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LÜLJÁRÓBAN NÉHÁNY SZÓ
Megszoktuk már, hogy a Magyar Nyomdászok Évkönyve 

mintegy mérföldmutatója legyen a könyvnyomtatás fejlődé
sének. Hogy híven visszatükrözze a nagy nyomdász-egyetem 
mindama törekvéseit, amelyek mesterségünk magasabb szín

vonalra való emelésére s az alapos szaktudás általánosítására irányulnak. 
S hogy egyszersmind kiválóan tanulságos szakkönyv legyen, amiből bőséges 
okulást meríthet mind a frissen szabadult nyomdász-segéd, mind pedig a 
széleskörű szakismeretekkel s nagy tapasztalatokkal rendelkező öregebb 
nyomdász is. A  könyv íme itt van, olvasóink dolga megítélni, hogy halad
tunk-e s ha igen; mekkorát haladtunk tavaly óta.

S ha olvasóink azt találják, hogy ez idei Évkönyvünk talán egy kis hala
dást képvisel a tavalyi, meg az azelőtti évfolyamokkal szemben, úgy kérjük: 
tulajdonítsák ezt annak a hatalmas szellemi áramlatnak, amely a könyv
nyomtatók testületében immár teljesen kivívta az érvényesüléshez való 
jogát, s amely a szaktársías szeretet igéinek hatása alatt produktív munkára 
serkent öreget és ífjat egyaránt. E szellemi áramlat szülötte az Évkönyv. 
Ez vezette munkatársaink tollát is, amikor tudásukat, tapasztalataikat köz
kinccsé tették. Ennek köszönhető könyvünk nagyobbodása s tulajdon
képpeni célja felé való gyors közeledése. De a hatalmas intellektuális áram
lat jótékony hatása meddő maradt volna Évkönyvünk sikerültére nézve, 
ha munkatársainkban nem lett volna meg a kellu rátermettség. Szerencsére 
azonban ez is megvan. Az elszigetelt magyar nyomdászság büszke lehet 
szakíróira. Annyi alapos tudással és olyan mélységes ügyszeretettel járultak 
hozzá munkatársaink ez Évkönyv tartalmának gazdagításához, aminőt a 
külföld nagyobb nemzeteinél sem láttunk idáig. Igaz köszönetünk érette.

A  könyv külső kiállításának szépsége Hornyánszky Viktor cs. és kír. 
udvari könyvnyomdáját dicséri. Ez európaszerte hírneves műíntézetnek 
technikai vezetősége mindent elkövetett, hogy méltó köntösben mutathassa 
be a mi könyvünket. Fazekas Alajos főművezető, Müller József művezető 
és Prüner Amold mesterszedő méltán megérdemlik, hogy ez ügyben kifejtett 
buzgalmukért és odaadó munkásságukért hálával és szeretettel emlegesse 
nevöket Szakkörünk minden egyes tagja.
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Az ilyen évkönyvféle szakkönyvnél a nyomdász-ember legelőször is a 
mellékleteket keresi. No most van belőle bőven.

H O RN YÁN SZKY VIKTO R cs. és kír. udvari könyvnyomdáját nem 
hiába, hogy a legelső helyen emlegetik, amikor a tipográfiai művészetről 
van szó. Ez a nagyhírű műintézet most is kitett magáért. Itt nyomódott 
mellékleteink jelentékeny része, még pedig ügy, hogy méltán becsületére 
válik a nyomdának is, meg a nyomtatás munkájában közreműködőknek is.

A  minden könyvnyomtatóra nézve tanulságos mellékletek sorába bátran 
beleszámíthatjuk a címoldalunkat is. A  Hornyánszky-nyomda elismert jó 
ízlésére vall, hogy abszolút eredetiségre valló munkái egyszersmind igen 
szépek is. Címoldalunkra például senki sem foghatja rá, hogy nem eredeti, 
s hogy nem valóban szép munka a maga nemében. A  rendelkezésünkre 
álló omarnentumok ügyes fölhasználása és finom dekoratív érzék jellemzik 
ezt a címlapot.

Müller József szaktársunk, a Hornyánszky-nyomda művezetője, festék- 
mintaképpen egy pompás mellékletet mutat be Évkönyvünk 20. oldalával 
szemben. Ez a szép melléklet is pompásan bizonyítja Müller szaktársunk 
művészi készültségét, s egyszersmind sokoldalú grafikai ismereteit. Meggyő
zően kiviláglik e mellékletből, hogy a könyvnyomtató-ípar terrénuma 
egyszeriben végtelenné lesz, ha megvan a művelőjében a kellő művészeti 
és technikai tudás. Milyen végtelen perspektíva nyílhatna például a mester
szedő szeme előtt, ha egyaránt jártas volna a figurális és díszítő rajzolásban, 
a szedői technikában meg a cínkmaratásban! Mennyire emelkednék mester
ségünk művészi színvonala! Mert hiába: az illusztráció mindig beszédesebb, 
mint a pusztán betűöntői anyaggal való dekoráció; amíg az előbbi a szöveg
gel egyenértékű faktorként léphet fel a nyomtatványainkon: a dekorációnak 
mindig nagy szerényen a háttérben kell maradnia. Ha ezt nem teszí: tola
kodónak tűnik föl, s a nyomtatvány hatása nem természetes.

Sokat beszélhetnénk az illusztráció fogalmáról, s talán ellentétbe is jut
nánk a mostani esztétikusok legtöbbjének erről szóló definíciójával, de mind
erről talán máskor fogunk szólani. Csak annak konstatálására szorítkozunk 
mostan, hogy a Müller szaktársunk tervezte pompás mellékletben egy
aránt megtaláljuk a dekoratív hatásra való törekvést meg az illusztráció 
ismérveit is. Különben a melléklet a mi szemünkben annál érdekesebb, 
mert a hozzája való klisék Müller szaktársunk híres készüléke: a Rapído- 
graph segedelmével állítódtak elő.

Mint már említettük: mellékleteink jelentékeny részének a Hornyánszky- 
nyomda volt a nyomtatója. Amennyiben azonban a szedés tervezete, avagy 
a hozzávaló klisé egyebütt készült: e mellékletekről hátrább fogunk meg
emlékezni. Nem mulaszthatjuk el azonban, hogy mestermunka számba 
menő hirdetéseinkre itt ne utaljunk. Olyan szépen, olyan ízlésesen szedte 
meg ezeket Prüner Arnold mesterszedő szaktársunk, hogy bármely nyom
dász-ember bátran besorozhatja őket a maga legjava mestermunkákból 
összeállított gyűjteményébe.

Sorrend szerint való első mellékletünket a drezdai ROCKSTROH & 
SCHNEIDER NACHF. A.-G. cégnek köszönhetjük, mely a maga domború 
nyomtatáshoz való „Víctoría“ omamentumából adott kölcsön egy mellék
letre valót. A  6. szövegoldallal szemközt helyeztük el ezt a szép dombor
nyomásos mellékletet, s nyomdász-embernek nem kell sokat magyaráznunk: 
mennyire praktikus díszítő-anyag a „Víctoría", különösen ha nagyobb 
példányszámú domború nyomatokról van szó. A  szép melléklet nyomta
tása különben a Homyánszky-nyomdát dicséri.
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A  ,,VILÁGOSSÁG"-nak a 10. oldallal szemközt elhelyezett mellékletét 
e bámulatos módon fejlődő új vállalat igazgatójának, Pollák Simon szaktár
sunknak köszönhetjük. A  szép és mindenekfölött eredeti nyomtatvány ter
vezője Kun Kornél szaktársunk volt, ki szaktanfolyamainkon azalapnyomatí 
lemezek vésését tanítja. A  nyomtatás sikerült volta Gáy Géza gépmestert 
dicséri. Kun Kornél tervezetei és véseteí már régebben is föltünést keltettek a 
nyomdászvílágban. A  tervezetek dolgában nagy önállóság s minden áron 
eredetiségre való törekvés, a lemezvésés tekintetében pedig páratlan gondos
ság a jellemzője. Kevés mesterszedő akad Magyarországon, aki hasonló 
otthoníassággal kezelné a vésőtűt. Mostani Máser-lemezes vésete is szép 
példája az ő lemezvésésbeli ügyességének.

IFJ. AIGNER AN TAL szaktársunk nem kevesebb mint öt melléklettel 
járult hozzá Évkönyvünk tartalmának gazdagításához. Három lapon a 
„Növény- és állatelemek stilizálása" című cikkéhez ád kitűnő szemléltető 
példákat, két melléklete pedig nagy gonddal és pompás ízléssel készült 
szedés-minta. Ha figyelmesen nézzük ezt azt öt szép mellékletet, szinte bele
látunk Aígner szaktársunk leikébe. Csupa harmónia, csupa finomság minden 
vonala; mély gondolkodás és önálló fölfogás nyilatkozik meg minden 
egyes rajzában. S ami fontos, ami művészi értékűvé teszi a munkáját: foly
tonosan új utakat keres, s mindig eredetit akar alkotni. Hogy micsoda 
módon véli ezt elérhetőnek: gyönyörűen elmondja ezt a 12. oldalon kezdődő 
cikkében ő maga. — Az öt melléklet közül a négy első Homyánszkyék 
müíntézetében nyomódott; az ötödik Buschmann Ferenc könyvnyomdájá
ban készült.

A  RIGLER JÓZSEF EDE papírnemű részvénytársaság mellékletét 
Spítz Adolf szaktársunk szedte cikkének illusztrációjaképpen, s a vállalat 
nyomdájának vezetője, Kokály Ignác szaktársunk lekötelező szívességgel 
engedte meg az ingyen való kinyomtatását. Az egész mellékletet ügyes 
szedéstechníka és gondos nyomás jellemzi.

