandóval próbáljuk meg. Ezután 
következik egy kis kéziratolvasás. Szükséges, hogy 
tudjon rajzolni is valamelyest úgy a szedőnek, mint 
a gépm esternek készülő tanoncz.

Ha az elővizsga eredménye kielégítő, akkor a szek
rényhez állíthatjuk. Előzőleg azonban egy mélyreható 
erkölcsi prédikácziót tartsunk neki, mielőtt bevezet
jük a nyomdászat misztériumaiba. Ilyen alkalmakkor 
legfogékonyabb az ifjú lélek. Először is engedelmes
ségre, rendre, tisztaságra, pontosságra és illedelmes 
magaviseletre in tsük ; majd megmagyarázzuk neki

9 3



jövő élethivatását, hogy a nyomdászoknak milyen 
nemes a hivatásuk, milyen a szerepűk az emberi 
czivilizácziónak előbbrevitelében, és általában fel 
kell benne ébreszteni azt a tudatot, hogy a nyom
dászat képezi azt a magasztos eszközt, melylyel a 
tudományt, a kultúrát, a fölvilágosultságot a föld 
minden részében terjeszteni lehet.

A szekrénynél csak kis munkamennyiséget köve
teljünk : keveset, de jót, ha még annyit kell is m a
gyaráznunk és mutatnunk. Semmi esetre sem enged
jük meg, hogy a tanoncz munkálkodását fisch-szedés- 
sel kezdje meg. De meg nem is szabad, hogy első 
benyomásképpen fischt lásson a nyomdában, m ert az 
első benyomás a legélénkebb nyomokat hagyja ifjú 
lelkében, így aztán a fischhalmazt szinte hozzágon
dolja a nyomdai üzemhez. Ellenben képzeljük csak 
el, ha idő múltán a tanoncz valami szedést össze
dob, mily rettenetes arczot vág ijedtében a sohse 
látott szörnyeteg fölött. Ha ilyenkor még megma
gyarázzuk neki, hogy milyen kárt, mennyi idő- és 
munkaveszteséget és az anyag mekkora romlását 
okozta, akkor bizonyára óvakodni fog a további 
ügyetlenségtől.

A kezdő több napig a szekrény beosztását tanul
mányozza; közben megmagyarázzuk neki a külön
nemű betűk nagysági és vastagsági viszonyait, a 
kizárási anyag arányos összeállítását, a lineák külön
böző válfajait, megism ertetünk vele nehány fonto
sabb elnevezést stb. Intsük a nyomdai berendezés 
drága és értékes voltára, hogy betűket eldobálni, 
könnyelműen rongálni és eltördelni nem szabad, stb.

Az egyenes, fesztelen, nyugodt testtartásra és 
szabályos, rövid fogásra már az első pillanattól 
kezdve ügyelnünk kell. Rossz elválasztások, sza
bálytalan beosztások, felesleges rövidítések elkerü
lésére szintén kezdettől fogva szigorúan vigyázzunk. 
A tanoncznak nem szabad a hibás szedést meg
szoknia, azért ne adjunk neki olyasvalamit szedni, 
a mit meg nem ért. Nyújtsunk neki alkalmat, hogy 
elsajátított képzettségének tanujelét is adhassa. Magá
tól értetődik, hogy őt is, mint bárkit, arra buzdí
tani kell.

A kezdő tanoncznak ne adjunk lötyögő szedő- 
lineát vagy rozoga szedővasat, m ert ilyen szerszá-
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mokkái nem tanulhat alaposan, így nem is végezhet 
jó munkát sem, sőt ellenkezőleg megszokja a hanyag
ságot, esetleg minden sort összedob. Továbbá nem 
szabad térzővel ritkítandó szedéssel kezdeni, m ert 
mihamar hozzászokik a hanyag kiem eléshez és a 
rossz kizáráshoz.

A sorokat eleintén egyenkint em eltessük ki a 
hajóra; később 2—3, végre fokozatosan négy és több 
sort em elhet ki a tanoncz. Erre ügyelni kell, m ert 
különben több fischt kapunk, mint szedést.

A figyelmes osztásra helyezzünk súlyt, megma
gyarázván neki, hogy csakis helyesen osztott szek
rényből lehet jól szedni. Kezdetben csak nehány 
sort markoljon föl, m ert a nagy markolattól keze 
erejét veszti és a betűket egy véletlen mozdulatnál 
a szekrénybe ejti. Osztás előtt a szekrényt időközön- 
kint a portól és egyéb piszoktól meg kell tisztogatni.

Árat csak később adunk a fiú kezébe, miután már 
bizonyos ideig alkalma volt annak helyes használatát 
szemlélni. Tudjuk, milyen előszeretettel szokott a 
még gyakorlatlan tanoncz árral motoszkálni a sze
désben. Azért szigorúan tiltsuk őt el az árnak titok
ban való használatától. Csak miután már gondosan 
kitanítottuk őt rá, engedjük meg neki a korrigálást. 
Akkor is kisérjük mindig figyelemmel a keze járását, 
m ert az ár ügyetlen vagy hanyag kezelésével vég
telen sok betűt tesz tönkre.

Ügyeljünk arra, hogy a tanoncz munka közben, 
de egyébként is mindig csukva tartsa a száját. Mert 
a légzésre nem a száj, hanem az orr van term észet
től rendelve. Eltekintve attól, hogy ez illetlen dolog 
és a szájjal való légzésnél a mérges ólomport és 
egyéb piszkot mind magába szívja, de a tátott szájú 
rendesen szellemi és fizikai fogyatékosságban szen
ved. Ugyanis orvosilag be van bizonyítva, hogy az 
orron át belégzett levegő az orr- és garatürben jelen
tékenyen felmelegedik és bőségesen telíttetik párák
kal, valamint a hozzákeveredett portól és piszok
részektől megszabadul. Ezen szerepet a száj üreg csak 
hiányosan, tökéletlenül tölti be. A levegő ugyanis a 
szájon áthaladva nem jut eléggé felmelegedve a lég- 
utakba, relatíve nem tud hasonló mennyiségű víz
gőzt felvenni, m ert a szájüreg nem rendelkezik e 
czélra az orréhoz hasonló berendezéssel. A levegő
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porszerű vegyülékeitől is csak hézagosán szabadít- 
tatik meg és így viszi azokat — köztük mindenféle 
fertőző csirákat — a szájüregbe, a gége-, légcső- és 
a tüdőkbe. Hasonló a szervezet a szájlégzésnél az 
őrizőitől elhagyott erődhöz, melynek czitadellája le
szerelt és a melynek kapui a minden oldalról elő
törő ellenség előtt felnyittatnak. Mert a szájlégzésnél 
kevesebb levegőjelentékenyen kevesebb éleny juthat 
a szervezetbe, mint a mennyi a jó vérképzéshez kell. 
így aztán a belégzett levegő elégtelensége, elégtelen 
hőfoka és tisztátalansága folytán igen sokféle beteg
ség állhat be, úgy hogy az ilyen tanonczok szapo
rítják óriási számát azoknak, kik harminczadik élet
évük előtt elpusztulnak. Meg aztán a tanoncz lelki- 
állapota, egész lénye az elégtelen légzéstől függ és 
valóban minden szellemi munka neki valóságos meg
erőltetésébe kerül.

Egészségügyi dolgokról lévén szó, helyezzünk 
kellő súlyt a test tisztántartására és ápolására, ne 
engedjük meg a piszkos kézzel való evést, mi az 
egészségnek egyenes megrontása. Továbbá a munka 
után való gondos kézmosás szükséges voltát is ma
gyarázzuk meg kellőképpen.

Általában véve utalok a Nyomdásztanonczok tiz- 
parancsolatjára, a mit bizony sok szedőnek is kel
lene még m egtanulnia:

1. Gutenberg templomába mosdatlanul ne lépj, hanem 
tisztán öltözködve menj abba a művészetet tanulni.

2. Fölebbvalóid iránt a kellő tisztelettel viseltess, mert 
az ő kezükben van jövőd és rájuk van bizva oktatásod.

3. A szekrény előtt állj katonásan, mert ha e szabály 
ellen vétsz, később megadod az árát: görbelábú és 
púposhátú leszesz.

4. Teljes figyelmedet szenteld annak, a mit tanítód 
magyaráz; szedés közben figyelmed munkádon legyen; 
mert a figyelmetlenség kontárrá tesz és soha sem lesz 
belőled jó szedő vagy nyomó.

5. Mindenben légy pontos és rendszerető; második 
természeted legyen ez, mert nyomdásznál ez a főkellék.

6 . Ólomporos és festékes kézzel ne egyél, betűt a 
szádban ne tarts, kezeidet munka után gondosan mosd 
meg, szádat ne tartsd nyitva, mert mindez egészséged 
megrontására vezet.

7. Szekrényedet tisztán tartsd, a szélein ne tűrj meg 
semmit, a földre ejtett betűt emeld föl, a nyomdát, a 
gépeket tartsd tisztán, regálisok között a szemetet meg 
ne tűrd, mert ha a nyomda tiszta, csak a te javad.
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8 . A söprésből kikerülő betűket megmosva, azonnal 
oszd el, mert ha félreteszed, ebből alakul minden nyomda 
átka : a fisch.

9. Sorzódban elmeneteledkor soha se hagyj nyitott 
sort, mert ez a rendetlenek és hanyagok szokása; kéz
iratodat hazamenetkor a sorzóval nehezítsd le, nehogy 
elveszszen.

1 0 . Igyekezz az iskolában elmulasztottat magán úton 
megtanulni és sokat olvasni, különösen a szakmád körébe 
vágó dolgokat, hazád történetét és annak irodalmát, mert 
a nyomdásztól olvasottságot és műveltséget követelnek 
mindenütt.

Jó volna ezt minden nyomdában kellő számban 
kinyomatni és a fiuk között kiosztani, hogy tanulják 
meg jól.

Ha a sima szedést már jól begyakorolta, akkor 
adjunk neki alkalmat egyéb munkák m egtanulására; 
a legelső feladat, hogy ortográfiái hiba nélkül szedjen. 
Akkor azután kisebb munkákat, könnyű táblázatokat, 
számlákat, hirdetéseket is bizhatunk rá. Erre nézve 
azonban általános szabályokat felállítani nem lehet; 
az egyik gyorsan és jobban tanul, a másik lassan 
és nehezebben a szerint, a milyen a szellemi fogé
konysága, képessége és ügybuzgalma.

De nem czélszerü az, hogy a tanulót egész napon 
át szedésproblémákkal sanyargassuk; nem pedig 
azért, m ert ez a módszer gyűlöltté tenné előtte azt 
a foglalkozást, mely annyi nehézséget és látszólag 
leküzdhetetlen akadályt rejt magában. Már pedig 
ellenkezőleg: első sorban a szakmája iránt való sze- 
retetet kell benne felébreszteni. A ki hivatását jól 
fölfogta és szeretettel ápolja, lehetetlen, hogy idővel, 
serkentve a jó példák és a saját gyakorlata által, 
bizonyos fokú szakképzettséget el ne sajátítson. 
Már pedig ezt a mai rendszer m ellett nemcsak 
nálunk, de külföldön sem tudják m esterséges úton 
elérni. De hogy a tanoncznak a tanuláshoz mégis 
legyen kedve, és hogy munkáját örömmel végezze, 
czélszerü jól végzett munkájáért kisebb jutalmakkal 
meglepni, mi által még nagyobb buzgalomra és szor
galomra serkentjük őt.

A szakma iránt való szeretet, az ambiczió — ez 
az igazi kifejezés — ez a fődolog az ifjaknál; hiszen 
egész hosszú életükön keresztül betűt betűre kell 
rakosgatniok. Hisz a betűszedő munkája amúgy is
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már némileg egyoldalú; de gépies másoló munkává 
sülyed akkor, ha a szedő nem követi a szerző gon
dolatmenetét, avagy a munka maga nem kelt benne 
érdeklődést.