HERBST SAMU budapesti reprodukáló müíntézete kitűnő hírnévnek 
örvend a magyarországi könyvnyomtatók körében. Herbst úr maga a leg- 
remekebb reprodukciók hazájában, Angolországban sajátította el a klísé- 
csínálás csinját-bínját, s az angol cínkografusok példaszerű lelkíösmeretes- 
ségét és művészi készültségét itteni munkáin is érvényre juttatni törekszik. 
Kliséi a legtökéletesebb kivitelben készülnek, s különösen a háromszínű 
nyomtatáshoz való klisék készítése tekintetében mindenkoron bravúros 
munkát végez. A  44. oldallal szemben elhelyezett műmellékletünk külön
ben fényesen illusztrálja a Herbst-féle műíntézet magas színvonalát. Ez a 
melléklet a Pesti Lloyd-Társulat nyomdájában nyomódott, a nyomda derék 
művezetőjének, Kózol J. Antal úrnak szorgos felügyelete mellett.

A  LIGETI JENŐ és TÁRS A  cégtől két mellékletet is kaptunk. Az egyiket, 
a 68. oldallal szemben elhelyezett levélfejet Mítterszky József mesterszedőnk 
tervezte és véste (meg is látszik rajta az ő mesteri keze), s a Pallas részvény- 
társaságnál nyomódott. A  cég másik mellékletét, a ÍÍ2. oldal átellenében 
beosztott s nagy törekvésre valló memorandumot egy újabban alakult román 
nyomdában, a „Luceafárul“-nál nyomtatták. Tervezte és nyomtatta Bamafy
litván csattáfcttnlr

BURGHEIM K Á R O LY és WEISZ G YÖ RG Y szaktársaínknak 
közös munkájuk a 86. oldallal szemközt elhelyezett melléklet. Egyszerű 
munka, de ha tekintetbe vesszük, hogy kisebb nyomdában, nem meg
felelő sajtón nyomtatták: nagy elismeréssel kell adóznunk derék szak
társaínknak érte.



ANGERER & GÖSCHL fotomehaníkaí műintézetéből a 108. oldallal 
átellenes gyönyörű négyszínnyomatú képet kaptuk. Ékesszólóan bizonyítja 
ez a műlap is, hogy hozzáértő ember kezében a fotográfia meg a vele kap
csolatos fotomehaníka nem közönséges mesterség, hanem sok esetben bátran 
a valóságos művészetek közé számítható. Fontos azonban, hogy ne csak a 
fotográfus, illetőleg a marató művész, hanem a képet sokszorosító nyomdász 
is hivatásának magaslatán álljon. Hornyánszkyék nyomdája e tekintetben 
úgyszólván remekelt.

LÉGRÁDY OTTÓ úrnak, a budapesti Légrády Testvérek nyomdacég 
főnökének, mintegy húsz mellékletünk ingyenes kínyomatását köszönhetjük. 
Már korábban is igen melegen érdeklődött Légrády úr a Szakkörünk, külö
nösen pedig ennek a szaktanfolyamai iránt, most pedig valósággal meglepett 
áldozatkészségével. Annál hálásabban köszönjük ezt meg néki, mert mély
séges szakszeretetre valló cselekedetében kezdeményezést látunk arra nézve, 
hogy a nyomdafőnökök is behatóbban érdeklődjenek a szakfejlesztés nemes 
ideája iránt, s ha kell: áldozatoktól se riadjanak vissza, csakhogy mentői 
könnyebbé és alaposabbá tegyék segédeik mesterségbeli előremenetelét.

Löwy szaktársunknak a levélfejről szóló pompás cikke mellett huszon
négy olyan mellékletet látunk, amelyből bőségesen meríthet okulást minden 
betűszedő. Derék munkatársunknak fáradhatatlan buzgalma és nagy össze
köttetései révén sikerült az európai betűöntők legjelesebbjeitől levélfejes 
galvanókat, sőt egyik-másiktól egészen kész galvanókat szereznünk s ezeket 
a cikk illusztrációjaképpen a kellő helyen bemutatnunk. Az igazság érdeké
ben azonban megsúgjuk olvasóinknak, hogy a mellékletek javarészének 
galvanóí Löwy szaktársunk szedéstervezetei után készültek, s ilyenformán 
a mellékletek legjobbjai nem annyira a betűöntőknek, hanem inkább a mi 
buzgó munkatársunknak a szedés-stílusát illusztrálják. Hogy ez a stílus a 
maga egyszerűségével és józanságával mennyire kiemelkedik a mai tipo
gráfiai stílusok közül: talán mondanunk sem kell, olvasóink az első pil
lantásra észreveszik.

Löwy szaktársunk személye a mostani mesterszedők között úgyszólván 
egy egész elvet képvisel, azt az elvet, hogy a mesterszedő ne tévedjen idegen 
technikák területére, s ne hajszoljon olyan hatásokat, amelyeknek elérése 
a tipográfiában vagy teljességgel lehetetlen, vagy pedig túlságosan nagy 
áldozatokba kerülne. Az önállóan való rajzolás sokat hánytorgatott kultu
szával szemben az a nézete, hogy a szedő maradjon a betűöntő művész
emberek csinálta ornamentumaínál mindaddig, amíg a díszítmények önállóan 
való tervezésének a szüksége leküzdhetetlenül be nem áll. A  betű meg a 
szín nála a fő dolog. Mindezt különben szépen és alaposan mondja el a 
levélfejekről szóló cikkében.

Löwy szaktársunk mellékleteinek sikerültében jelentékeny érdemük van 
még a Légrády-nyomda faktorainak: Bendtner József és Glück Béla szak
társainknak, valamint Horváth Béla főgépmesternek is. Különösen Glück 
szaktársunk nagy hálára kötelezett bennünket önzetlen és buzgó közre- 
munkálásával.

* * *

Van ezeken kívül még egy sereg autotípíaí melléklet is az Évkönyvünkben, 
még pedig egytől-egyíg a rájuk vonatkozó cikkekkel kapcsolatban. Mind
ezeket — talán mondanunk sem kell — Fazekas Alajos főművezető szak
szerű felügyelete mellett a Hornyánszky-nyomda kitűnő prakszisú gépmes
terei: Seidel Miksa és Bauer Henrik nyomtatták.
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KÖNWNyOMDáSZOK SZAKKÖRE
TOVÁBBKÉPZŐ TÜNFOIiVÍM/U

ÉS KÍSÉRLETI mondája

tanfolyam segédkezet nyújt minden 
nyomdásznak, ki magát szakmájá
ban kiképezni akarja. Tanítói kara 
hazai nyomdászaink legjobb erőiből 
alakult, kiknek odaadó működéséről 

a már harmadéve fennálló tanfolyam eredménye 
tesz bizonyságot, A tanfolyam nemcsak elmélefi 
oktafással foglalkozik; a modern igényeknek meg
felelően berendezett kísérleti nyomdája nagyon 
alkalmas arra, hogy hallgatóinak gyakorlati út
mutatást is adjon. A tanfolyamra beiratkozhat 
bárki, ha a Könyvnyomdászok Szakkörének ren
des tagja és megfelelő időben jelentkezik. Elő
adások minden nap tartatnak, mikor is felváltva 
(kisebb csoportonként) elméleti, gyakorlati és 
rajzoktafásban részesülnek a hallgatók. Érdek

lődőknek bővebb felvilágosítást szívesen ad 
a tanfolyami vezető: Novák László, 

Budapest, V. kér., Hóid-utca 7.
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mAGYAR SZAKIRODALMUNK
Technikai szakirodalmunk ismertetése dolgában a 

I tavalyi Évkönyvünkben összefoglaltuk az 1903. év végéig 
r* ‘írs lV ín r*  Lí megjelent szaktechnikai könyveket meg a folyóirataínk- 
i k J L i W L —J  bán megjelent ugyanilyen tárgyú cikkelyeket, értekezé
seket. A  vállalkozás hasznos voltára való tekintettel most folytatjuk e soro
zatot, s az alábbiakban fölsoroljuk ama szigorúan szaktechnikai tárgyú 
dolgozatokat, amelyek az 1904. évben és az 1905. év január-szeptemberi 
szakaszában láttak napvilágot. Mellesleg megjegyezzük, hogy Zaka Lajos 
és Novítzky N. László szaktársaínk nagy gonddal és fáradsággal összeállított 
szakbibliográfiái adatgyűjteményt bocsátottak rendelkezésünkre, amely 
azonban legfőképpen a történelmi dolgozatokat foglalja magában. Bár
mennyire szeretnők is ezt az értékes gyűjteményt közölni: az e tárgyú 
anyag roppant halmazata miatt más időkre kell azt halasztanunk. Amikor 
nagy köszönettel vesszük derék szaktársaínk fáradságos munkálatát, fölhasz
náljuk azt arra, hogy a benne foglalt s a tavalyi bibliográfiánkban föl nem 
említett szaktechnikai cikkekre vonatkozó adatokat belőle pótlólag kiírjuk.

Az 1904 januárjától 1905 szeptemberéig terjedő időszakban a nyomdászati 
technikákat tárgyaló magyar nyelvű irodalom két tekintélyes szakkönyvvel 
gyarapodott. Az egyik a Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamának 
Tanay Józseftől és Novák Lászlótól szerkesztett 1904/1905-íkí „Értesítő“-je. 
Az összesen 160 oldalra terjedő mű különnyomat a Grafikai Szemléből, s 
ezért tartalmát az egyes fejezetek tárgya szerint alább közöljük. A  másik 
szakkönyv a Wozner Ignác, Durmíts Imre és Pavlovszky J. Alajos szak
társaínk által 1905 szeptemberében kiadott „A  betűszedés elméleti és gyakor
lati kézi könyve". 228 oldalra terjed és főképpen inas-iskolai oktatásra van 
szánva. Alaposan tárgyalja a betűszedés elemi szabályait és sok tekintetben 
sikeresen küzd meg a mesterszedés ismertetésének nehéz föladatával.