Sokkal jobb volna, ha a tanonczczal megértetnők, 
hogy a gyorsan teremtő, produkáló munka valami 
magasztos és szép, minden tisztességes embernek 
szent kötelessége, melyet a társadalom javára telje
sítenie kell. *

A mi a tanonczok iskoláztatását illeti, a jelenlegi 
hatósági tanoncziskoláktól majdnem semmi ered
ményt sem várhat szakmánk. Eltekintve attól, hogy 
az estéli iskolai tanítás semmi esetre sem ajánlatos, 
mert nem lehet eredményt várni az olyan iskolától, 
a hová egész napi munka és lótás-futás után, testileg- 
lelkileg kifáradva, járnak a tanonczok. De mondom, 
ettől eltekintve, az iparostanoncz-iskolákban bizony 
nem tanítanak semmi szakszerű dolgot.

Ámbár az azelőtti fővárosi általános tanoncz- 
iskolákat részben felosztották építőipari, bádogos, 
czipész, szabó, diszítőipari, géplakatos, ékszerész, 
műszerész és sokszorosító ipari „szakirányú" isko
lákra, azoknak a tananyaga mind egyforma: szám
tan, földrajz, fogalmazvány és ra jz ! De a tanítók is 
egyformák, m ert ott nem iparos tanítók, hanem pol
gári iskolai tanítók tanítanak.

Addig nem is lesznek jól képzett tanonczaink, 
mig a külföldiekhez hasonló, valóságos nyomdász
szakiskolák nem lesznek, hol tanult nyomdászok 
adják elő a szakszerű tananyagot és akadémiai rajz
tanárok az ornamentikái művészetet. Ehhez hasonlók 
a nálunk fennálló mechanikus- és órás-szakiskolák, 
melyek azonban nem a hatóság jóvoltából, hanem 
az érdekelt iparosmesterek komoly és önfeláldozó 
akaratából és anyagi hozzájárulásával létesültek.

Igaz, hogy nekünk is már évek óta van — ki
látásunk ilyen szakirányú tanoncziskolára, m ert a 
Nyomdafőnökök Egyesülete már alapítványnyal is 
rendelkezik ilyen iskolának a felállítására, úgy hogy 
az „elvileg" már megvolna. De hogy valóságban mikor 
fog létesülni, azt csak a jó Isten tudja!

Ilyen viszonyok között czélszerünek és hasznos
nak bizonyulna, ha a tanonczok részére legalább
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kéthetenkint, vasárnap délelőtt szakelőadásokat tar
tanánk a nyomdában, a hol az elméleti szakbeli dol
gokat kellene előadni, m int például a nyomdászati 
m értékek ism ertetését, kilövéseket, aczím sorok közti 
beosztást, tördelési szabályokat, gépkezelést, papir- 
ism ertetést stb. A kötelező iskolai látogatás alól már 
felszabadult, tehát idősebb tanonczok részére külön 
magasabb kurzust kellene ezzel párhuzamosan létesí
teni. Ennek tantárgyai volnának még: a vázlatkészítés, 
metszési eljárások, kéziratkiszámítás, nyom dásztörté
nelem stb.

Ennek szükségességét legelsőbben az Athenaeum 
könyvnyomda szakbeli vezetősége látta be, midőn a 
szakiskola létesítése körül tapasztalt általános nem 
törődömség és huzavona folytán, ez év április havá
ban saját otthonában tanoncz-szakiskolát létesített a 
nyomda szakavatott alkalmazottainak közreműködése 
és az intézet érdem es igazgatóinak jóakaró támoga
tása mellett. Ezen házi tanfolyam alapját a nyomdá
szati szakma beható ism ertetése képezi, hogy a tanon
czok szakmájukat megismerve, annak egyes ágazataiba 
bevezetve, minél fogékonyabbakká tétessenek szak
májuk elsajátítása irá n t; az abban való sokoldalú
ságra, a végzendő munka minél könnyebbé tételére 
való törekvést ism ertetve első sorban, a szakma 
iránti szeretetet felébresztve bennük: megmutatván 
az irányt, a melyen tovább haladva, értelmes, szak
avatott, számottevő tagjaivá válhatnak a nyomdász
társadalomnak.

Ezen tanfolyamon, melynek még az úttörés nehéz
ségeivel kell küzdenie, m áris szép eredm ényeket 
értek el, és ezt az üdvös példát méltán követheti 
minden nagyobb nyomda személyzete. De a szak
oktatáson, tehát a szellemi fejlesztésen kívül súlyt 
helyeznek a tanonczok testi épülésére is. Nemcsak 
a grafikai rokon szakmák ism ertetésére irányuló szak
beli kirándulásokat, hanem a tanonczok testi és lelki 
erejének fokozására szolgáló sport-kirándulásokat is 
rendez ezen mintanyomda érdemes vezetősége.

Megemlítendő továbbá, hogy az intézet helyiségé
ben állandó könyvtár áll a tanonczok rendelkezésére 
s e könyvtárban főleg a szakkönyvekre helyezik a 
fősúlyt. Továbbá úgy az intézet vezetői, mint a sze
mélyzet pártfogása folytán a törekvő tanonczokat
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némi elismerésben részesítették, a mennyiben az inté
zet vezető igazgatói, a főművezető és a könyvnyomdái 
személyzet a tanonczok buzdítására, s jövőre ösztön
zésül néhány díjat bocsátottak rendelkezésre. E díja
kat a személyzet kebeléből választott szakférfiak dön
tése után október hó 11-én osztották ki lélekemelő 
ünnepély kíséretében, melyen emőkei Emich Gusztáv 
ő méltósága elnöklése alatt az intézet igazgatósága 
és az egész személyzet résztvett.

Addig is, mig a rég óhajtott nyilvános szakiskolák 
nálunk is létesülnek, rendkívüli hiányt pótol e téren 
a Szakkör által fönntartott továbbképző tanfolyam 
segédek részére.

Ha a tanoncz a próbaidő alatt meg nem felelne, ha 
ügyetlen vagy gyámoltalan, akkor magyarázzuk meg 
neki vagy szülőinek, hogy nem való betűszedőnek; 
minél előbb tisztázzuk a dolgot, annál jobb lesz úgy 
a leendő tanonczra, mint az egész szakmára nézve. 
Testi és szellemi ráterm ettség megingathatatlan ala
pot kell hogy képezzen, a mire egyedül támasz
kodva bocsátkozhatunk csak tárgyalásokba a jelent
kezőkkel.

Ha jövőre jobb viszonyokat akarunk teremteni, 
akkor a tanonczügyet kell reformálnunk és minden 
salaktól megtisztítanunk. Az iskolai év végeztével 
megint számos ifjú lép be a nyomdákba, ezeknek 
negyedrésze, sőt harmada bizton saját szerencsét
lenségükre. Ha azok az ifjak sejtenék, milyen vég
zetes lépést tesznek, a világ semmi kincséért sem 
volnának arra rábírhatok.

És ha a nyomdászat hatalmas törzsét egyöntetű 
közremunkálkodással annak gyökerétől kezdve min
den kinövéstől megszabadítottuk, akkor más virá
gokat fog az hajtani, más gyümölcsöt fog teremni, 
mint a minőkkel most — sajnos — a jobb ízlést 
megbotránkoztatja.

Közeledik az iskolai szünet és vele a cselekvés 
ideje; vajha nem hiába hangzottak volna el ezen 
szavak, hanem saját javunkra és az egész nyomdász
társadalom javára szolgálnának!
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A M Ű É R Z É K  ÉS M Ű V É S Z E T  

F O G É K O N Y S Á G A .
Ir ta : LÁSZLÓ DEZSŐ.

é

KIS JÓZSI betegállapotában már beállott 
a kedvező fordulat, de még mindig az 
ágyat kell őriznie. Minthogy édes anyjá
nak egyéb dolgai is vannak, Józsi akarva 
nem akarva most tanulja első Ízben fel

fogni az egyedüllét csodáját, azt a megfoghatatlan 
csodát, a mely a nagy világ és a kis gyermekszív 
legtitkosabb mélységeit magában foglalja. A kis Józsi 
játszadozó kezei fáradtan hanyatlanak alá, csak a 
nagy gyermekszemek nem akarnak elfáradni; této
ván kutatnak-keresnek; úgy tetszik, hogy első Ízben 
tekintenek be most „fantázia" istenasszony óriás 
birodalmába. A betegszobába alkonyaikor behatoló 
és az ágytakaró fürtös szövedékén ide-oda szökdé
cselő napsugárnál látja Józsi a pálmakoronákat ter
jeszkedni, a patakokat kígyózni, az oroszlánokat men- 
degélni és a réteket virítani. Látja, a mint Ádám és 
Éva sóvárgóan tekintenek fel az alm afára; a mint a 
tiltott gyümölcsből, az almából esznek, hogy mind- 
ketten okosak legyenek. Oh jó, balga Józsi, nem 
sejted-é, hogy most tenmagad is nemcsak okos, ha
nem költő és művész lettél — Isten kegyelm éből. . .

Másnap egyszerre csak arra gondol Józsi, hogy 
micsoda furcsa, esetlen lény is az a nagy X és ön
kénytelen elmosolyodik. ABC sorrendben vonulnak 
föl előtte kis kátéjának képei és im itt áll Xerxes, 
a hosszú X erxes! És valóban, ott trónol ő, széles 
lábaival, a falon virító nagy petroleum-folt tetején, 
a kárpit tömkelegének kellős közepén. Józsi jól tudja, 
hogy ki volt X erxes; király volt ő ; ura, parancso
l j a  sok ezer katonának, a kik elszaladtak — ha 
egy ágyút megláttak. És most egyszerre megmozdul 
a fal kárpitjában az élet, fönt és lent rézsut az egész 
falon keresztül csupa fölfegyverzett katonák sora
koznak és Xerxes király ostorát megsuhintva k iáltja : 
előre, mars! A kakukos óra ingója boszantja őt, 
ezt kell a seregnek elfoglalnia. Egy, k e ttő ; egy, 
kettő! Éppen most akarnak a katonák lándzsáikkal
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az inga felé döfni, midőn krikk, krakk, az ajtó nyiko
rogva kinyílik és az óra elkezd szépen kakukolni. 
Oh, nagy Is te n ! Minő riadalom támad egyszeribe a 
hős katonák soraiban, mint menekülnek be hirtelen 
a falkárpit rózsáiba a rettenthetetlen vitézek ! Maga 
Xerxes király leugrik trónusáról, és mint egy repülő 
köpenyes majom, villámgyorsan csúszik le a falon 
és nyomban el is tűnik a pamlag melletti — egér
lyukban . . .

Este tudtul adj aédes anyja Józsinak, hogy reggel 
már fölkelhet és hogy még nagyobb örömet okozzon 
kis fiának, megígéri, hogy oda fogja neki adni a nagy
papa képes könyvét, a melyben majd megláthatja 
az angyalokat a létrán lejönni az égből. Hogyan nyug
talanítja a kis fiüt a türelm etlen kíváncsiság! Csak 
nagynehezen tud elaludni, éjszaka pedig fölébred és 
boldogan hiszi, hogy már megvirradt. De, sajna! csak 
a teli hold világít be a hosszú fehér függönyön 
keresztül a gyermekszobába.

És a világos éjszaka nagy csöndjében egyszerre 
titokzatos zsongás hallszik ; messze távolról szám
talan andalító hangocska üti meg fülét, mely mind 
kifejezőbbé, hangosabbá válik, miközben szíve az 
angyalok fölséges énekkarához az ütem et veri, mind 
hangosabban és gyorsabban. És ezalatt mindegyre 
több és több fehér angyal száll le a fehér csipke- 
függöny csokrain keresztül, azután meg ismét föl
felé szállanak, de most Józsi is hirtelenében kibontja 
aranyos szárnyait és az őt meglátogató angyalkákkal 
fölfelé, a végtelen magasba tart. Az éj hideg szellője 
lengi körül izzó homlokát. A hold mind aranyosabb 
lesz. Józsi már csaknem eléri. Azonban egyszerre 
csak megriad, ügy hogy szíve szinte a torkáig fel
szökik, midőn a hold szélesre tátja a száját és ásítni 
kezd. A csillagok pedig a magasból szomorúan tekin
tenek alá, és sírnak, hogy szikrakönnyeik sustorogva 
esnek a földre. A kis Józsi leejti fejecskéjét és a 
nagy magasságból mind lejebb esik, bele a mély 
tengerbe, mind mélyebbre és mélyebbre . . .  Másnap 
reggel édes anyja ott találja Józsit a csipkefüggönybe 
göngyöltén a földön henteregve, jéghideg tagokkal 
és most még betegebb állapotban mint valaha . . .