A  szakfolyóiratainkban és évkönyveínkbenl904januárjátólí905 szeptem
ber végéig megjelent cikkekről és értekezésekről az alábbiakban számolunk 
be. Ugyanitt közöljük a múlt évi bibliográfiánkból kimaradt cikkelyeknek, 
valamint a jelen Évkönyvünkben foglalt kísebb-nagyobb értekezéseknek 
is a címeit.

A  grafikai sokszorosító művészeteket Novák László foglalta össze szak- 
tanfolyami előadásában (Gr. Sz. XIV. 183); a magasnyomásos eljárásokkal 
Nádor Lajos foglalkozott különösebben (Gr. Sz. XIV. 185); Szabó Róbert
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„Fotomehanikai és különleges nyomási eljárások" címmel néhány ílyes 
grafikai sokszorosító ágazatot ismertetett (M. Nyomd. XVIII. 66).—E könyv
ben foglaltatik: Szabó Róbertnek a sokszorosító eljárásokat összefoglaló 
cikke (65. old.).

A  betűkről szóló régebbi irodalomban említést érdemel még Novítzky 
N. László egy értekezése (Nyomd. Közlönye 1885., 8—9. sz.). — A  betűk
ről írtak újabban: Stefání József: „Modem betűk" (Gr. Sz. XIV. 4); Novák 
László: „Harc a betű körül" (Gr. Sz. XIV. 73); ífj. Aígner Antal: „A  könyv
nyomtató betűi" (Gr. Sz. XIV. 210).

A  betűk vonalbaállításáról írtak: Novák László (Gr. Sz. XIV. 4), Löwy 
Salamon (Gr. Sz. X V . 58, 85, 107) és Schopp János (M. Nyomd. XVII. 
145). — „A  betű és anyagának vizsgálata a szekrénybe rakás előtt" című 
alapos dolgozatnak Schopp János az írója (M. Nyomd. XVIII. 68). — 
Ugyancsak Schopp János e könyvben a kizáró anyagunkról írt cikket (84. old.).

A  betűöntésről az 1905-íkí Évkönyv keretében Schopp János írt. E tárgy
ról szól Novák József szaktanfolyamí előadása is (Gr. Sz. X V . 79). Guten- 
berg betűöntői technikájáról Novák László fordított cikket (Gr. Sz. X V. 
179, 201). — Jelen Évkönyvünkben a betűöntésről szól Novák László cikke 
(33. oldal).

A  mesterszedés irodalma az elmúlt hétnegyed esztendőben mennyiség 
és minőség dolgában egyaránt hatalmas volt. 1905-ikí Évkönyvünkben 
például a következő ílyentárgyú cikkek jelentek meg: Augenfeld Miksa: 
„A  rajzolás szerepe a könyvnyomtatásban"; Stefání József: „A  modern 
stíl kialakulása a nyomdászatban"; Prüner Arnold: „A dekoratív egyenes 
vonal a nyomdászatban"; László Dezső: „Az újabbkori könyvnyomtatás 
esztétikája"; Spítz Adolf: „Egy és más a mi mindennapos munkáinkról"; 
Körinek József: „A  szecessziós művészet és a könyvnyomtatás"; Novák 
László: „A  könyvnyomtató-ípar fejlődésének útjai". Az Évkönyv mellék
leteinek ismertetése szintén Novák László munkája. — E tárgyról szól 
továbbá: Weíl József „A  gyakorlatból" című cikkecskéje (Gr. Sz. XIV. 60). 
Novák László „A  modern stílus alapelveí" címmel Van de Veidének egy 
cikkét fordította le (Gr. Sz. XIV. 93). Augenfeld Miksa „A  könyvnyomtatás 
díszítő eszközei" címmel alapos cikksorozatot írt (Gr. Sz. XIV. 140, 164, 
194, 218). Ilyentárgyú ismertető és elmélkedő cikkeket írt Novák László a 
Szakkör kiállításai alkalmából (Gr. Sz. XIV. 113, 146, 161, 214; X V. 10, 34, 
83), valamint Löwy Salamon (Gr. Sz. X V . 135). További cikkek: Propper 
Ernő: „Stílusok a nyomdászatban" (Gr. Sz. XIV. 170); Lyka Károly: 
„A könyvnyomtatás mint iparművészet" (Gr. Sz. XIV. 187); Butkovszky 
Bertalan: „A  mesterszedő hivatása" (Gr. Sz. XIV. 188) és „Mesterszedésbelí 
irányzatok" (Gr. Sz. X V . 2); Löwy Salamon: „Mértani rajz a mesterszedés 
szolgálatában" (Gr. Sz. XIV. 190) és „Az egyéni ízlés" (Gr. Sz. X V . 160); 
Radnaí Mihály: „A  gépmester és szedő együttműködéséről" (M. Nyomd. 
XVII. 42, 63), továbbá „A  különböző irányzatok" (M. Nyomd. XVII. 77, 
95,111,129); MítterszkyJózsef: „Mesterszedések revíziói" (M. Nyomd. XVII. 
60); Novák József: „Gyakorlati mesterszedés" (M. Nyomd. XVIII. 114,131); 
Szabó Róbert: „Törekedjünk a szép elérésére" (M. Nyomd. XVIII. 65). — 
E könyvben Augenfeld Miksa (151. old.), Novák József (113. old.), ífj. Aígner 
Antal (12. old.), Spítz Adolf (29. old.) és Stefání József (31. old.) írtak e 
tárgynak a körébe tartozó cikkeket.

A  magyaros díszítő stílusról írott értekezések közöl kiválik ífj. Aígner 
Antalé: „Magyaros, nemzeties stílus, művészi irány" (M. N y. Évk. 1905). 
E tárgyról írt Butkovszky Bertalan (M. N y. Évk. 1905), Radnaí Mihály
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(M. Nyomd. XVII. Í29). —  E könyvben Burgheím Károly ismerteti a 
magyar díszítő stílust (104. old.).

Az egyes nyomtatványfajtákról írott dolgozatok között kiválik Löwy 
Salamon következő című cikke: „A  cégkártyák könyvnyomdái tervezése" 
(M. Ny. Évk. 1905). Novák László az árjegyzékekről, cég-kártyákról, levél
fejekről, meghívókról, számlákról, körlevelekről és a könyveimről írt (Gr. Sz. 
XIV. 75; X V . 25, 27, 77, 78, 125), Grócz Ernő a könyvszedésről (Gr. Sz. 
XIV. 207), Augenfeld Miksa a modem könyvszedésről (Gr. Sz. XIV. 208), 
Darvas Adolf a táblázatszedésről (Gr. Sz. XIV. 209), Kner Izidor a zászló
nyomásról (Gr. Sz. X V . 82), Löwy Salamon a hirdetés-szedésről (M. Nyomd. 
XVIII. 116, 133). — E könyvben Löwy Salamon a levélfejekről írt igen 
alapos értekezést (117. old.), Stalla Márton pedig a táblázatszedéssel foglal
kozik (97. old.).

Az illusztrációk elhelyezéséről Grócz Ernő írt újabban cikket (M. N y. 
Évk. 1905). A  plakátokról G. A . írt (M. N y. XVIII. 81). Fuchs Zsígmond 
„Művészi falragaszok a tipográfiában" címmel értekezett e tárgyról (M. 
Nyomd. XVIII. 50, 66).

A  magyar helyesírás kérdésével Morócz Jenő foglalkozott (M. N y. Évk. 
1905; Gr. Sz. XIV. 18b). — E könyvben a régiek szedéstechníkájával kapcso
latosan Tanay József vázolja röviden a magyar helyesírás történetét (49. old.).

Az idegen szavak elválasztásáról Frank Lajos könyvének ismertetésekor 
Novák László írt (Gr. Sz. XIV. 97).

Nyomtató-sajtókról szóló irodalmunk összefoglalásában tavaly nem 
említettük meg Haraszthy F. József cikksorozatát, amely Zaka Lajos szer
kesztése idején, 1886-ban jelent meg a Typographiában (21—25. sz.). — Fritz 
Györgynek ílyentárgyű előadását Novák László fordította le (Gr. Sz. XIV. 
166,192, 213). Fuchs Zsígmond tanfolyami előadásainak kivonata a Grafikai 
Szemlében jelent meg (XV. 49,81). A  Phöníx-sajtóról a Magyar Nyomdászat
ban jelent meg rövidke cikk (XVII. 179). —  E könyvben Bauer Henrik a 
tégelyes sajtókat foglalja össze (76. old.),Janovszky János pedig a cítokrómiai 
gyorssajtót ismerteti röviden (149-old.). — A  kirakókészülék megjavításáról 
Tanay József írt rövid cikket (Gr. Sz. XIV. 61). A  formazáró eszközöket 
Novák László ismertette (Gr. Sz. XIV. 126). A  szalagrendszerről Szeníczeí 
Mihály írt (Gr. Sz. XIV. 118). A  Phöníx-sajtó festékező szerkezetének meg
javításáról a Magyar Nyomdászat közölt rövidke cikket (XVII. 44).

A  Dux-féle önműködő ívberakó készüléket Tanay József ismertette 
(Gr. Sz. X V . 56). — E könyvben az ívberakókat Sarlós Lajos ismerteti 
(140. oldal).

A  könyvnyomdái festékező hengerek egyik újabb fajtájáról, a bőrhenge
rekről Tanay József írt cikket (Gr. Sz. XIV. 22). — A  könyvnyomdái gépek 
hajtásáról Novák László írt e könyvben (45. old.).