A kis álmodozó és költő előtt a hosszú lázas 
napok és éjek alatt az Úristen paradicsomkertje
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mereven zárva maradt, de megkapta a fantázia és 
művészet felavató csókját.

Oh, mi is megálmodtuk mindnyájan a kis Józsi 
álmát és dobogó szívvel, a legmerészebb rem ények
kel eltelten tekintettünk képzeletben egy dicsőséges, 
művészi jövő felé. Azután, sajna, jött az élet kemény, 
sivár tele, szemünk elé tárult a rideg való és vágyain
kat szívünk legmélyére sülyesztettük, úgy hogy ott 
örökre el is némultak. A kor pesszimizmusa min
ket is hatalmába kerített, és ennek áldozatául estek 
legszebb reményeink.

De hála a gondviselésnek, ma már a magyar föld 
legszélesebb és legmélyebb rétegeiből ifjonti erővel 
tör elő és nyit magának utat a hit, hogy minden 
em ber eredettől fogva, úgyszólván Isten kegyelmé
ből, képes a terem tés szépségeiben gyönyörködni és 
hivatott az alkotó emberiség rem ekm űveinek létre
hozásában közremunkálni. Egy új korszellemnek 
sziklaszilárd hite ez, mely diadalmasan nyomul előre 
és mindegyre hódít, úgy hogy a hátráló szürke kor
szakból még megmaradt lappangó pesszim izm ust már 
csaknem teljesen kiküszöbölte. Nem valamelyes múló, 
divatos kérdés ez és a kishitüek és gúnyolódok ala
posan csalódnak, ha azt hiszik, hogy a népet ma is 
fogóval kell a művészet m ezejére vonszolni.

Ellenkezőleg! A m űvészet iránti hajlam a szel
lemileg legkevésbbé megáldott em berrel is vele- 
születik. M indenkinek már term észettől fogva meg
adatott minden művészetnek az ősanyaga: a fantázia, 
mely a port bearanyozta és az élet keménységeit, 
habár csak pillanatokra is, gyémántkövekké köszö
rülni képes.

Mig a mélyen járó gondolkozás adománya milliók 
közül csak egynek jut osztályrészül, egy évszázad 
csak két-három nagy bölcsészt hoz fölszinre, addig 
a művészet iránti hajlamot millió hajtásokban min
denüvé egyformán szórta szét egy jóságos isteni 
kéz. Csupán az emberiség ősnemességében való erős 
hit, mely nemességhez a fantázia isteni adománya 
nagy mértékben járul hozzá, képes arra serkenteni, 
hogy a művészet általános népies dologgá tétessék. 
Természetes, hogy a képességek különbözően van
nak elosztva, és csak ezrek közül kerül ki egy 
terem tő művész, de a művészet iránti érzék — és
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leginkább ezt hangoztatom — minden embernek 
természetszerűleg már gyermekkorában birtokában 
van. És az nem kicsinylendő dolog.

A kérdés legfőképp azon múlik, hogy hogyan 
tudunk minden erőt és észszerüséget felhasználva 
oda hatni, hogy a gyermekkel veleszületett m űér
zéket necsak megtartsuk, hanem annyira gondozzuk 
és fokozzuk, hogy ez szinte életirányítójává váljék. 
S ha, különösen a gyerekemberben, a fantázia mű
ködésének megnyilatkozását észleltük, úgy iparkod
junk megtalálni annak eredendő forrását, hogy azt 
aztán a megfelelő helyes irányba terelhessük. Saját
ságos jelenség a gyermeknél a szem és a kéz ellen
tétes m űködése! Miként a term észet maga szünetlen 
bontogatja szét és gyúrja ismét és ismét át a for
mát, hogy az anyagot folytonosan mozgásban, élet
ben tartsa és így az egyént képessé tegye a faj fen- 
tartására, úgy válik el a gyermeknél is a kéz — 
mely a formát ösztönszerüleg szétbontja, feldúlja 
— a szemtől.

A mélyenjáró m űvészet-kultura elérésére azonban 
fölötte lényeges, hogy a szem a kéz fölött megtartsa 
uralm át; hogy a szembe a forma szépsége bevésőd
jék, oly mélyen és oly igazán, hogy a kéz valósággal 
visszarettenjen a szép harmónia megbolygatásától. 
Ha sikerülni fog a gyermeknél az intuitív látás, és 
a fantázia erejét mintegy életideggé alakítanunk, úgy 
mindent megtettünk egy embernek teljes művészi 
kifejlésére nézve. A term észeti vagy művészi széppé 
formált mű iránti rajongó szeretetet a gyermekbe 
legzsengébb korában bele kell már plántálnunk és 
az erre irányuló munkát úgyszólván abban a pilla
natban kell megkezdenünk, midőn a fiatal lélek leg
először terjeszti ki repülésre gyönge szárnyait. Mert 
nagyon sok emberélet boldogsága gyökeredzhetik az 
Istentől ajándékozott képzelő-erőben!

AST.-LUISI 1904-1K ÉVI VILÁGKIÁLLÍTÁSON, mint 
értesülünk, a M. Iparművészeti Társulat is kiállít. 

Ennek különösen örülhetünk azért, mert a Társulat élén 
álló vezérférfiak értik a módját, hogy kiállítást hogy kell 
rendezni, a mely a magyar névnek csak dicsőséget hozhat.

104



O K T A T Á S T  A T A N O N C Z N A K .
Irta : STALLA MÁRTON.

OK PANASZT ÉS VITÁT hallottunk a 
mai korbeli tanonczokról s ezek nevel
tetéséről és kiképeztetéséről. Nagyjában 
észreveszszük ugyan a bajt, de a helyes 
orvoslásról eddig még nem igen gondol

koztunk. A panaszok és bajok tömegét általában két 
részre oszthatjuk. Az egyik fél a szaktársak közö
nyösségét, a másik pedig a rossz ipartörvényt és 
féktelen tanonczgazdálkodást tartja a baj igazi okának.

Tagadhatatlan, hogy mindkét félnek igaza van!
De a dolog mélyére hatolva okvetlenül rájövünk 

arra, hogy nagy részben mi magunk is hibásak 
vagyunk és alapos, kitartó munkával kell hozzálát
nunk a baj orvoslásához, m ert az nemcsak emberbaráti 
és erkölcsi kötelességünk, hanem jövő nyomdász
társadalmunk létére is kiható erővel bir.

Nézzük az első fél igazát: a közönyösséget.
Ez oly hibája nyomdász-társadalmunknak, am ely- 

lyel napról napra, lépten nyomon találkozunk, így a 
tanonczkérdésnél is.

Ha valahol felvesznek egy tanonczot, nem igen 
kérdezik, tud-e jól olvasni, számolni, vagy ismeri-e 
a nyelvtani szabályokat! Odaállítják valamely fises 
szekrény mellé, mondván n e k i: „tanuld meg a szek
rényt !“ Hogy szekrény-tanulás helyett többet kop
tatja az utcza kövezetét, azzal mi már nem törődünk, 
m ert hát azért — inas! Az újonnan felvett tanoncz 
vagy mint mondani szokás: az új fiú amolyan bitang 
jószág, a kinek alig parancsol valaki, vagy ha igen, 
az sem törődik vele sokat. Hanem annál inkább 
igénybe lesz véve mindenki által. így van ez rend
szerint a nyomdákban. De mit szóljunk az olyan 
nyomdai műintézetekről (?), a hol a tanonczokat való
sággal nagyban term elik?  Ilyen helyeken még a 
legközönségesebb házi szolga is több mint a leg
ifjabb tanoncz. Még a legpiszkosabb munkát is ezzel 
végeztetik el.

S itt bebizonyul az első igazság: a szaktársak 
közönyössége ! Ha az, kinek egy ilyen új (!) tanoncz 
keze alá kerül, kissé több figyelemmel és odaadás
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sál van ez iránt, a fogékony eszű fiúban ezzel 
felébreszti a tudás vágyát, ez ambicziót érez hiva
tásához s igyekszik szakmáját minél hamarabb 
megismerni. S mindezt jó kedvvel teszi, m ert látja 
és érzi, hogy tanítómestere kedveli őt. Míg ellenben 
ha nem törődünk vele, a tanoncz igen sokszor elfajul. 
Pedig ha alapos munkát akarunk végezni, akkor a 
kezdet kezdetén kell azt elkezdenünk. Mert hisz 
tagadhatlan, hogy ha valaki szakmáját alaposan meg
tanulja, sokkal inkább megállja helyét mindenhol, 
mint az, a kinek erre sem alkalma, sem hajlama 
nem volt.

Vegyük elő most a másik fél igazát: a féktelen 
tanonczgazdálkodást.

Hogy nem is nagyon régmúltban milyen viszo
nyok voltak, azt hiszem, e szomorú képet nem szük
séges feltárnom s hogy ma már e tekintetben némileg 
javultak a viszonyok, azt csakis az újabb időben 
kifejtett nyomdász-társadalmi mozgalomnak köszön
hetjük.

S ha itt is nem találkozunk a szaktársak közö
nyösségével, akkor ezen mozgalom üdvös volta még 
jobban fog érezhetővé válni.

Tekintve az elősoroltakat, okvetlenül előáll az a 
kérdés, hogy a tanoncz mi képen neveltessék?

Röviden összefoglalva, a következő módszert tar
tom helyesnek, szem előtt tartva azt, hogy csakis 
kellőleg iskolázott fiú lehessen nyomdász-tanoncz.

Általános szokás, hogy egy új tanonczot szekrény 
mellé állítunk, hogy azt megtanulja. Ez helyes. De 
nem helyes az — mi pedig sok helyen dívik — 
hogy, ha a fiú a szekrény ism eretét jól-rosszul már 
elsajá títo tta: deputátot kap.

Ezzel talán megtanul sokat szedn i; de hogy a 
korrektúra sok esetben majdnem annyi időt vesz 
igénybe, mint a kiszedés, azzal bizony kevesen 
törődnek.

Pedig, mint már említőm, a kezdettől fogva, 
term észetesen fokozatos haladással, kell oktatnunk 
a tanonczot. Ha a tanoncz már a szekrény ism eretét 
jó l elsajátította, adjunk neki először osztani, de csakis 
tanulás czéljából. S ha már jó l tud osztani, adjunk 
neki valami könnyebb — lehetőleg nyomott — 
szedni valót.
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Ez által elérjük azt, hogy a tanoncz könnyebben 
és hamarább megismerkedik a szedés, kizárás és 
elválasztás módjaival, s látva azt az osztott szedésben, 
igyekszik utánozni.

Nem tartom helyesnek azt sem, hogy sok helyen 
a tanonczot csak tanulási idejének utolsó évében 
kezdik alaposabban oktatni, mindaddig csupa kom
preszt szedetnek.

Nézetem szerint mivel a tanulási idő általánosan 
négy évre terjed, az oktatást négy szakra kellene 
osztani, a mi nagyobb nyomdákban nagyon kivihető; 
a kisebb nyomdákban kevesebb lévén a tanoncz és 
segéd egyaránt, természetesen itt-ott némi eltérés 
állna be, de nagyjában itt is betartható volna.

Az első év tehát a kompresz-szedéssel telne e l ; 
azonban az anyag térzőkre és pontokra (Vs-adokra) 
való oszthatóságát és a korrektúra-jeleket már az 
első év leteltével tudnia kellene a tanoncznak.

A második évben megismertetjük a táblázatos 
szedés fogalmával. Könnyebb árjegyzék-szedést, tar
talmat stb. adunk neki, a hol megtanulja a pontos 
egymás alatti s egymás melletti kizárást, egyes szám
oszlopok leszedését, kim érését és beosztását. Tanít
suk meg korrigálni.

A harmadik évben ism ertessük meg a táblázat 
fogalmával és kiszámításával. Bízzuk rá egy-egy 
nyomott táblázat önálló kiszámítását és utánszedését. 
De azért az első két évben tanultakat felváltva 
összegezzük. Ha alkalom van, tördeltessünk meg 
most már a tanonczczal egy lapot, kisebb művet 
vagy árjegyzéket. Tanítsuk meg egy klisé helyes 
és pontos kizárására. Adjunk nyomott hirdetéseket 
szedni és összeállítani.

A negyedik évben adjunk könnyebb mümunkákat 
és önálló dolgokat, igyekezzünk a tanonczczal meg
értetni és éreztetni, hogy tanulóidejének leteltével 
már tudását kell hogy érvényesítse és hogy őt is 
m int szakmánk mívelőjét és nyomdásztársadalmunk 
harczosát akarjuk látni soraink között. De ezt csakis 
tanulási idejének legutolsó évében. Ekkor tegyük 
öntudatossá.

Tudom, hogy vannak esetek, a mikor a legjobb 
igyekezettel sem tudjuk a tanonczot megtanítani
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valam ire; ilyenkor inkább jóakaró felvilágosítással 
hassunk oda, hogy az ilyent a nyomdászpályáról 
eltereljük, mintsem az ököljoggal!

Viszont pedig vannak esetek, hogy némely 
tanoncz m ár a második-harmadik évben többet tud 
mint sok — szedő! Ezt nem is vehettem általá
nosságnak.

Részemről csak oda szeretnék hatni, hogy mind
azon szaktársak, a kik tanonczokkal dolgoznak s 
eddig felületesek voltak — tisztelet és becsület a 
kivételnek — a jövőben hassanak oda, hogy tanon- 
czaik felszabadulva a kellő szakismerettel és tudással 
lépjenek az élet mezejére, a hol úgyis annyi keserű 
csalódás és megpróbáltatás vár édes mindnyájunkra, 
hogy elég korainak tartom, ha akkor ismeri meg 
az élet harczát, mikor segéd, s nem már akkor, 
m ikor még — tanoncz.

S még egyet ne felejtsünk el! Tanítsuk meg a 
tanonczot még idejekorán tisztelet- és becsület
tudásra. Nem alázatosságot vagy meghunyászkodást 
értek ez alatt, hanem öntudatos, szaktársai iránt 
való becsü lést!

Tehát nem közönyösséggel, hanem igaz odaadás
sal fogjuk fel a tanonczok ügyét s először is a 
szakma iránti szeretetre neveljük. Ezzel nemcsak 
szakmánkat fejlesztjük, hanem nyomdász-társadal
munk sok és nagy kérdéseit vihetjük előbbre, m ert 
bátran megkövetelik munkájuk jogos m éltánylását!

Ho g y a n  c z é ls z e r ű  a  szedés  á ttö r d e lé s e
például 32 cziczeró szélességről 24 cziczeró széles

ségre. Nem újság ez előttünk, de mert megtörtént már, 
hogy a szerző érdemesebb művéből különlenyomatot ké
szíttet, de keskenyebb vagy szélesebb alakra. Ilyen eset
ben egyszerűen fordítva állítjuk a szedést magunk elé, 
tehát lábbal felénk, fejjel tőlünk és megkezdjük a tördelést. 
Hogy mennyire előnyös ez a mód, azt leginkább bizonyítja 
az, hogy 16—20 cziczeró szélességben emelhetjük a soro
kat a sorzóba, a mi már maga gyorsabb munkára serkenti 
a szedőt, az pedig, ha valaki gyorsan és jól tud dolgozni, 
semmiesetre sem válik az illető hátrányára.
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IPAREGÉSZSÉGÜGYI REN D E LE T  

A NYOM D Á K RÓ L.
Irta : LODE REZSŐ

FŐVÁROSI KÉR. IPARFELÜGYELŐ.

NYOMDA- ÉS BETŰÖNTŐIPARBAN 
alkalmazott munkások nem végeznek fizi
kailag nehéz munkát, de ennek ellenében 
ezen ipar belsőleg nagyon megtámadja 
az ezekkel a mesterségekkel foglalkozó 

egyént. Tudjuk, hogy a betűöntödékben ólomgőzök 
keletkeznek, melyek a munkás egészségére igen 
veszélyesek, a nyomdákban pedig ólompor támadja 
és mérgezi meg a tüdőt. Ezen egészségügyi veszé
lyeken kivül azonban még más körülmények is indo
kolják azt, hogy ezen iparágak szigorúbb ellenőrzés 
alá vonassanak. Ugyanis éppen azért, m ert a nyomda
ipar, mint említettük, tulajdonképpen a fizikailag 
könnyebb iparágakhoz tartozik, itt rendszerint igen 
sok fiatal m unkást és tanonczot találunk, kik igen 
sokszor éppen azért adták magukat ezen szakmára, 
m ert más iparágak tanulásához nem bírtak kellő 
testi erővel vagy egyébként is betegesek. Kellő óv
intézkedések foganatosítása esetében azonban ezen 
munkások is megvédhetők a káros befolyás ellen 
és m unkaerejük meghosszabbítható.

Ezen okokból minden a nyomdákban és betű
öntödékben alkalmazott munkás, valamint mindenki, 
ki a munkásvédelmi intézkedések iránt érzékkel bir, 
csak örömmel fogadhatja a kereskedelemügyi minisz
ternek alábbi rendeletét, melylyel az iparfelügyelői 
vizsgálatot az összes nyomdákra és betűöntödékre 
kiterjeszti.

Ezen rendelet a következő:

A kereskedelemügyi m. kir. m iniszter 57.326. 
sz./VIII. A. rendeletével az 1893. évi törvényczikk 
17. §-ának utolsó bekezdésében foglalt felhatal
mazás alapján — az idézett törvényczikk 14. §-ában 
körülírt .iparfelügyelői vizsgálatot, a belügyminisz
térium  vezetésével megbízott m iniszterelnök úrral 
egyetértőleg, a hazai összes nyomdákra és betű- 

■ öntödékre általában kiterjesztette.
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Ez ipartelepek közül azok, melyek legalább 
20 alkalmazottat foglalkoztatnak vagy elemi erő
vel hajtott erőgép által tartatnak üzemben, az 
1893. évi XXVIII. törvényczikk 15. §-ának ren
delkezéséhez képest eddig is iparfelügyelői vizs
gálat tárgyát képezték, a jövőben azonban minden 
nyomda és betűöntöde, tekintet nélkül az alkalma
zottak számára vagy erőgép alkalmazására, rend
szeres iparfelügyelői vizsgálat alá fog vétetni.

A pontos végrehajtás érdekében felhívta vala
mennyi másodfokú iparhatóságot, hogy e rende
leté tartalmát a hatáskörébe tartozó elsőfokú ipar
hatóságokkal közölve, egyúttal utasítsák azokat, 
hogy új nyomdáknak vagy betűöntödéknek ható
ságuk területén való létesítéséről, úgyszintén már 
létező nyomdáknak vagy betűöntödéknek esetleges 
megszűnéséről az illetékes királyi iparfelügyelőt 
haladék nélkül értesítsék.

A rendelet kihirdetése után azonnal életbe lép.

Miután az 1893. évi XXVIII. t.-cz. 15. §-a elő
írja, hogy minden munkaadó köteles ipartelepén 
mindazt létesíteni és fentartani, a mi az alkalma
zottak életének, testi épségének és egészségének 
lehető biztosítására szolgál és miután ezen törvény 
rendelkezései szerint az iparfelügyelők hivatvák 
arra, hogy a munkaadókat ellenőrizzék oly irány
ban, vájjon ezen kötelezettségeiknek megfelelnek-e, 
ennélfogva a munkaadó már a vizsgálat előtt köteles 
a szükséges óvintézkedéseket stb. eszközöltetni. Hogy 
tehát a munkaadók némileg tájékozva legyenek, hogy 
a nyomda- és betűöntőiparban mily intézkedések vál
hatnak szükségessé, azokat nagyjában a következők
ben ism ertetjük :

Alapelv, hogy a munkahelyiség levegője tiszta 
legyen, ennélfogva intézkedni kell, hogy az se fém
gőzökkel, se porral ne fertőztessék; másodszor 
pedig, hogy minden tárgy, egyén stb. lehetőleg tiszta 
legyen s hogy a munkahelyiség kellő világítással 
bírjon.

Ebből a czélból a munkahelyiségek, a mennyire 
lehet, ne helyeztessenek el pinczékben, de ha ez ki 
nem kerülhető, a pinczepadozat oly mélyen feküdjék, 
hogy a munkás mellével egy irányban legyen az ablak 
legalacsonyabb pontja. Mélyebben fekvő pinczemű- 
helyek minden körülmények között mesterséges szel
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lőztetéssel látandók el. Egy-egy egyénre legalább 15 
köbméter légtér számítandó.

A levegő lehető pormentesítése czéljából a pado
zat síma és nyílások nélkül legyen. Ezen czélra leg
jobb az aszfalt, czement, mozaik. A falak vagy olaj
festékkel festendők be vagy legalább negyedévenként 
újból meszelendők. A szedőállványok, szedőszekré
nyek, asztalok stb. úgy szerkesztendők, hogy azok 
alatt a padozat vagy mögöttük a falak a portól meg
tisztíthatók legyenek.

Szigorúan tartózkodni kell attól, hogy a betűszek
rények pormentesítése a munkahelyiségben magában 
történjék. Ez legczélszerűbben az udvarban történ
hetik, egy kézi fújtató segélyével.* Ezen művelethez 
fiatal munkást alkalmazni nem szabad. Van különben 
a betűszekrények porm entesítésére néhány czélszerű 
találmány, melyeknek segélyével a por a szekrények
ből folyton leszívatik. A fémgőzök leszívó szerkeze
tekkel a szabadba vezettessenek.

Figyelni kell továbbá arra, hogy minden ily ipar
telepen a munkások részére kellő mosdóvíz álljon 
rendelkezésre és elrendelendő, hogy minden munkás 
köteles evés előtt kezeit jól megmosni. Öltöző-helyi
ségről vagy kisebb helyeken jól záródó ruhaszekré
nyekről kell gondoskodni, hol a munkások utczai 
ruháikat elhelyezhessék.

A nyomdagépek hajtókerekei — akkor is, ha azok 
kézihajtásuak — vagy elkerítendők vagy úgy véden
dők, hogy a küllők sodronyszövettel vagy lyukasztott 
vaslemezzel födessenek el.

Egyáltalában oly óvóintézkedéseket kell tenni, 
melyek lehetőleg megakadályozzák azt, hogy a gépek 
egyes alkatrészei a munkások kezét, lábát stb. meg
sérthessék.

Végre gondoskodni kell a munkahelyiségben kellő 
számú vízzel töltött köpőcsészéről és némi kötőszerről.

* Eme ránk nézve igazán örvendetes intézkedésnek csak örülhetnénk, 
ha jelzett miniszteri rendelet szigorúan be is tartatnék. Sajnos, ez azonban 
nem így van. Tessék körülnézni, ugyan hány nyomda és hány nyom dai mii- 
in tézet van még ez idő szerint a föld mélyében, a honnan pokoli bűzök és 
tüdőt ölő atmoszférák ömlenek ki, nem kis örömére az arra járók-kelőknek. 
Szerk.
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Különféle közlemények*

A fattyúsor mondvacsinált hiba a gondolkodó 
nyomdász előtt. A kik a lapon fönt magányosan 
maradó sort hibának minősítették, csupán abból 
indulhattak ki, hogy nem szép. Ámde ez a szépség
hiba el esik akkor, ha a sor telt. Ha már a szokás
szentesítette szabályt nem is akarjuk elejteni, enyhít- 
hetnők annak kimondásával, hogy fél soron túl ter
jedő sort átvihetünk a lap elejére. Igazán furcsa, 
hogy mig egyrészt váltig ösztökéljük a tördelőt a 
regiszter pontos betartására, a czímek egyenletes 
beosztására, addig másrészt az ilyen erőszakos sza
bályokkal belezavarjuk vagy ezeknek be nem tartá
sára, vagy a nem kevésbé kárhoztatott és a szép 
szedés rovására menő sorkihajtás, vagy összehúzásba. 
Az Évkönyv némi példát mutatott már akkor, a 
mikor egy pár évfolyamában minden lelkismeret- 
furdalás nélkül számtalan helyen egy sort hagyott 
a lap alján. (Tudvalevőleg sokan ezt is kárhoztat
ják.) A kimenet sornak átvitele a külföldön már 
— alig egy két állam nyomdászatát leszámítva — 
túlhaladott álláspont. Nálunk még mindig csak a 
Budapesti Hírlap és az Esti Újság tette magát túl 
e szabályon.