A  nyomtatástechníkaí cikkek a következők: Szeniczeí Mihály: „Apró
ságok a könyvnyomdái gépteremből" (M. N y. Évk. 1905); Fuchs Zsígmond: 
„Újdonságok a nyomtatási technika köréből" (M. N y. Évk. 1905); Schopp 
János „Bécsi levele" (M. Nyomd. XVII. 2); Unger tanár „Illusztrációk 
egyengetése" című előadásának fordítása Szabó Róberttól (M. Nyomd. 
XVII. 24); a Mílton-féle színnyomásos eljárást B. ismertette (M. Nyomd. 
XVII. 97); a fekete nyomásról Somos Árpád írt (M. Nyomd. XVII. 113); 
a klisék kellősítéséről Sz. L. (M. Nyomd. XVIII. 34). Majdhogy nem csupa 
nyomtatástechníkaí közleményből áll a gépmesterek Janovszky János által 
szerkesztett Szakbizottsági Értesítőjének a tartalma. —  Évkönyvünkben 
ílyentárgyű cikket írtak: Szeniczeí Mihály (109. old.), Fuchs Zsigmond (87.
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old.), Horváth Alajos (Í29. old.) és félíg-meddíg Somos Árpád is (8í. old.). 
A  színes nyomtatásról szóló régebbi irodalmunkból fölemlíthető még 
Wessely József cikke is (Typogr. 1880., 33—34. sz.).

A  nyomtatáshoz használt segédanyagokról szóló kis irodalomban kiválik 
Szabó Róbert cikke „A  fírnász készítéséről és tulajdonságairól" (M. Ny. 
Évk. 1905). Novák László egyik fordított cikke a festékpuhító tinkturákról 
szól (Gr. Sz. X V . 178). „A  festék színe" című cikket Szabó Róbert írta 
(M. Nyomd. XVII. 81). A  festék minőségéről is jelent meg újabban rövid 
cikk (M. Nyomd. XVII. Í66). Schopp János egy értekezésének a címe: 
„Miből van a fekete nyomdafesték" (M. Nyomd. XVIII. 82). — E könyv
ben Novák László a gépolajról (62. old.) írt. A  régi módi festékelőállítást 
és kencefőzést Novitzky László ismerteti (133. old.).

„A  magyar címer a nyomdász-íparban'í. Ilyen címmel Heller Ignác írt 
igen alapos értekezést a Magyar Nyomdászok Évkönyve Í905-Íki kötetében.

A  papírosgyártásról a Typographía 1877-íkí évfolyamában van hosszabb 
cikksorozat (í„ 2., 3„ 4., 6., 7., 42. és 43. sz.). — Újabban Salamon József tartott 
három kitűnő szaktanfolyamí előadást a papírosról; ezek jegyzetek alapján 
készült rövid ismertetése a Grafikai Szemlében jelent meg (XV. Í03). A  papí
rosról szól még Gulyás Pál dr.-nak egy rövídebb cikkecskéje is (Gr. Sz. 
X V . ÍÍ5). Radnaí Mihály pedig „A  papírosísmeret elméletben és gyakor
latban" című cikket írt (M. N y. Évk. Í905). — E könyvben (26. old.) Glück 
Béla a magyar papirosgyárak legkülönbjeít ismerteti.

Az alapnyomatí lemezekről Novák László folytatta 1903-ban megkez
dett cikksorozatát (Gr. Sz. XIII. 56,72,87, 113,127,143,163; XIV. 2, 41, 58, 
78, 96). A  celluloidról Szabó Róbert írt külön cikket (M. Nyomd. XVII. 195).

A  cínkklísé tartósságáról Unger tanár egy előadása nyomán Novák 
László fordított kicsiny cikkecskét (Gr. Sz. XIV. 143). Ugyané cikket Szabó 
Róbert is lefordította (M. Nyomd. XVIII. 69). — A  házi cínkografálás 
tekintetében igen nagy jelentőségű készüléket ismertet e könyvben (17. old.) 
„Mesterszedés és cínkmaratás" címmel Novák László. E készüléknek a 
neve: „Rapídograph", föltaláló ja pedig, illetőleg a szabadalomnak tulaj
donosa Müller József, a Hornyánszky-nyomda művezetője, ki megígérte, 
hogy készülékét annak idején szaktanfolyamainkon is be fogja mutatni.

A  szedőgépekről szóló irodalom tavalyi összefoglalásából kimaradtak: 
a Budaházy Tamás találmányát ismertető cikk (Typogr. 1873., 166. és 
168. old.); Balázs Sándor „Kövesdy Dániel szedőgépe" című cikke (Typogr. 
1879., 21. szám); egy a Klíegl József szedőgépéről szóló cikk (Typogr. 1879., 
22. szám); Novitzky N. László cikke „A  vaskollegáról" (Nyomd.-Évk. és 
Úti Kalauz 1899); Leítner Pálnak „Az első magyar szedőgép" című cikke 
(Gutenberg-Album 23—25). — Az újabb keletű értekezések közül meg- 
említendők: Novák László pályadíjas dolgozata (Nyomd.-Évk. és Úti 
Kalauz 1905); Goldfínger Mór cikke a Monotype-ről (M. N y. Évk. 1905); 
Novák László cikke ugyanerről (Gr. Sz. XIV. 114); Radnaí Mihályé (Magy. 
Nyomd. XVII. 163); Frank Lajos különnyomatnak szánt cikksorozata 
(Nyomdaipar Magyarországon 1905). A  szedőgép-fém hőfokáról Glück 
Béla írt (Gr. Sz. X V . 84); ugyanő ismertette a gépszedőí munkát is (Gr. Sz. 
X V . 110, 137). A  „Dyotype" elnevezésű űj szedőgépet Novák László ismer
tette a francia lapok nyomán (Gr. Sz. X V . 110). „Gépszedőknek való do lgod
ról a Deutscher Buch- und Steíndrucker nyomán a Magyar Nyomdászat 
közölt egyet-mást (XVIII. 37).

A  stereotípálásról írtak: Novák László „Az autotípíák tömöntése" 
címmel (Gr. Sz. XIV. 77). Az autoplate-et ugyanő ismertette (Gr. Sz. XV.
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33). A  száraz stereotípáláshoz való matricákról a Magyar Nyomdászat 
közölt rövidke cikket (XVII. Í00). A  tömöntött lemezek kezeléséről Venko- 
víts Károly írt (M. Nyomd. XVII. ÍÍ6, Í3Í, Í46).

A  domború nyomtatásról Mítterszky József írt szép példával illusztrált 
cikket a Magyar Nyomdászok Évkönyve múlt esztendei kötetében.

A  Könyvnyomdászok Szakköre szaktanfolyamaival kapcsolatosan, de 
egyéb indító okok kapcsán is, a szakoktatásról írtak: Novák László (Gr. Sz. 
XIV. Í7, 53, Í36; X V . 51, 149, 156, 173, 198); Tanay József (Gr. Sz. XIV. 
135,159; X V . 101); Rofionczy János (Gr. Sz. XIV. 145); Stefání József (Gr. Sz. 
XIV, 169); Böhm János rajzoktatásí szakfölügyelő (Gr. Sz. XIV. 217); 
Szeníczeí Mihály (Gr. Sz. X V . 29); Mítterszky József (Gr. Sz. X V . 133); 
Grócz Ernő (Gr. Sz. X V . 203).

A  litográfiái eljárásokat Burgheím Károly ismertette (Gr. Sz. X V. 
158). A  tipográfiai fénynyomást saját tapasztalatai alapján Szabó Róbert 
írta le (Gr. Sz. X V . 182). A  rézmetszésről a Magyar Nyomdászat közölt 
cikket (XVIII. 5, 21). A  japán fametszésről Szabó Róbert írt (Magyar 
Nyomd. XVIII. 17).

A  tapéta-nyomás technikáját Szabó Róbert ismertette meg röviden 
(M. Ny. XVII. 114).

A  színes fotografálás rövid történetét és annak egy legújabb módját 
Novák I,ászló ismertette (Gr. Sz. XIV. 40). Schopp János is foglalkozott e 
dologgal (M, Nyomd. XVII. 60), valamint Szabó Róbert is (M. Nyomd. 
XVIII. 4). — E könyvben Busay Balázs az amatőr fotografálás leg
egyszerűbb módját ismerteti (91. old.). A  messzeségbe való fotografálásról 
Tanay József írt (Gr. Sz. X V . 111).

A  vonalzó gépekről szóló s irodalmunkban eddig egyetlen cikk Novák 
László fordításában jelent meg (Gr. Sz. XIV. 121). Ugyané tárgyról Leítner 
Pál is írt rövidke cikket (M. Nyomd. XVII. 26).

E könyv már eddig fölsorolt cikkein kívül érdekességüknél fogva olva
sóink figyelmébe ajánljuk még a következő cikkeket: Morócz Jenőét: 
„Egy nyomdász emlékiratai" (22. old.), Glück Béláét a nyomda-ipar 
bajairól (74. old.), Hermann Károlyét az úti könyvek történetéről (131. old.) 
és Prüner Arnold illusztrációkkal bőven tarkított cikkét a magyar exlíbri- 
sekről (143. oldal).

Technikai szakirodalmunkat tehát immár bátran mondhatjuk viszo
nyainkhoz képest hatalmasnak. Az a nyomdász, aki szakismereteit ez úton 
is gyarapítani kívánja: bőségesen találhat most már tanulmányi anyagot a 
könyvnyomtatás bármelyik alágazata köréből. Sőt mi több: egyik-másik 
témánál a túlprodukciónak némi jelenségeit tapasztalhatjuk. Akad például 
olyan témánk egynéhány, amelyet többen is földolgoztak immár, anélkül, 
hogy annak megvilágítását egy csipetnyivel is előbbre vitték volna. Az idő 
azonban valószínűleg segíteni fog ezen a bajon.