Porelhordási kísérletet tartottak decz. havában 
az Athenaeum nyomdában, a mely valósággal bámu
latba ejtette a szemlélőt. Röviden a következőkben 
ism ertetjük: A nyomda épülete 4 emeletes, lényeges 
tehát az, hogy a termekből kihordani ne kelljen 
semmit. Ezt úgy érik el, hogy az udvaron felállíta
nak egy angol találmányú szivattyú-gépet, ez össze 
van kötve gummi-csövekkel, a melyeket oda vezet
hetnek, a hová a kezelője akarja. A szekrények, 
polczok, állványok s falakról, szóval minden a terem
ben létező tárgyról a port egyszerűen leszívják, vagy 
a szekrényekből kiszívják, a nélkül azonban, hogy 
ezáltal a teremben por képződnék, szóval a port egy 
kazánba gyűjtik össze és viszik el. Hogy mennyi por 
van egy nyomdában, azt tudjuk, de ha ilyen kísér
letet végig nézünk, elszörnyűködhetünk azon, hogy 
mily tömegekben távolítja el a szivattyú. Ugyanis,
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hogy a por eltávolítása látható legyen, az emeleten 
a gummi-cső egy része jóval vastagabb üveg-csővel 
van összekötve, a mi szemlélhetővé teszi a por töme
gekben való leszívását. -— Ezen találmányt csak 
dicsőíthetjük, m ert ha a porelhordás rendszeresítve 
lesz, úgy igen sokféle betegséget elkerülhetünk.

H ogyan nyom junk egy kliséről több szin t? 
Ez az újabb nyomási eljárás maholnap mégis csak 
teret szorít magának, sőt nem túlozunk, ha azt állít
juk, hogy kifejlődése már a közel jövőben várható. 
Szó sincs róla, hogy a háromszín-nyomatot meg
közelítené, mert a színek inkább csak tónusokban 
jutnak érvényre. Színárnyalatok, színátm enetek és 
határozott színképződések — úgy, mint a háromszín- 
nyomatnál — kizárvák. M indennek daczára, eléggé 
érdekes eme eljárás, hogy közelebbről megismerjük. 
Képzeljünk magunk elé egy klisét, a melynek rajza 
sűrű, ingoványos nádast ábrázol, benne vadkacsák
kal és a nádas haram iájával: róka komával, a mint 
ugrásra készen leselkedik a foga alá való pecse
nyére. Feladatunk az, hogy erről az egy kliséről 
több színt nyomjunk, gondoljunk tehát hozzá négy 
vagy akár több színt, ebben azonban meg kell előre 
állapodnunk olyképpen, hogy egy előre nyomott pél
dányt aquarell vagy vízfestékkel színezzünk, nehogy 
a már megkezdett munkát újabb gondolatokkal meg
bontsuk. Előre bocsátjuk, hogy eme újabb nyomási 
eljárást leginkább tégelynyomású gépeken eszközöl
hetjük, a hol hosszú ívtartók könnyítik meg m un
kánkat. A klisét az egyengetésekkel (Zurichtung) 
együtt annak rendje és módja szerint elkészítjük, 
éppen úgy, mint a rendes, egyszínű nyomáshoz, de 
ne feledjük azt, hogy ezenközben szükségünk van 
annyi vékonyabb karton-lapra, a hány színt nyomunk, 
tehát minden színből. A karton-levonat ezután az 
ívfogóra minden ráncz nélkül, simára kifeszíttetik. 
Megelőzőleg azonban — tehát még a kifeszítés előtt — 
pontosan kivágjuk belőle azt a részt a melyet nyomni 
akarunk, ezzel szemben a tégelyen körülbelül 3-szo- 
ros karton-kivágást alkalmazunk, de ugyanazt az 
ábrát, a melyet az ívfogón kífeszített karton-lapból 
kivágtunk. Ugyanez ismétlődik minden újabbi szín 
nyomása előtt. Különös komplikácziók nem fordul
hatnak elő, kivéve azt az egyet, hogy az ívfogón
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kifeszített karton-lapot bizonyos mennyiségű példány 
lenyomatása után ki kell cserélnünk, ez azonban 
legkevésbbé veti vissza a munkát, m ert igen ritkán 
fordul elő, és csak akkor, ha intenzivebb színt kell 
nyomnunk, ilyen alkalmakkor pedig tanácsos egy 
második kivágást előre elkészíteni. — Tekintettel 
arra, hogy a klisék több színben való nyomásához 
(kivéve a háromszín-nyomásút) rendszerint annyi 
klisére van szükségünk, a hány színt nyomunk, a 
mi viszont jóval megdrágítja a munkát, tehát éppen 
ezért igen előnyös eme leírt eljárás alkalmazása. — 
Ugyancsak ilyen módon készített vagy egy tuczat 
színnyomatot Bársony Is tv án : Erdőn-Mezőn czimű 
díszmunkához W andra Lajos szaktársunk, az Athe- 
naeum-nyomda gépmester-művezetője, a melyek elég 
jól sikerültek. Különös dicséretet nem fűzhetünk 
hozzá ama lelkes, odaadó kísérletezésért, a melynek 
révén a sikert elérte, elég ha hangsúlyozzuk, hogy 
az ilyen, tudást igénylő m unkát manapság — ebben 
a nagy forgatagban — alig értik meg.

M onotype — a betűszedők réme. Ez az újabb 
alkotása a mechanizmusnak valóságos csodája le sz — 
egy szemtanú előadása szerint — a XX. századnak. 
Ugyanis a Monotype (olv. Monoteip) minden tekin
tetben túlszárnyalja valamennyi elődjét, nemcsak 
egyszerű kezelése, de a gyakorlatban igen előnyös 
egyenkénti betűöntése miatt is, a mi azonban rend
kívül gyorsan történik. — Röviden összefoglalva, a 
következőkben ism ertetjük : Kolozsvárott felállítanak 
egy Monotype szedőgépet — a mely hasonló, mond
juk a Yost írógéphez — ezután egész egyszerűen, 
minden komédia nélkül, lekopogtatják a készítendő 
munkát, újságot, művet stb. egy matriczaszerű papír
lapra, mely papírlap föl van göngyölítve és szükség 
szerint újabbal pótolható. Ha már minden ki van 
szedve (lekopogva), az összes tekercseket felküldik 
Budapestre, a hol a Monotype öntőgép a tekercs be- 
akasztása után abban a sorrendben önti ki, a mint 
a szalagon a szöveg sorakozik. Ezután a szedést 
(mert itt már betű-sorokkal állunk szemben) meg
korrigáljuk, a helytelen betűket egyenként kivesszük 
és helyes betűkkel pótoljuk. így öltögeti felénk a 
mértföldes amerikai kígyó fullánkját. K om m entár?! 
ehhez nincs.

114



=  Közhasznú rész* =
Fenti czím alatt közöljük az összes magyarországi 
nyomdászegyesületeket és köröket, részletesebben azon

ban csak az országos egyesülettel foglalkozunk.

Magyarországi Könyvnyomdászok és Betű
öntők Segélyző Egyesülete.

Székhelyj Budapest, VII., Klauzál-utcza 2. Telefon sz.: 11 -94.
1504.  m á j u s  1 - tő l :  VI., H u n y a d y - t é r .

Az egyesület rokkant-, özvegy-, árva-, beteg-, munkanélküli- 
és utassegélyző-pénztárra oszlik és munkaközvetítő szakosz

tállyal is bir.

Elnök Czettel Gyula.

Hivatalnokok:
Steiner Adolf pénztáros. Novitzky N. László ellenőr. 

Zaka Lajos ellenőr.

Egyesületi orvosok a központban :

D>* Mándoki Mór (V. kér., Lipót-körut 20). 
DR Reich Lajos (Vili. kér., József-körút 80). 
Dr Weber Adolf (II. kér., Fazekas-tér 3).

Rendelnek : d. u. */s2—3-ig.

Az egyesület a budapesti központon kívül a következő kerü
letekre oszlik:

Arad : Elnök Knizse Imre ;
pénztáros Dobos János. 

Brassó: Elnök Schneider K .;
pénztáros Schneider Gyula. 

Debreczen:Elnök Hegedűs K.;
pénztáros Gyökeres F. 

Kassa: Elnök Freund Géza ;
pénztáros Bartók Károly. 

Kolozsvár: Elnök D. Deák F .; 
pénztáros Kallós András.

N.-Szeben : Elnök Gábriel K.; 
pénztáros Haiser György.

Pécs : Elnök Pálfy Gy,; pénz
táros Steinberger Jenő.

Pozsony : Elnök Hampel M. ; 
pénztáros Korunka István.

Szeged : Elnök Zeisler Mór; 
pénztáros Börcsök Sándor.

Temesvár : Elnök Gábriel J. ; 
pénztáros Rammer György.

115
8*



Az utassegély Magyarországon.
Alább közöljük a magyarországi viátikumkifizető-helyeket. 
E kimutatás szerint az utas egyik helytől a másikig legfe ljebb  
csak annyi napidíjat igényelhet, a mennyi arra a mellettes 
számban meg van állapítva. A kerületek székhelyein 1 napi, 
Budapesten 3 napi tartózkodás jár. (Pl. A ra d tó l Szegedig 4 
nap.) Az utazási igazo lványra  külföldön (Horvátországot is 
beleértve) utassegélyt nem fizetnek, könyvéi tehát mindenki 
— ki külföldre megy — vegye ki. A viátikum-utalvány 
átadásakor figyelembe veendő, hogy ha az utas a délelőtti 
kifizetési órában jelentkezik, akkor a jelentkezési nap nem 
fizettetik ki. Elindulás elő tt csak az igazolvány felső 
(baloldali) része Írandó alá; az alsó (jobboldali) részt csak 
a pénz átvétele alkalmával kell aláírni. Erre különösen ügyelni 
kell, a mennyiben ez az igazolvány elvesztése esetében igen 
fontos kellék a személyazonosság megállapításához. Magyar- 
országon az utas — a megtett út után — a következő maxi
mális díjat kapja:

Aradtól Nap
Szegedig ...................................  4
Nagyváradig ............................. 5
Temesvárig...............................  2
Gyomáig.................................... 4
Nagyszebenig (Déván át) ...... 10

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

tán át) ...................................  11
Brassótól

Segesvárig ..........
Nagyszebenig ... 
Határ—Predealig

B.-Gyarmattól (Kifizető h iá
nyában zárva)

Szolnokig ...................
Nyitráig ......................
Esztergomig ...............
Budapestig ..................
Selmeczbányáig.........
Lőcséig (Rozsnyón át)

Budapesttől
Esztergomig ............................
Balassagyarmatig ....................
Székesfehérvárig ....................
Kecskemétig ............................
Miskolczig (Gyöngyös, Mező

kövesd v. Egeren át) .........
Szolnokig ...............................
Győrig .....................................

Debreczentől

5
5
1

2
3
3
4

4
5

Ungvári g ............   6
Beszterczéig (Zilah vagy Margi-

tán át) .................................... 11
Szolnokig ................................  5
Nagyváradig ............................  3
M-Szigetig (Szatmárnémetin át) 9
Miskolczig ................................  4
Gyomáig ............................. . ... 4
Kassáig.......................................  6

Esztergomtól
Balassagyarmatig .....................  3
Nyitráig .................................... 4
Budapestig ..................   2
Veszprémig................................  5
G yőrig.......................................  4
Selmeczbányáig......................... 4

Gyomától Nap
Kecskemétig ........................  4
Debreczenig ........................  4
Nagyváradig ........................ 4
Aradig .................................  4
Szegedig..............................  4
Szolnokig ................    2

Győrtől
Pozsonyig ...........................  3
Nyitráig ..............................  4
Veszprémig ............   3
Székesfehérvárig .................. 3
Esztergomig ........................ 4
Szombathelyig ..................... 4
Budapestig ...........................  5
Sopronig ............................... 3
Nagykanizsáig Határ—Grenze 
(Pápán át) ...........................  9

Kassától
Ungvárig ...........................  4
Határig (Orló> .....................  4
Debreczenig ........................  6
Lőcséig ..............................  3
Miskolczig ...........................  3

Kecskeméttől
Budapestig ...........................  4
Gyomáig............................... 4
Szegedig ..............................  3
Szegzárdig ...........................  5
Szolnokig ...........................  2
Székesfehérvárig .................. 5

Kolozsvártól
Máramarosszigetig (Deésen át) 7
Beszterczéig ...........    6
Nagyenyedig ........................  3
Marosvásárhelyig ..........   4
Nagyváradig ........................  6

Lőcsétől
Kassáig ..............................  3
Balassagyarmatig (Rozsnyón
át)......................................... 8
Miskolczig (Rozsnyón, Tornán

vagy Putnokon at) ...........  6
Turóczszentmártonig ...........  6
Selmeczbányáig..................... 7
Határ — Grenze bei Neu- 
markt .................................  4
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Marosvásárhelytől Nap
Segesvárig ................................ 2
Nagyszebenig (Medgyesen át) 6
Kolozsvárig...............................  4
Nagyenyedig ............................  3
Beszterczéig ............................  4

Máramarosszigettől
Beszterczéig (Nagybányán át) 8
Ungvárig .......      7
Kolozsvárig (Deésen á t ) .........  7
Debreczenig (Szatmárnémetin ^

Miskolcztól
Kassáig ...................................  3
Ungvárig ................................  6
Lőcséig ........    6
Budapestig (Gyöngyös, Mező

kövesd vagy Egeren át) ...... 7
Selmeczbányáig (Losonczon át) 7 
Debreczenig ............................  4

Nagybecskerektől
Temesvárig .................
Szegzárdig (Baján át) ...
Szegedig ........................
Verseczig .............  ...
Pécsig (Zomboron át) ...
Pancsováig................................ 3

Nagyenyedtől
Marosvásárhelyig ..................... 3
Nagyszebenig ........................  4
Kolozsvárig ............................  3
Segesvárig ......   4

Pancsovától
Verseczig ...........................  3
Nagy becskerekig ................ .. 3

Pécstől
Szegedig ........................... — 7
Nagy becskerekig (Zomboron át) 8
Szegzárdig ........................... 2
Nagykanizsáig ..................... 7
Veszprémig ........................ 6

Pozsonytól
Sopronig..............................  3
Nyitráig ..............................  4
Győrig.................................  3
Turóczszentmártonig ...........  8

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

Segesvártól
Marosvásárhelyig .................  2
Brassóig ..............................  5
Nagyenyedig ........................  4
Nagyszebenig .....................  4

Soprontól
Pozsonyig ...........................  3
Szombathelyig ..................... 2
Veszprémig...........................  6
Győrig.................................. 3
Határ-Bruckig..................... 2
Határ- Neudörflig..............  1

Nagykanizsától
Pécsig .....................................  5
Szombathelyig .......................  4
Szegzárdig ................................ 6
Veszprémig ............................  5
G yőrig.......................................  7
Határ-Polsterauig ................. 2
Határ-Varasdig .................... 2

Nagyszebentől
Brassóig ...................................  5
Nagyenyedig ............................  4
Marosvásárhelyig (Medgyes f.) 6
Segesvárig ...............................  4
Aradig (Déván át)...................... 10
Temesvárig (Lúgoson át).........  11

Nagyváradtól
Debreczenig ............................  3
Kolozsvárig ............................  6
Gyomáig...................................  4
Aradig ......................................  5
Szegedig (Békéscsabán á t) ...... 7

Nyitrától
G yőrig.......................................  4
Pozsonyig ...............................  4
Selmeczbányáig........................  3
Esztergomig ............................  4
Balassagyarmatig .....................  4
Turóczszentmártonig .............  5
.Vlarapassig ............................  0

Szegedtől
Kecskemétig ............................  3
Nagybecskerekig ..................... 5
Aradig .......................................  4
Szolnokig ................................ 5
Temesvárig................................ 5
Gyom áig...................................  4
Szegzárdig ................................ 6
Pécsig .......................................  7
Nagyváradig (Csabán át) ...... 7

Szegzárdtól
Nagybecskerekig (Baján át) ... 8
Kecskemétig ............................  5
Pécsig .......................................  2
Nagykanizsáig, határ .............  8
Szegedig ...................................  6
Székesfehérvárig ....................  4
Veszprémig ............................  5

Székesfehérvártól
Budapestig................................ 3
Veszprémig .......................  ... 2
Szegzárdig ................................ 4
Kecskemétig ............................  5
G yőrig.......................................  3

Szolnoktól
Debreczenig ............................  5
Budapestig ................................  4
Kecskemétig .................—----- 2
G yom áig...................................  2
Szegedig ...................................  6
Balassagyarmatig..................... 6
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Szombathelytől NaP
Sopronig ..................................  2
Győrig .....................................  4
Veszprémig ..........................  5

. Nagykanizsáig ........................  6
Gyanafalváig (Jennersdorf) ... 5

Temesvártól
Aradig .......................................  2
Szegedig.................................... 5
Nagvs^ebenig (Lúgoson át) ... 11
Verseczig ................................  3
Nagybecskerekig ....................   4

Turóczszentmártontól
Pozsonyig .........    8
Nyitráig ...................................  5
Selmeczbányáig.......................   3
Lőcséig ...................................  6
Határ -Jablunkáig ................. 3
Határ-Vlarapassig .................  4
Határ-Morvakaloviczig.......... 4
H atár- Neumarktig ................. 4

Ungvártól KaP
Kassáig.................................  4
Máramarosszigetig ..............  7
Debreczenig ........................ 6
Miskolczig ...........................  6
Határ-Vereczkéig ..............  4

Versecztől
Temesvárig ........................ 3
Pancsováig..........................  3
Nagybecskerekig .................  4

Veszprémtől
Sopronig..............................  6
Szombathelyig ....................  5
Győrig .................................. 3
Szegzárdig ..........................  5
Nagykanizsáig .................... 7
Esztergomig ........................ 5
Pécsig .................................  6
Székesfehérvárig .................  2

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

Utassegély-kifizetők.

Arad: Dobos János, Török Ignácz-utcza 1., d. e. 12 —1-ig, 
d. u. Va7—'/28-ig (Vasárnap az egyletben Teleky-utcza 
15., délelőtt 1 0  —1 2 -ig.)

Balassa-Oyarmat: Fontányi Ferencz, Szövetkezeti nyomda, 
délelőtt 11 —12-ig, délután 4—5-ig. (Vasárnap délelőtt
10—11-ig.) Csak az átutazást igazolja.

Besztercze: (Bistritz.) Duschik Hermann, felsőkülvárosi fő-út 
1. sz. d. u. V*1 —'/<2-ig, (Vasárnap d. e. 12—1-ig ugyanott.

Brassó: (Kronstadt.) Schneider J. Gy., Gött-nyomda, d. e. 
11 —12-ig, d. u. 4 —5-ig. (Vasárnap Langgasse 57.)

Budapest: Novitzky László, VII., Klauzál-utcza 2, I. emelet. 
(május 1-től VI., Hunyady-tér) d. e. 11 — 1-ig, d. u. 4—5-ig,

Dee's: Pongrácz Antal, Demeter és Kiss-nyomda, az átutazást 
igazolja.

Déva: Rácz Lajos, Flirsch-nyomda, az átutazást igazolja.
Debreczen : Gyökeres Ferencz, városi-nyomda, d. e. 11—12-ig, 

d. u. 5—6-ig. (Vasárnap 11—12-ig u. 0 ).
Esztergom: (Gran.) Krajniker Ferencz, Simor-u. 398, d. u.

7 » 1 —7 .2-ig.
Gyoma: Taksz Nándor, 12— Vsl-ig, d. u. (i’ á—7-ig. Köz

ponti szálloda. (Vasárnap d. e. 12—7T-ig u. o.)
Győr: Németh Kálmán, délelőtt 12—1-ig, este 7—8-ig. 

Andrássy-út 1. sz., Ipartestületi ház. (Vasárnap délután 
1 2 —1 -ig u. 0 .)

Kassa: Bartók Károly, Fő-út 79, I. em. '/21—'/22-ig, este 
7«7—'/t8-ig.

Kecskemét-. D. Mészáros Lajos, I., Kigyó-u. 169. délután 
12—2-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig.)

Kolozsvár: (Klausenburg.) Kallós András, Magyar Polgár 
nyomdája, d. u. 1—2-ig. (Vasár- és ünnepnap Hidelvei 
Rudolf-ut 50.)

Lőcse: Giesze Lipót, Hosszu-utcza 1., d. u. 12—1-ig, este 
6—7-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig).
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M á ra m a ro s -S z ig e t: Völcker Ottó, Sichermann-nyomda, d. e.
11— 12-ig, délután 4—5-ig (Vasárnap Rózsa-utcza 10, 
d. u. 12—1-ig.)

M a rosvá sá rh e ly : Szathmáry Lajos, Szántó-utcza 50, d. u.
12— 1-ig, este 6—7-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig.) 

M is k o lc z : Újvári János, Arany János-utcza 16, d. u. 12—1-ig,
este 6—7-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig ugyanott.) 

N agy-B ecskerek : Schneller Ede, Pleitz-nyomda, délelőtt
11— 12-ig, d. u. 4—5-ig. (Vasár- és ünnepnap Bajza-u. 
1. sz., d. u. 6—7-ig.)

N a g y -E n y e d : Sulyok Ferencz, Fürdő-utcza 14. sz., délután
12— 1-ig. (Vasárnap délelőtt 11—12-ig u. o.) 

N a g y -K a n iz s a : Kirchknopf Károly, Wajdits-nyomda, d. u.
I— V22-ig, este 7—8-ig. (Vasárnap Attila-u. 45. délelőtt
I I— 12-ig).

N agyszeben : (Hermanstadt.) O. Haiser, Drottleff-nyomda, 
d. e. 8 -12-ig, d. u. 2—5-ig. (Vasárnap Conrads’s Wiese, 
Engelleitergasse 17, délután 12—2-ig.)

N a g y v á ra d : (Grosswardein.) Kovács Jenő, Szilágyi-utcza 27, 
délután 12—‘/22-ig., este 6—7-ig. (Vasárnap délelőtt
11— 12-ig u. o.)

N y it r a : (Neutra.) Zságár János, Városköz-utcza 8, délután
12— 1-ig, este 6—7-ig. (Vasárnap d. e. 11—12 ig.) 

P a n cs o v a : Leopold Ferencz, Wittigschlager-nyomda, d. e.
11— 12-ig, délután 4—5-ig (Vasárnap Jenő főherczeg-u. 
76. sz., d. e. 11—12-ig).

Pe'cs: (Fünfkirchen.) Steinberger Jenő, Kisfaludy-utcza 2, 
d. e. 11—13-ig, d. u. 2—3-ig. (Vasárnap délelőtt Kis- 
Flórián-utcza 4.)

P o zs o n y . (Pressburg.) Korunka István, Duna-utcza 55. sz., 
d. u. 12—1-ig, este 7—8-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig 
ugyanott.)

Segesvár: (Schássburg.) Kremer J., Horeth-nyomda, délután
12— 1/22-ig, este 6—7-ig. (Vasárnap délelőtt 11—12-ig 
ugyanott.)

Selm eczbánya: (Schemnitz.) Lagenthal Ferencz, Joerges- 
nyomda, d. e. 10 - 12-ig, d. u. 2 -6-ig. (Vasár- és ünnep
nap Szent-Háromság-tér I. em., 12—1-ig.)

S o p ro n : (Ödenburg.) Laczai Károly, Fehér rózsa szálloda, 
d. u. 6—Va7-ig. (Vasárnap d. e. 11—12-ig.)

S zeged : (Szegedin.) Börcsök Sándor, Felhő-utcza 18, d. u.
12—’/al-ig- (Vasárnap d. u. 2—3-ig.)

S ze gzá rd : Koretzky János, Széchenyi-utcza 147/a, délután 
12—2-ig, este 6—8-ig. (Vasárnap délelőtt 11—12-ig 
ugyanott.)