Egy másik nagy baja szakirodalmunknak, hogy nem eléggé magyaros. 
Nem azt értjük ezen, hogy szakíróink javarésze a német lapokból átvett 
témákon rágódik, hanem azt a súlyos hibát, hogy jó magyar emberek, kik 
a maguk édes anyanyelvét gyönyörűen beszélik: egyszeriben német ész- 
járásúakká lesznek, németes szerkezetű mondatokat halmoznak rakásra, 
mihelyt csak valami szakcikk írásába fognak. Hogy mi ennek az oka, s 
hogy miképpen lehetne e bajon segíteni: bajos volna most firtatni. Nem is 
tesszük azt. Csak gyöngéd figyelmeztető akar e pár sorunk lenni, figyel
meztető arra, hogy szakíróinknak jövőre már nem csupán a tartalomra, 
hanem egy kicsinyt a formára is kellene ügyelníök.
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ÖVÉNY- ÉS ÁLLATELEMEK 
STILIZÁLÁSÁRÓL

Gutenberg művészetében hosszú időn tett átalakulása 
közben a „szép" fogalma ugyancsak sűrűn változott. Amíg 

az ősnyomtatványok a maguk keresetlen egyszerűségükben még ma is, 
évszázadok leforgása és az ízlés alapos megváltozása után is még mindig 
szépnek mondhatók; addig a reá következő időben a könyvnyomtatásban 
egymást követő divatok — a legutolsó kivételével — sok-sok gáncsolni 
valót hagynak fönn, — egynémelyíke tipográfiai szempontból szinte kép
telenség volt.

Lássuk csak. A  renaíssance-, bárok-, rokokó- stb. plasztikai módon 
dekoráló építészeti stílusoknak a könyvnyomtatásba történt átvitele a sík
díszítés törvényeinek ellenére történt. A  betűöntödék által fölűjított s leg
újabban forgalomba hozott empire- és Biedermeier-ízlésben megszerkesztett 
és kevéssé megmodernízált díszítőanyag jórészt szintén e sarkalatos hibákban 
leledzik.

A  síkdíszítés — s ide tartozik a könyvnyomtatóí munkák díszítése is — 
alapelveibe ütközik minden plasztíkaílag ható dekorálás: tehát a fény és 
árny váltakozása, a domborodást mutató árnyékolás. Már pedig ez közös 
tulajdonsága volt — csekély kivétellel — a mai napig fölmerült nyomdászatí 
stílusoknak. El nem tagadható ugyan, hogy e különböző korú stílusok 
mindegyike aránylag szép munkákat eredményezett, — de hogy a síkdíszítés 
szempontjából e munkák kífogásolandók, azt a mai kor nyomdásza már 
tudja, már átérzi.

A  könyvnyomtatóí díszítési modornak — a közvetlen feltalálása utáni 
időt leszámítva — ily hosszú időre volt szüksége, hogy az igazi útra találjon; 
annyit kellett átalakulnia, míg az egyedül helyes irányba terelődött.

A  modern akcídencíák tervezésénél nagy szerepe jutott a különböző 
erősségű vonalnak, melynek alkalmazásával nagy mértékben dekoratív 
hatást érünk el.

A  vonalak dekoratív eszközként való felhasználását jórészt az angolok, 
illetve amerikaiak szedéstechníkájáhozvezethetjük vissza.Mint az íparművé-

❖  12 *



szét többi terén, úgy a könyvnyomtatásban is a célszerűt a széppel karöltve 
tudták evvel érvényre emelni. De míg ők csak nagy arányokban, kevés 
megtöréssel alkalmazzák, addig a léniát ma már a modern dekoráló művé
szet egyik széliében terjedt eszközeként a legváltozatosabb módon kezelik.

De a vonal egymagában használva merev, hideg; hiányzik belőle a len
dület, — a szemnek kedves, hangulatos benyomás. A  léniákat kapcsolatba 
kell hozni fölfrissítő ornamentumokkal, hogy így élet kerüljön munkánkba.

Manap, az ízlés és igények fejlődésével megrendelőink hovatovább foko
zottabb igényeket támasztanak, s mindinkább művészi értékű és eredeti 
nyomtatványt kívánnak. Igen ám, de a betűöntödék által rendelkezésünkre 
bocsátott anyag egyrészt, hogy gyakori használatával kimerülünk annak 
eredeti módon való fölhasználásában, másrészt pedig bizonyos korlátok közé 
szorítja a mesterszedőt. Ha igazán eredeti és a nyomtatvány tartalmához, 
szelleméhez hűen alkalmazkodó és azt érvényre emelő individuális értékű 
munkát kívánunk előállítani, akkor a rajzhoz kell fordulnunk, hogy a 
cinkográfía útján öntervezte díszítőanyaggal e célt elérhessük, illetve meg
közelítsük.

Minden jel a cinkográfía nagy jövőjére enged következtetni. A  kémiai 
úton történő klísíroztatás oly jutányosán eszközölhető, hogy egy nagyobb 
terjedelmű árjegyzék, szépirodalmi vagy szaklap, avagy egy műhöz a borí
téknak eredeti rajz szerint történő elkészíttetése költség szempontjából számba 
se jöhet. Ami a mesterszedők ambícióját fejlesztené, a nyomdász üzleti ráter
mettségét is hirdetné, de legfőképpen a megrendelő érdekét szolgálná; ha 
munkája eredeti, a figyelmet lebilincselő köntösben jelenne meg. így lassan, 
lépésről-lépésre haladva oly tért hódítanánk a magunk számára, amelyen 
eddig mások, kevésbbé hivatottabbak működtek több-kevesebb sikerrel. De 
ami leginkább számbaveendő, hogy a könyvnyomtatás amaz ideális helyze
téhez közelebb vitetnék, amikor a könyvnyomtató maga dekorálná, a maga 
teremtő erejével megalkotott díszítő-anyaggal ékesítené a kezéhez jutta
tott munkát.

A  magyarosságnak szakunkban történő intenzívebb gyakorlása mellett 
is nem zárkózhatunk el az erre alkalmas növény- és állatvilágból meríthető 
motívumok alkalmazásától; különösen nem pedig olyan esetekben, mikor 
a tartalom szímbolízálása, illusztrálása szempontjából mellőzzük az erre leg
több esetben alkalmatlan betűöntődéi anyagot és saját eszménk gyakorlati 
kiviteléhez fordulunk. És ha mi a természet növény- és állatvilágához 
fordulunk, úgyis onnan merítünk, ahonnan a magyar néplélek merítette 
motívumait.

Hogy mily gazdag anyagot bírunk e kiapadhatatlan forrásban, azt mi 
nyomdászok ma, mikor még alig vagy csak keveset foglalkoztunk ennek 
tanulmányozásával, alig sejtjük.

A  stilizált növény- és állatelem mint díszítő-motívum minden időben 
nagy szerepet játszott a könyvnyomtatás ékesítő anyagában. Még az írott 
könyvek korában a másoló barát is nagy kedvvel szerepeltette pergamen
jein virágdísz között az állatvilág egyes alakjait.

A  stilizálás tulajdonképpen valamely tárgy vagy természetes alak egy
szerűsítése, — sok enyhén töredezett vonal és forma egybefoglalása, tömö
rítése, kívonatolása. Ami rajta jellemző, aztmég inkább kiemeljük, növeljük; 
a lényegtelent pedig még inkább mellőzzük, visszaléptetjük. Igyekezzünk 
azonban, hogy e mellett jellegzetes tulajdonságait el ne veszítse.

A  stilizálásnál ismernünk kell a természet törvényeit, — meg kell érte
nünk a stilizálandó növények és állatok formáit; ennek hiányában nem
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fogunk jó munkát végezni. Tudnunk kell a stilizálandó növény növését, 
fejlődését. A  levél stilizálásánál szem előtt kell tartanunk annak jellemző 
formáját, erezetét? a virágnál szerkezetére, a szirmok számára, a porodák 
elhelyezésére, — a szár- vagy gallynál annak vastagságára, fejlődésére, 
tartására, — ha pedig a szárral együtt leveleket, virágokat is tervezünk, 
akkor azoknak a száron való állására kell figyelemmel lennünk. A  szárat 
oly erősségűre vesszük, hogy a rajta lévő levél és virág nagyságával, súlyával 
összhangban legyen.

A  stilizálásnál igen fontos a növény fejlődési, növési módja. így például 
a földből egyenes vonalban kiemelkedő búzavirágot, pipacsot vagy liliomot 
nem ügy fogjuk a tipográfiai területen elhelyezni, mint a szárával lecsüngő 
akácvírágot. Az előbb említett virágokat a lap alsó részéből fölfelé nyúlva 
rendezzük el, az akácvírágot pedig a lap felső részéről lefelé bocsátva fogjuk 
alkalmazni. A  kúszó, folyondár növények természete megengedi, hogy 
azokat tetszés szerint akár az egész oldalt befoglalóan is használjuk, de be 
kell tartanunk a növény kúszási irányát. így a legtöbb futónövény balra, 
a komló kivételesen jobbra kanyarodik.

E megszorítások természetesen elesnek olyan esetekben, midőn szárak 
nélkül csak magával a stilizált levéllel vagy virággal díszítjük a papíros 
felületét. A  virágot oldalról nézve profilban vagy fölülről látott képével 
rajzolhatjuk, illetőleg stilizálhatjuk a szerint, amint képe, alakja így szebb, 
tetszetősebb. Virágokat egy és ugyanazon munkán felülről és oldalról látott 
képükben is alkalmazhatunk. Az optikai csalódás szempontjából sötét hát
terű rajzoknál valamivel nagyobbra vesszük a formákat, mint a csak kon- 
turos munkáknál.