Székesfehérvár: (Stuhlweisenburg.) Cseh Alajos, Bank-utcza 
6. sz. délután 1- */s2-ig, este ' i f i —7-ig. (Vasárnap dél
után V22 — 2-ig.)

S zo ln o k : (Zárva.)
S zom bathe ly : (Steinamanger.) Pauly Károly. Horváth Boldi- 

zsár-tér 5. sz., este 6—7-ig. (Vasárnap délután 1—2-ig 
ugyanott.)

Tem esvár: Rammer Gergely, Stéger-nyomda, d. u. 12—Vsl-ig, 
este 6—7—ig. (Vasárnap Nándor-tér 13. sz., délelőtt
10— 11-ig.)

T . -S z t -M á r to n : Mitrovszky, J. Részvénynyomda, délelőtt
11— 12-ig,- délután 5—6-ig.

U n g v á r : Földesy F. Gyula, Szt.-Bazil társ. nyomdája, dél
előtt 11—12-ig, délután 5—6-ig. (Vasárnap délelőtt 
11—12-ig ugyanott.)
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Versecz: Steiger József, Wettel és Veronits-nyomda, délelőtt 
11—12-ig, délután 3—5-ig. (Vasárnap Meschitzergasse 
15. sz., délben 12—1-ig).

Veszprém : Márián Cyörgy, Egyházmegyei nyomda, délelőtt 
11—12-ig, délután 5—6-ig. (Vasárnap nem fizet.)

Baja, Békés-Csaba, Deés, Déva, Eger, Gyöngyös, Hátszeg, Losoncz, Mar
gittá, Medgyes, Mezőkövesd, Nagy-Bánya, Pápa, Putnok, Rozsnyó, 
Szathmár-Németi, Szolnok, Torna, Zilah, Zombor stb. városokban 
az átutazást hitelesen igazoltatni kell.
Esetleges változások és helyreigazítások N o v itz k y  N .  L á sz ló  központi 

kifizetőhöz intézendők.

Utas-szállók
A ra d . Ipartestületi szálló, Kis-körút.
Besztercze. Harl R. vendéglője, Holz- 

gasse 44. sz
B a la ssa -G ya rm a t. Csernoch F.-nél, 

I., Tabán-utcza ípriváthely).
B rassó . Aescht-vendéglő, Schwarz- 

gasse 18. szám.
Becskerek. Streff-vendéglő, Vende- 

lini-utcza sarkán (20 fill.).
B u d a p est. Egyleti szálló, Vili., 

Gyöng\tyuk-utcza 14. sz. Schmidt- 
vendéglő.

B ékés-C saba . Ipartestületi szálló.
C zegléd . Ipartest, szálló. Vasút-u.
D ebreczeti. Iparos ifjak szállója. 

Rákóczy-u. 52.
D eés. Iparos ifjak köre szállója, 

Felső-sétatér.
D éva . Goldstein-vendéglő. Aradi-u.
E perjes. Kath. legényegyleti szálló.
E sztergom . Legényegylet, Széchenyi- 

tér és Kertész-vendéglő, Táthi- 
út 870.

G yónta . Ipartestületi szálló (20 fill.).
G yőr. Ipartestületi szálló, Andrássy- 

út 2.
H .-M .-V á sá rh e ly . Iparos ifjak szál

lója, Zrinyi-utcza.
Igló. Ipartestületi szálló, Deák-sor 98.
K assa . Ipartestületi szálló, Fő-utcza 

64, II. em.
K arczag . Ipartestületi szálló. Vasút - 

utcza.
K aposvár. Fleischer vendéglője, 

Szigetvári-út.
K eszthely . Sommer-vendéglő, Fő-u.
K olozsvár. Ipartestület szállója, 

Wesselényi-utcza.
K ecskem ét. Ipartestületi szálló, Kis- 

vásári-uteza.
K un-E élegyháza . Ipartestületi szálló 

Szentháromság-tér.
Losoncz. Iparos-szálló.
L úgos. Schwager-vendéglő, Német- 

Lúgos, Szilágyi-utcza 21.
Lőcse. Hochmann vendéglő, Kossuth 

Lajos-utcza 25. (60 fin.).
M arosvásárhe ly . Iparos ifjúsági 

egylet szállója és Grünbaum-szálló, 
Vár-tér 25.

M á ra m a ro s-S zig e t. Steingiesser B. 
vendéglője, Liczeum-utcza 9.

M isko lcz . Ipartestületi szálló, Város
ház-tér. (20 fill.)

N a g y -K á r o ly . Katholikus legény- 
egylet, Debreczeni országút.

N a g yv á ra d . Iparos menház szállója, 
Felső-Petze-u : z i .

jegyzéke.
N a g y-E n yed . Iparos szálló, Tövis- 

utcza 21.
N a g y-S zeb en . Weissbáckerherberge 

(weinanger 8.)
N a g y-K a n izsa . Kasztner János ven

déglője, Kinizsi-utcza 20.
N yíre g yh á za . Iparos-szálló, Szent- 

Mihaly-utcza.
N y itr a . Vlesko-vendéglő, IV., Bá- 

rány-uteza 6. sz. (40 fill.).
Pécs. Ipartestületi szálló, Siklósi 

országút 32. sz.
P ozsony. Zum schwarzen Löwen 

vendéglő, Jiringasse 33.
Pancsova . Szálló nincs. Magánház

nál (50 fill.).
P á p a . Ipartestületi szálló.
S á ro sp a ta k . Ipartestületi szálló.
Sá to ra lja -Ú jh e ly . Widderné vendég

lője, Papsor-utcza (40 fill.).
Segesvár. Iparos ifjak szállója, 

Michael Albertstrasse.
Selm eczbánya . Sattler-vendéglő (40 

fill.).
S zo m b a th e ly . Ipartestületi szálló, 

Iskola-utcza.
Sopron . Hotel zűr *Weissen Rose.
S zeg zá rd . Ipartestületi szálló, Kos- 

suth-uteza (20 fill.).
Szeged . Kocsis F. vendéglője. Iskola- 

utcza 31.
S zo ln o k . Ipartestületi szálló, Szá- 

páry-uteza (20 fill.)
Szen te s. Ipartestületi szálló, Kurcza- 

parti-uteza (20 fill.).
Székesfehérvár . Ponty-vendéglő.
T em esvár . Három nyulhoz czimzett 

vendéglő, 3 Nyul-u. (Gyárváros).
T a ta . Ipartestületi szálló, Fazekas- 

utcza (20 fill.).
T u rócz-S zen t-M árton . Grand Hotel,
^Ringplatz.

Ú jvidék. Gasthaus Stadt Essegg, 
Duna-utcza 1.

U ngvár. Ipartestületi szálló, Rad- 
váncz-utcza (40 fill.).

Versecz. Ipartestületi szálló, Wasser- 
gasse.

Veszprém . Ipartest, szálló, Szarvas
vendéglő, Vásár-tér (20 fill.).

Z á g rá b . Zűr Stadt Fiume (Ilica 50 
sz.) Ezenkívül Hotel Hriba és 
Hotel AnkeL

Z a la -E gerszeg . Ipartestületi szálló, 
Templomalja-utcza (20 fill.).

Z ila h . Szálló nincs. Magánháznál 
50 -  60 fill.

Az utazók a szállók elleni panaszaikat a budapesti kifizető-állomáshoz 
intézzék; ugyanoda küldendők ama szállók czímei, melyek e jegyzékben 

felsorolva nincsenek s az utasoknak ajánlhatók.
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Nyomdászkörök.

Budapesti Könyv- és Kő- 
ny omdatulaj donosok 
Egyesülete.

Elnök: Emőkéi Emich Gusztáv 
(Athenaeum-nyomda).

Egyesületi helyiség : V. kér., Arany 
János-utcza 29. sz., I. em.

Budapesti Könyvnyomdászok 
és Betűöntők J ótékonysági 
Köre.

Elnök : Birkholcz Á. (Csáky-u. 13.)
Könyvnyomdászok Szakköre.

Elnök : Tanay József (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság (V.,

Hold-utcza 7.)
Körhelyiség: VII., Kerepesi-út

30. sz. (Iparos-kör).
Budapesti Gépmesterek és 

Nyomók Köre.
Elnök: Böhm S. (Pollák-nyomda)

Budapesti Hirlapszedők Köre.
Elnök: Brikovits János (Pester 

Lloyd-nyomda).
Budapesti Könyvnyomdászok 

és Betűöntők Hitelszövet
kezete.

Elnök : Plachy Lajos (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság). Tit
kár: Olasz Ferencz (VII.,Klauzál- 
utcza 2.)

Typographia Dalkör.
Elnök: Láng Frigyes.

Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szak
egylete.

Elnök: Grossmann M. (VIII. kér., 
Stáhly-utcza 7.)

Budapesti Betűöntők Köre.
Elnök : Gruber D. (E. M. Betűönt.)

Gutenberg műkedvelők társ.
Ottenbacher-féle vendéglő, VIL, 

Hársfa-utcza 12.
Athenaeum Dalkör.

Elnök : Ranschburg Viktor (Athe-
, naeum r.-t.)
Ébredés Dalkör.

Elnök: Tanay József (Pesti könyv
nyomda részvénytársaság).

Magyarországi Könyvnyom
dászok és Betűöntők Szak
egyletének Dalkara.

Helyiség: Vili., Stáhly-utcza 7.
Temesvári nyomdász-dalkör.

Elnök: Gábriel József.
Pozsonyi Typographen-Bund.

Elnök: Hampel M.
Nagyszebeni Nyomdászok 

Typographia Dalköre.
Elnök: Fleischer M.

Typographia Sportklub.
Elnök: Kellner Jenő.

Nyomdászok szanatóriuma.
Elnök: Czettel Gyula.

A BETŰSZEDÉS 
KÁTÉJA
ELŐNYŐS FIATAL 
SZEDŐKNEK OL
VASM ÁNYUL ÉS 
A T A N O N C Z O K  
OKTATÁSÁRA IS.

Egy-egy füzet á ra  
JtJc 1 korona. X X

I. ES II. FÜZETE

Megrendelhető a 
„Grafikai Szemle“  
kiadóhivatalába n 
Budapesten, V. kér., 
Hold-utcza 7. szám.

Postán küldve a fü 
zetek 14 fillérrel 
többe kerülnek, —  
öt példányon felüli 
megrendelésnél 20 
százalék engedmény 
jár. Utánvétel mel
lett nem kaphatók.

1 2 1



H A S Z N O S  T U D N I V A L Ó K
<S S)

P O S T A I  DÍJSZABÁS.
H e ly i  f o r g a l o m .

Levél : 20 gr-ig 6 f, 20-250 gr-ig 
12 f, 250 -  500 gr-ig 18 f.

Levelező-lap 5 f.
Nyomtatvány: 10 gr-ig 2 f, 10-50 

gr-ig 3 f, 50-150 gr-ig 5 f, 
150 -  250 gr-ig 10 f, 250-500 gr-ig 
20 f, 500—1000 gr-ig 30 f.

Áruminta: 50 gr-ig 3 f, 50—200 
gr-ig 10 f, 250—350 gr-ig 20 f.

Postautalvány : 20 K-ig 10 fillér, 
100 K-ig 20 f, 300 K-ig 40 f, 
000 K-ig 00 f, 1000 K-ig 100 f.

B el fö ld i  f o r g a l o m .

Levél : 20 gr.-ig 10 f, 20—250gr.-ig 
20 f, 250-500 gr.-ig 30 f.

A belföldi forgalomra érvényes a 
felsorolt n y o m ta tv á n y , á rú m in ta , 
és p o s ta u ta lv á n y  díjszabása is.

P É N Z É R T É K E K .
Ausztria-Magyarországban 1900. év
január óta kötelező a koronaszámí-
tás, melynek alapja az aranyérték .
A r a n y . Cs. és kir. arany, K é. 11-24

,, 8 forintos (20 frank; ,, 16*-
,, 4 „ (10 frank) ,, 
,, 20 koronás .............  ,,

8*-
20--

,, 10 koronás .............  ,, 10*-
E zü s t. 1 forintos .............  ,, 2 -

,, 1 koronás .............  ,, 1 -
Pénzegység a korona ...... ,, r -
Az érmek árfolyama alatt — mely 
mindig az ország valutájától függ — 
az érmek piaczi árát értjük belföldi 
értékben kifejezve. Az érmek átszá
mítása közepes árfolyam szerint (frank 
=  0 95 fillér, márka =  1T7 fillér; 
történik. Az érmek értéke az árfolyam 
hullámzása által több vagy kevesebb.
Francziaország: 100, 50, 20, 10 és

5 frank arany. 5, 2, 1, 0*5 és 0*20 
frank ezüst. Pénzegység a frank, 
egy frank =  K 0*95. o

Németország: 20, 10 és 5 márkás 
arany, 5, 2, 1 és >/* márkás ezüst. 
Pémegvség a birodalmi márka =  
K 117.

Anglia: 20 és 10 shilling arany, 5, 
4, 2, 1 és Vb shilling ezüst. Pénz
egység a Livre Sterling =  K 24* —, 
Vb shilling =  K 0*52.

Dánia, Svéd-Norvégország 20 cs
10 koronás arany, 2 és 1 koronás 
ezüst, 50, 25 és 10 őr e üst. Pén: - 
egység a korona 100 őr =  K 1*27.

Törökország : 500, 250, 100, 50 és
25 pias;ter arany, 20, 10, 5, 2, 1 
és Vb piaszter ezüst. Pénzegység 
a piaszter =  K 0*21.

Hollandia: Dupla dukát, dukát, tíz 
forintos, arany, Rixdaler 2'/« frt, 
1 frt, Vb írt. 25 cent ezüst. Pénz- 
egység a forint 100 cent =  K 1*99.

Portugália : 10, 5, 2 és 1 milreisz 
arany, 500, 200, 100, 50 reisz ezüst, 
Vs teszton =  50 reisz =  K 0*24. 
Pénzegység a milreisz =  K 5*32.

Oroszország : 10 rubel (imperial), 
4 rubel (■/*imperial)arany, uj rubel, 
50, 25 és 20 kopek. Pén/egység 
a rubel 100 kopek =  K 3*80.

K Ü L Ö N F É L É K .
H iva ta lo s  r ö v iá íté se k : K =  korona, 

f =  fillér, km =  kilométer, kg =  
kilogramm, gr =  gramm.

E lro n to tt p ostaérték jegyek  (még nem 
használtak) 10°/o-os levonással vál
tatnak be.

B izo n y ítv á n yra  cselédek részére 30 f.
Ü zle ti s zá m lá ra  100 K alul 2 f, 

100 K felül ívenként 10 f.
A d á sve vés i sze rző d ésekre: ha a tárgy 

ingó, annak értéke után a III. 
fokozat szerint; ha azonban ingat
lan, ívenként 1 K.

B izo n y ítv á n yra  mesteremberektől és 
magánosoktól 1 K.

B e a d vá n yra  magánosoktól hatósá
gokhoz 1 K.

Katona-sorozásra vonatkozó bead
ványok mindenkor bélyegmentesek,

BÉL YE G ILLET ÉKEK.
I. FOKOZAT. (Váltók). II. FOKOZAT. (Jogiratok). III. FOKOZAT. (Szerződések).

K-ifr K f K-ig K f K-ig K f K-ig K f ' Kig K f K-ig K f
150 — 10 2700 1 80 20 _ 14 1600 10 — 40 — 14 3200 10 —

300 — 20 3000 2 - 40 _ 26 2000 12 50 80 _ 26 4000 12 50
000 — 40 0000 4 — 00 — 38 2400 15 — 120 — 38 4800 15 —

900 — 00 9000 6 — 100 _ 64 3200 20 — 200 — 64 6400 20 —

1200 — 80 12000 8 — 200 1 26 4000 25 _ 400 1 26 8000 25 —

1500 1 — 15000 10 — 300 1 88 4800 30 _ 600 1 88 9600 30 —

1800 1 20 18000 12 — 400 2 50 5200 32 50 800 2 50 10100 32 50
2100 1 40121000 14 - 800 5 - 5600 35 - 1600 5 -  | 11200 35 -

1 2 2
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A U T O T Y P I A  F O T O T Y P I A

$  =  K E M I G R A F I A  =  - f  
f  F O T O L I T H O G R A F I A  f

Készít: horgany-, valamint rézmara- 
tású kliséket a legszebb kivitelben. 

H ázonkivüli felvételeket, úgymint: 
építmények, gépek, tájképek, továbbá 
olajfestmények és iparművészeti tár
gyakról a legjutányosabb ̂ árak mellett.



KŐ-, K Ö N Y V -, FÉ N Y  
ÉS BÁ D O G N Y O M D A I 

F E ST É K G Y Á R A K  =

J

HENGEREK UJ- gelatin-hengeranyag.

ÉS ÁTÖNTÉSE. KENCZE-FŐZDE.

c j 5  §L;>r
TÖRZSGYÁR FIÓKGYÁRAK:

DREZDA TURIN
TRELLEBORG

KÖZPONTI GYÁR : BUDAPESTRABÉNSTEIN VII.,Akáczfa-utcza50. sz.
J
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r;
BETŰÖNTÖDE 
ÉS GÉPGYÁR 
RÉSZV.-TÁRS.

4 k OFFENBACH aM.

legmodernebb 
betűfajok, kör

zetek valamint a leg
kitűnőbb gyártmányú 
nyomdai gépek nagy 
raktára. Szállít teljes 
nyomdaberendezése
ket. Költségvetések
kel bármikor szolgál.

TÁVBESZÉLŐ 57. SZÁM.
SURGONYCZIM: TYPE, OFFENBACH MAIN A )

Állandó gépkiállítás Berlin, Friedrichstr. 
No, 16, Kereskedelmi iroda Béllé Alliance, 
GgQSS) Leipzig, Thalstrasse No. 4.

9





MILLER MÁRTON
FIA #
acélárugyár

BUDAPEST
VI. KERÜLET, 
CSENGERY-UTCZA 7 4 .

Gőzüzemű köszö
rülő műhelyünk el
vállal mindennemű 
papirvágó kések kö
szörülését és edzé
sét a legolcsóbb 
árakon, melyben a 
szerszámok elvitele 
s a már köszörültek 
hazaszállítása is 
bele van számítva.

Telefon 27-03.

Ajánlkozik különösen a 
következő szerszámok szál
lítására :
Papirvágó- és keresztbe
vágó gépek kései, kör- és 
korong-kések, hasító- és 
egyéb kések,formavágók 
(stanczák) ollók stb. stb. 
legfin. tégely öntöttacél
ból, elismert legjobb mi
nőségben, teljes jótállás 
mellett jutányos áron.

SZAKÜZLET
AZ ÖSSZES feN* 
GRAFIKAI SZAK
MÁK SZÁMÁRA

GUTENBERG-HAUS 
GEBR.GEEL alapi™t<™
---------------------------- WIEN, vn/2
GYÁRI RAKTÁR 
GÉPEK, FELSZE
RELÉSEK ÉS 
ANYA G O KBA N.

Lerchenfelder- 
Strasse No. 37.

ÁRAJÁNLATTAL ÉS 
PROSPEKTUSSAL 
KÉSZSÉGGEL, SZÍ
VESEN SZOLGÁL.

9*



l^Tyomdatulajdonosok
^ figyelmébe!

■ w m m

Photozii 
m ü i r f c ^ c t c '

készíti a legjobb
w i n b e r n i e m ü *  

nyom látványhoz
$ubapest.viu.5zetitkirátyi-utcza-13

Pontos 
kiszolgálás!

Igen előnyös 
árak!
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A »GRAFIKAI SZEMLE* kiadóhivatalában 
Budapest V., Hold-utcza 7., megrendelhetők:

G r a f i k a i  s z e m l e

H A V I  F O L Y Ó IR A T

Szerkesztő: TANAY JÓZSEF 

Főmunkatárs: NOVAK LÁSZLÓ

Megjelenik minden 
hó 20. és 25. között.

ELŐFIZETÉSI ÁR: 
Egy évre 4 korona, 
félévre 2 korona. -  
Egyes szám 40 fillér.

s^? !Z L f^r^r!Z S £ j£ S 2 L r!Z J# ‘.?z.?!Z.T!Zszi

MAGYAR N Y OM D Á SZO K
T ? \ T T S  / S \ T 'V \ / T I T  ^ K i a d ja  a K ö n y v n y o m d á 
iig V  I  V  LL w  s z ó k  S z a k k ö r e . Az 1889.,

1890., 1891., 1892., 1893., 
1894., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1902. és 
1903. évfolyamokból még van néhány példány. E tizennégy 
évfolyam ára együtt megrendelve 10 korona. Az első tizen
három évfolyam ára egyenkint 1 korona, vidékre (a postai 
költséget beleszámítva) 1 korona 24 fillér, az utolsó azonban 
1 korona 40 fillér, azaz vidékre 1 korona 64 fillérbe kerül. 
A három első és az 1895-dik évfolyam már nem kapható.

Ö T V E N  E S Z T E N D Ő  
A M AGYARORSZÁGI 
KÖNYVNYOM TATÁS 
K Ö Z E L M Ú L T J Á B Ó L

*  NAGY SZAKTÖRTÉNELMI MUNKA. ■ 

IRTA; FIRTINGER KÁROLY. ° Ára 2 kor.

VZLr2Lm.K2.riZ.:

A MAGYAR ÁLLAM 
NYOMDÁSZATTÖRTÉNELMI
T É R K É PE Q
Tervezte és magyarázó Q
szöveggel ellátta Q

FIRTINGER K. §

Ára helyben 60 fillér 
(vidékre 70 fillér). —■ 
Az Évkönyv megren
delői féláron kapják.
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Fekete és színes kő-

és könyvnyomdái

festékek gyára

4
0 ( 0

Ü A czég készít: %

HAMMONIA
h e n g e r - a n y a g o t  és k e n c z é t.

^  Veíéfképvíselőség és gazdagon felsze- 
relt raktár:

Müller Testvérek ^
Gyár és központi iroda:

Budapest, V.t Sólyom-utcza Í3. ^r



ELSŐ MAGYAR  
B E T Ű Ö N T Ő D É  
R É S Z V .-T Á R S .
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-UTCA 32.

Folyton raktáron vannak

m a g y a r ,  n é m e t ,  s z e rb , 
h o r v á t ,  r o m á n  és b o l-

ff£=  könyv- 
és czímbetük
k ö rz e te k  és k iz á r á s o k ,  
é k í tm é n y e k  és e g y é b  
n y o m d a i  fe ls z e re lé s e k .

A  mílleníumí kiállításon állami arany
éremmel, az 1900-íkév í párisi világ
kiállításon aranyéremmel k itü n te tv e^

T Ö M Ö N T Ö D E ,  M E H A N IK A I 
MŰHELY, RÉZLÉNIA-GYÁR- 
T Á S ,  G A LV A N O PL A SZ T IK A

/ V ’1 Z / \



MAGYAR NYOMDÁSZOK ÉVKÖNYVE 1904.

BUDAPEST, ATHENAEUM.





BUDAPEST, VII., MIKSA-U. 8.

T e l e f o n 424.

Herbst S.
F O T O  K É M IG  RÁFI AI 

$  M Ű IN TÉZETE %

Készít:

m in d e n n e m ű  k lis é k e t, h o rg a n y -  

é s  r é z m a ra tá s o k a t  d o m b o r m ű 

n y o m á s h o z ,  h á r o m s z in - a u to -  

ty p ia -  é s  fo to ty p ia  k l is é k e t  s tb .

20 KORONÁS MEGRENDELÉSNÉL EGY MŰ- 
ÉRTÉKÜ MINTAKÖNYVET INGYEN KÜLDÖK
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TELEFON SZ.
25— 51.

CSÁSZ. és KIR. 
SZABADALM.

P A P ÍR G Y Á R  3
6------------------

RAKTÁR:

Budapest,
VI. KERÜLET, 
GYÁR-UTCZA 64.

Készít mindennemű Író-, 
nyomó-, levél-, könyv-, 
rajz-, csomagoló és kalap
csomagoló papíron kívül 
mint különlegességet

FELHÖPAPIRT
mely Ausztria-Magyar- 
országban szabadalmaz
tatott. Továbbá Magyar- 
országban egyedül

R k l o s e t
PIRÓKAT £

köztük az elismert kitűnő
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