Hogy melyik növényt vagy virágot vegyük díszítő elemül, az egyéni
ségünktől, ízlésünktől függ. Mindenesetre olyant válasszunk, mely hálás 
anyagul szolgál a stilizáláshoz. Vannak képzőművészek, kik egy és ugyan
azon növényt vagy virágot nagy előszeretettel alkalmazzák díszítő elemül 
műveiken; ez persze arra vezet, hogy teljesen urai lesznek ama választott 
növény összes sajátosságának s a legkülönfélébb módon alkalmazhatják.

A  stilizálást eszközölhetjük a frissen letépett növényről, ami minden
esetre a legcélszerűbb, mert így teljes képével, hajlásaíval, sajátosságaival 
szemlélhető. Stilizálhatunk azonban préselt növényeket is, amelyeket nyáron 
át gyűjtöttünk s amelyek az e célra igen alkalmas itatós papíros között éltévé 
sokáig épen maradnak.

A  növény mellett az állatelemnek is nagy tér jutott a díszítő ornamen
tikában. Míg a növények sokkal nagyobb arányban alkalmasak a stilizálásra, 
addig az állatvilágból csak azokat választhatjuk e célra, melyek formájuknál 
fogva erre alkalmasak. Ilyenek a madarak közül első sorban a páva, mely
nek ritmikus formája, gyönyörű tollazata a legváltozatosabb módon alkal
mazható, továbbá a sas, bagoly, hattyú; a pillangók élénk és változatos 
színű szárnyaikkal; az oroszlán, sárkány, hal, stb.

Fölmerülő esetekben e fölsorolt állatokkal azután külsejüknek, termé
szetüknek megfelelően fogjuk nyomtatványainkat díszíteni. így a páva a 
hiúság, a szépség jellegzetével női piperecikkek nyomtatványain, a sas 
(esetleg mint gríffmadár nyomdászati munkákon) a büszkeség, a magasba- 
törés, az oroszlán az erő, a hatalom szímbolízálójaképpen fog az erre alkal
mas helyen, a szöveg hatásának fokozására nyomtatványainkon alkalma
zást nyerni.

A  madarak, pillangók szárnya különösen alkalmas a stilizáláshoz. 
Az állatok stilizálásánál némi bonctani ismeretekkel is kell rendelkeznünk.
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A  stilizálásnak lehet enyhébb és szigorúbb vagyis eltérőbb formája: az 
utóbbiakhoz tartoznak a magyaros motívumok, melyek egynémelyikét 
eredetére visszavezetni alig áll módunkban. Kötött formában, tehát mikor 
egy geometriai terület kitöltéséről van szó: elvontabban, szigorúbb módon 
stilizálunk, mint például a szabad térben, ahol naturalísztikusabb, kevésbé 
stilizált formákat használhatunk.

A  természetet a maga nagyszerűségében figyelemmel szemlélve és tanul
mányozva, az alakok és színek eddig nem ismert bőséges világára fogunk 
találni. Változatos és különleges alakzataival formaérzékünket izmosítja, a 
színek végtelen árnyalataival pedig színérzékünket gazdagítja. De bizonyos 
az is, hogy sokban lesz befolyással mesterségünk művészi kiépítésében és 
még inkább a rég óhajtott magyaros stílus megteremtésében, ha mi a ter
mészethez, minden stílusok eredeti forrásához jobban fogunk közeledni.

Cikkemhez csatolt ábrákon bemutatom úgy akész nyomdai lénia-anyag, 
mint a vonalnak stilizált növény- és állatmotivumokkal kapcsolatban történő 
használatát. A  vonal itt úgy a kész szedések ábráin, mint a vázlatoknál 
dominálóan, kevés törésekkel van alkalmazva. Hogy mily hatásos és hálás 
a vonalnak motívumokkal való ilyetén használata, azt fölösleges külön 
kiemelni.

A  mellékelt ábrák legtöbbjén szembeötlő, hogy a tipográfiai terület nincs 
a maga egészében kitöltve, hanem hellyel-közzel üresen marad. Lássuk 
csak, mi ennek a nagy előnye? Leginkább az, hogy az ily munka aránylag 
kevesebb fáradsággal rövídebb idő alatt készült, mintha mi a szöveg kíhaj- 
tásával és több dísz alkalmazásával az egész teret kitöltöttük volna; eltekintve 
attól, hogy ilyen üres hely meghagyásával szép hatást érhetünk el. S legyen 
az még a legegyszerűbb munka is, így mindig el fog térni a sablonszerüségtől 
és az eredetiség mezébe öltözötten fog megjelenni. Mert a nyugodt, művészi 
hatás nem az alkalmazandó díszítő-anyag sokaságától, hanem attól függ, 
hogy miként van az elhelyezve.

Munkánkat minden egyes esetben a szöveg természetéhez, annak ren
deltetésének megfelelően díszítsük akár betűöntődéi, akár az általunk meg
szerkesztett ékesítő-anyaggal. Komoly tárgyú tudományos művek címlapjain 
csak diszkrét ornamentikát helyezzünk el; sok esetben pedig teljesen mellőz
hetjük a díszítést, — itt pusztán kevés vonallal is jó hatást fogunk elérni. 
Szándékosan csak egyszerű példákban mutatom be e szedéstechníkának 
nagy előnyét, tekintve, hogy a gyakorlatban túlnyomólag ilyen munkákkal 
van dolgunk. A  fősúly mindenkor a betűre, a sorok elhelyezésére legyen 
fektetve; a díszítő-anyagból aránylag keveset alkalmazzunk. így praktikusan, 
a megrendelő intenciójának szem előtt tartásával készítettük munkánkat, 
mert az általa közlendő világosan, érthetően jut a nyomtatványon kifejezésre.

* * *
Jelen cikkem keretében a stilizálásnak elemi, könnyen megérthető és 

utánozható módjával foglalkoztam. A  bemutatott vázlatokon is lehetőleg 
kerültem oly növények stilizálásának bemutatását, amelyekhez ritkábban 
juthatunk, s olyanokra szorítkoztam, melyeket erdőn-mezőn, sétánk alkal
mával magunk gyűjthetünk. Távolról sem akar ez a stilizálás akadémikus 
fejtegetése lenni; pusztán szerény útbaigazító, a figyelmet nagy vonásokban 
e rendkívül hálás tárgyra ráterelő tanulmány.

Manapság a vonalas dísz az uralkodó ízlés. Hogy a könyvnyomtatás 
szempontjából úgyszólván a leghelyesebb nyomon járó, az kétségtelen. 
A  vonal, a lénia egymagában használva azonban a legtöbb esetben merev,
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s ha sok időpazarlással készítettünk is ily mesterszedést s abból hiányzik az 
élénkítő elem: akkor az holt munka, bármennyi ízléssel és tudással is legyen 
fölépítve. A  magyar motívumok használata mellett a növény- és állatelem
nek alkalmazása el nem kerülhető; oly ékesítő-anyag a vonalas díszszel 
együtt, hogy annak tanulmányozása minden magyar mesterszedőnek a 
legmelegebben ajánlható.

A  jövő talán magával hozza, hogy a könyvnyomtatóí munka gépszedök 
és könyvnyomtató-íparművészek között fog megoszolní. A  tágabb munka
körre tökéletesített gépen fogják az előforduló összes síma szedéseket végezni; 
a mestermunkák s a pazarabban kiállított művek elkészítése, az azok díszí
tésére szolgáló klisék tervezésével együtt pedig az iparművész magaslatára 
emelkedett tipográfus dolga lesz. A  könyvdekorálás művészi érzést, helyes 
arányísmeretet s a könyvnyomtatóí anyag föltétien ismeretét követeli. Azért 
tanuljunk, ne késsünk magunkat ez irányban is teljesen kiművelni, mert 
mai rajztudásunk mellett csak kivételes esetekben vehetünk részt például 
az oly munkák tervezésében, mint amelyre csak nemrégiben is előkelő 
nyomdacégeínk egyike hirdetett grafikai pályázatot. Ha grafikusoknak szól, 
akkor bennünket: technikai művelőit is érinti az ilyen fölszólítás.

Ajánlom tehát, merüljünk el a nagy természet csodáiba, — kutassuk 
rejtett szépségeit, próbáljuk megtanulni, hódítsuk meg a magunk számára. 
Rajztudásunk és szépérzékünk óriási gyakorlati hasznára fog ez válni, ami 
pedig egyúttal a magyar nyomdászat nagyarányú fejlődését is jelenti.

Gondoljunk csak vissza amaz időkre, mikor a könyvnyomtatás „ars 
líber“ volt, midőn annak művelői kiváltságokban részesült egyének voltak, 
és később ama korra, mikor olyan művészek, mint: Holbein, Dürer, — 
újabban pedig Hupp, Eckmann stb. nevei kerültek vonatkozásba mester
ségünkkel; gondoljunk arra, hogy a könyvnyomdászatot magas nívóra 
emelni első sorban nekünk, arra hívatottaknak nemcsak érdekünkben áll, de 
kötelességünk is; gondoljunk arra, hogy szaktudással hatalmasabbá tesszük 
gazdasági szervezkedésünket, — s ha mindezeket meggondoltuk, akkor rá 
kell jönnünk ama nagy erőre, mit magában képvisel az önképzés.

IFJ. AIGNER AN TAL.

K Á T R Á N Y F E S T É K E K  alatt értjük mindazon festékanyagokat, 
melyek a kőszénkátrány lepárlási terményeiből, u. m. benzoeból, kar
bolsavból, naftalinból, antracénból mint kiindulási anyagokból mester
ségesen állíttatnak elő. Szépségük, festő képességük és olcsóságuknál fogva 
a növényi festőanyagokat többé-kevésbé kiszorították a gyakorlati alkal
mazás teréről, jóllehet egyik-másik közülük tartósságra nézve ezeknél 
alantabb áll. Legtöbbjük alkoholban oldható, némelyek vízben, éterben, 
benzolban, glicerinben, olajokban és savakban is. Többnyíre kristályosodott 
vagy poralakban, ritkán tésztaalakban, vagy oldott állapotban jönnek a 
kereskedésbe. Ez idő szerint Németországban gyártják legnagyobb mennyi
ségben, főhelyei: Barmen, Berlin, Bíebrích, Krefeld, M.-Frankfurt, Höchst, 
Lipcse, Stuttgart. A  kereskedésben a kátrányfestékek legtöbbjét általános 
néven egyszerűen anílínfestékeknek nevezik, minthogy azok alapanyagát, 
a porrá eloszlott vassal vagy cinkkel hevített nítrobenzoeból keletkezett 
anílin és ennek társa a toluidín, azaz az u. n. anilin-olaj alkotja.
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PESTERSZEDÉS ÉS CINK
MARATÁS

Mind többre szaporodik ama szaktársaínk száma, kik 
az iskolában szerzett rajztudásukat valamely tanfolya

mon kibővítve, meglehetős készültségre vitték rajzolás dolgában. Olyan is 
akad köztünk, aki ha ebbelí tehetségét nem rejtené a véka alá, mint 
önállóan alkotni tudó ember: különben is megkereshetné véle a kenyerét. 
De így, a mostani viszonyok közt rendesen félreismert génié marad, s 
kénytelen azzal beérni, hogy melléje rendelt gyöngébb társai számára 
hébe-korban egy-egy a nyomdai díszítményekből összeállítható vázlatot 
vet lehúzó-papírosra. Az ilyen munka természetesen csak a legritkább eset
ben elégíti ki ambiciózus szaktársunkat, s nem csuda, ha idővel aztán csak 
a megélhetéstől rákényszerített szükséges rossznak tekinti a mesterségét.

E szavak igazságáról bizonyosan meg vannak győződve mindama 
mesterszedő szaktársaínk, kíknekhívatásuk gyakorlása közben elég alkalmuk 
volt embereket meg viszonyokat megismerni.

A  müíparí rajziskolákon és a grafikai egyesületek rajzkurzusaín nagyban 
fejlesztődík az egyes ember ízlése és forma-érzéke. Az ily intézményeket 
látogatott szaktársaínk közül akárhányan lettek már jó mesterszedőkké, de 
a rendelkezésükre álló — sajnos, nagyon szűk korlátú — betűöntői anyag 
földolgozásán túl nem juthattak, bár a képességük meglett volna hozzá. 
Tudtak könnyed és nemes formákat rajzolni, jól másolni, sőt olykor talán 
akadémíailag képzett művésznek is becsületére váló önálló eredeti dolgot 
is teremteni, de rajzolóképességük mégis terméketlen, gyümölcsöt nem 
hozó maradt.

Annak az okát, hogy sok szaktársunk a maga kitartó szorgalommal és 
nagy fáradsággal megszerzett rajztudását a gyakorlati életben nem tudja 
értékesíteni: a rajz nyomhatóvá tételének nehézségében találjuk meg. 
A szabadon tervezett rajzról való klisé-készítés a mostani viszonyok mellett 
még annyira körülményes, ídőtrabló meg drága, hogy különösen cínkográfíaí 
műhely nélkül való városokban sürgős esetekben jóformán számításba sem 
jöhet. Mit tehet tehát egyebet a nyomdász, mint hogy egyesegyedül a betűk 
és keretdarabkák összeszedésére szorítkozik, néha-néha egy-egy vignettát 
vagy alapnyomatot is alkalmazva. így aztán hűséges vásárlója marad a 
betűöntőknek, de nem is emancipálhatja magát a női kalapok módjára 
ídöről-ídőre divatját múló merev betűöntői anyag alól.
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Lelkes emberek ugyan szakkurzusok létesítésével igyekeznek e bajon 
segíteni, s e szakkurzusoknak tényleg igen nagy volna a jelentőségük, ha 
tudniillik egész munkát végeznének. De legtöbbnyire bizony úgy áll a dolog, 
hogy nagy alapossággal kezdve az oktatást, a tanítási anyag annyira fontos 
közepe-táját behunyt szemmel átugorják, s végül aztán megint dicséretes 
alaposságot fejtenek ki. Megtanítják szaktársaínkat példának okáért a 
rajzolás elveire és talán az alapnyomatí lemezek vésésére is, aztán következik 
egy kis oktatás a vázlatkészítésben és szövegcsoportosításban, esetleg még 
a színezésben is: és a szakoktatás befejezett — de nem úgy a hallgató 
képzettsége.

A  külföldi szakiskolák közül — a magasabb színvonalú bécsi grafikai 
főiskolát meg a lipcsei nyomdász-akadémiát nem számítva — talán a berlini 
I. ipariskola könyvnyomdászatí szakosztályának van a legjobb szervezete. 
E szakosztályban a cínkográfíát is taníttatják, még pedig egy ottani kiváló 
kemígráfíai intézet vezetőjével. A  maratásban akkor már jókora gyakorlott
sággal bírva, alkalmunk volt e kurzust néhány hónapig látogatni, s a tanítás 
egész rendjét későbben is alaposan megfigyelni. Bírálatot nem akarunk e 
kurzusról mondani; olvasóink némelyike talán úgyis látta a hallgatók e 
nembeli kísérleti munkáit a német szaklapokban. Annyi bizonyos, hogy a 
kurzus vezetősége tőle telhetőleg igyekszik azon, hogy a hallgatókat legalább 
némi előképzettséghez juttassa a cínkografálás dolgában, bár az okvetlenül 
szükséges gyakorlatról éppenséggel nem lehet a tanfolyamon szó. Ha a 
hallgatók némelyike e tekintetben mégis jól használható munkaerővé küz
dötte föl magát; csakis magánszorgalmának köszönhette.

Amint már említettük; sem a nyomdai üzemekben, sem pedig a tan
folyamokon nem igen foglalkoznak eddig a maratással, s helyette a mester
szedő rendszerint celluloid-, Máser- vagy línoleumlapba, avagy ólomlemezbe 
vési a maga-tervezte rajzokat. Elismerjük, hogy e vésőeljárásoknak van 
valami praktikus értékük, ha egyszerű alapnyomatí lemezről van szó, de 
egyszeriben végeszakad a használhatóságuknak, ha durva papírosra nagy 
példányszámot kell velük nyomtatnunk, vagy fínomvonalas komplikált 
rajzot, finomabb részletekkel és különböző tónusfokozatokkal telített szín
nyomásos lemezt, kisbetűs negatív lemezt, szemcsés vagy rovátkolt részle
tekben bővelkedő rajzot stb. kellene velük előállítanunk. Ilyenkor aztán 
nem marad más hátra, mint hogy a fametszőhöz vagy még inkább a sok
oldalú cinkografushoz forduljunk. Mihelyt csak egy kicsinyt is kíjebb kíván
kozunk a negyedpetites rendszerünk korlátái közül a szabad művészet 
végtelensége felé: rögtön érezhetjük, mennyire függő viszonyban állunk 
a kemígrafussal.

Miért nem tanítják tehát a kemígráfiát külön szakkurzusokon és miért 
nem adják rá ennek megtanulására a fejőket a mi mesterszedő szaktársaínk? 
Erre a fogas kérdésre rendesen ez a logikus felelet: „A kemígráfía ma már 
oly magaslatra emelkedett, hogy elsőrangú műípar számba vehető, s maguk
nak a kemígrafusoknak is csekély százaléka tudja ezt a magaslatot elérni. 
A  kemígráfía gyakorlásához különben is nagyszabású drága berendezkedés 
szükséges, és magát a kellő gyakorlatot sem lehetne közönséges szakkurzu
sokon elsajátítani."

A  sokszorosító ipar örvendetes fejlődöttségére, meg a berendezkedés 
költséges voltára vonatkozó emez állításokat magunk is szívesen aláírjuk; 
a kemígráfía önálló iparág, s világért sem ajánlanók a könyvnyomtatónak, 
hogy autotípíák s hasonló lemezek csínálására adja magát; e tekintetben 
a kemígrafusokkal szemben lehetetlen a konkurrencía. De már a maga
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szedését, dekoratív rajzait stb. jobban teszi a mesterszedő, ha inkább haj
szálnyi hűséggel cinkbe maratja, mintsem hogy keserves munkával Máser- 
vagy más lemezből silány vésetet készítsen róla. Van módja annak, hogy 
a kemigráfía gyakorlására szolgáló berendezést olcsón is előteremtsük; ami 
pedig a mesterfogások annyira való megtanulását illeti, amennyire a könyv
nyomtatónak rájuk szüksége van; biztosíthatunk bárkit is felőle, hogy egy 
kis jóakarat meg igyekezet mellett nem vesz az több időt igénybe, mint 
amennyibe a lemezvésés megtanulása kerül. Magától értetődik, hogy most 
a kemígráfíának csak az alap-ismereteit értjük.

A  maratás végtelen teret nyújt a rajzolni tudó meg a rajzolni nem tudó 
embernek egyaránt. Ha a maratási technikának immár urai vagyunk: a 
síkkal való elbánás szabadsága dolgában tökéletesen egyenrangúaknak 
érezhetjük magunkat a litográfussal, s pusztán csak ügyességünktől függ, 
hogy őt utánozhassuk, illetőleg némely tekintetben fölül is múlhassuk.

Mind szélesebb körben terjed az a meggyőződés, hogy a jövendő mester
szedőjének egyszersmind bizonyos mértékben kemigrafusnak is kell lennie, 
s ha ezt a szép technikát eddig még csak oly gyéren használják ki mester- 
szedőink, ennek valószínűleg az az oka, hogy egészen a legújabb időkig 
nagyon bajos volt valóban jó és sokoldalúlag használható maratási beren
dezést olyan áron megszerezni, amely a földi javakkal nem valami bőven 
megáldottra nézve ne lett volna túlságosan nagy. Ezenkívül pedig hiányzott 
a szaktanító is, aki a maratásból mindarra megtanította volna a mesterszedőt, 
amire ennek a hivatása gyakorlatában szüksége van. Mert bizony szomorú 
dolog, éppen a bőséges tapasztalatű és tudású nyomdászok eddig féltékenyen 
őrizték eme kincsüket, amely tulajdonképpen nem egyéb egyszerű technikai 
készültségnél, s tanulni vágyó szaktársaíknak világért sem juttattak volna 
belőle egy szemernyit is.

Hogy ne értsenek félre, meg kell itt jegyeznünk, hogy olyan kiváló 
tanítókban és tankönyvekben, akik és amelyek a cínkográfiát, fotográfiát, 
a fotokémiát stb. alaposan tanítják: nincs hiány. Legalább Németországban 
nincs, ha nálunk ez az irodalom egy kissé szegényes is. Csakhogy az említett 
könyvek kizárólag a hivatásos kemígrafus számára valók, s a fotomehanikai 
eljárásoknak egész seregét tálalják föl. A  maratással is foglalkozó nyom
dásznak azonban semmi köze a fotográfiához, s nincs szüksége egyébre, 
mint egy a maratást tanító vezérfonalra, meg egy olyan marató-berendezésre, 
amelynek birtokában a szedő vagy gépmester képes arra, hogy a szedést 
dekoráló díszt cinkbe marassa. Attól a perctől fogva, hogy erre képes, 
önmagának is sokkalta nagyobb, sokkalta szabadabb működési tere van, 
meg a nyomdának is — praktikus és esztétikai szempontból egyaránt — 
nagyobb hasznára lehet.

E meggyőződéstől indíttatva, egy amerikai ember, William F. Bakewell 
néhány esztendő előtt egy kis marató-felszerelést állított össze, s azt előbb 
a saját nyomdájában hosszasabban kipróbálva, a nyomdász igényeit tökéle
tesen kielégítőnek találta. E kis berendezkedés mostanáig már széliében 
elterjedt az Egyesült Államokban, még pedig minden reklámozás nélkül. 
Müller József, a Hornyánszky-nyomda mostani akcidensfaktora, külföldön 
való tartózkodása idején Bakewell-lel egyetemben jelentékenyen megjavította 
és aztán szabadalmaztatta a fölszerelést, úgy hogy az érdeklődőknek immár 
el is adhat belőle. Az egész fölszerelésnek „Rapídograph" a neve.

A  Rapídograph részletes leírását adni egy kissé hosszadalmas volna; 
elégtalán, ha megjegyezzük, hogy az egész fölszerelés körülbelül 95 cm. 
magas, 65 cm. széles és 50 cm. mély, zárható szekrényben van elrendezve,
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s ennélfogva még a legkisebb vidéki nyomdában is bátran elfér; kondíció
változás idején pedig a mesterszedő csakúgy magával viheti, mint valami 
nagyobb utazó-koffert. Mindamellett kettős quart nagyságú, tehát 50 X 30 
cm. nagy klisék is előállíthatok vele, ennél nagyobb nyomtató-lemezekre 
pedig aligha lehet a nyomdásznak szüksége.

A  Rapídograph-fal való munka gyors és sokoldalú. Az összes benne 
lévő s jórészt újra konstruált készülékek nemcsak hogy praktikusak, hanem 
egyszersmind rendkívül tartósak is. Mindazok a készülékek és szükségleti 
tárgyak megvannak benne, amelyek a fotográfiai átvitel nélkül dolgozó 
cinkografusnak szükségesek. Közülök csak néhányat említünk meg: J. a 
marató-kefe önműködő vezetésére berendezett és sav-álló betéttel ellátott 
marató-készülék; 2. olvasztó-rostély lemez-egyengetövel; 3. egy egyetlen 
kéznyomással meggyujtható s eloltható spiritusz-égő a gyors olvasztáshoz; 
4. teljesen fölszerelt másoló-keret; 5. javított lemezforgató készülék; továbbá 
bőr- és zselatinhengerek, különböző sziták, fejlesztő-edény, sav-, por- stb. 
tartók, fémfürész, festékező-asztal és festékes kanál, pergő fúró, reszelő, 
karcoló- meg véső-tűk stb. Ezenkívül még egy Müller Józseftől írt s Bake- 
welltöl meg a clevelandi Riedtől megbővített magyarázó könyv is hozzátar
tozik a Rapidograph fölszereléséhez. A  szerző a cínkografálásra alkalmas 
rajzoló-technikák magyarázásával kezdi, majd pedig a mesterszedői gyakor
laton át — folytonosan példálózgatva — rátér magára a cínkografálásra. 
Megtudjuk e könyvből, hogy minő egyszerű módon készíthetünk klisét a 
toll- és krétarajzokról, valamint az alapozott papirosra vetett rajzokról is. 
Egy óra alatt például már megtanulhatjuk a negatív képű klisének közön
séges tusrajzról vagy szedéslevonatról való készitését, vagy megfordítva: a 
negatív rajzról stb.-ről pozitív klisének előállítását. Hajszálnyi pontosságú 
alap- meg színnyomó lemezeknek, különböző szemcsézetű síktöltelékeknek, 
dombornyomásos lemezeknek, mintázatoknak, előzékpapíros nyomtatására 
való lemezeknek stb. készítését, valamint a könyvnyomdái kézi- vagy 
gyorssajtón való átnyomást egy-kettőre megtanulhatjuk Müller szaktársunk 
könyvéből. A  könyv, melynek címe: „A  rajzolás és maratás a könyvnyom
dász és grafikai rajzoló részére", ez idő szerint még csak német nyelven 
kapható. Kiadja Müller József, Budapest VI., Aradi-utca 14. Az e könyv 
keretében bemutatott maratási példákat Rapídograph-fal készítették egyes 
mesterszedő és nyomó szaktársaínk. Valamennyi kezdő volt a cinkográfiá- 
ban, mikor ez ábrákat maratta, s még nyitva van előttük a művészi fejlő
dés és gyakorlati tapasztalás végtelen birodalma.

Vannak a külföldön mesterszedő szaktársaínk, akik eddig megjelent 
más könyvekből tanulták meg annyíra-amennyíre a cínkografálást, s pénz 
hiányában a legprimitívebb eszközzel dolgozva: hosszas vergődés mellett is 
alíg-alíg tudnak a közönséges véseteknél különb dolgot előállítani. Ezek a 
szaktársak gyakran bőséges alkalmat adnak főnökeiknek arra a szállóigévé 
lett mondásra: „A  nyomdász csinálta klisé többe kerül nékem, mintha 
hívatásos cinkografussal csináltattam volna."

A  főnököknek különben sokszor igazuk is lehet; például valamely kisebb, 
mondjuk 10 X 10 cm. nagyságú klisének primitív eszközökkel, házilag való 
előállítása csakugyan nem fizetheti ki magát, mert — minthogy a kisebb 
lemeznek is, meg a nagyobbnak is az előállítása egyforma ídőmennyíséget 
vesz igénybe -— a szedő egész nap elvesződhetík a csínálásával.

Számítsuk csak ki hamarosan, mennyibe került aztán az ilyen klisé: 
10 X 10 =  100 cm2 X 5 fillérrel (ennyibe számíthatnók ugyanis a cinkografus 
esetleges számláját négyzetcentíméterenkínt) —  500 fillér volna a klisé elő-
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állítási ára a cínkografusnál; ha a szedő egy teljes napot töltött a klisé 
elkészítésével: az ő napi bére is kitesz ugyanannyit. Hátra van még azonban 
az elhasznált anyagnak az ára, amit 80 fillérben vehetünk föl, s amely 
összeggel ilyenformán a klisé házilag való elkészítése drágábbá lett a 
cinkografus által szabott áraknál.

De most vegyünk egy másik példát.
A  mesterszedőnek quart-nagyságű, három színben nyomandó prospek

tust kell szabadon terveznie. Ehhez készít:
egy 25X20  cm3-es konturlemezt =  500 cm3
egy 2 5 x 2 0  cm2-es alapot — 500 cm3
egy 2 0 X 5  cm3-es negatív sort =  Í00 cm2

a lemezek összes nagysága tehát UOO cm3.
A  munkával megbízott szaktársunknak — tegyük föl — ügyesebb szedő 

létére 8 korona a napi bére, Rapídograph-fal dolgozik, a maratás technikáját 
meglehetősen érti, s így két napba kerül a lemezek előállítása. Mennyibe 
kerültek ezek?

Két napi bér 8 koronájával................................ ... ió kor.
Anyag-elhasználás (bőven számítva) . . . . . . .  9 kor.

Az önköltségek összege tehát . . . . . .  25 kor.
E lemezek a hívatásos cinkografusnál négyzetcentíméterjét 5 fillérjével 

számítva: 1100X5 =  5500 fillérbe vagyis 55 koronába kerültek volna, s így 
még ha két és félnapot dolgozott is volna rajtok a szedő, teljes 100°/0-kal 
olcsóbb a házilag való előállítás. Ha most még tekintetbe vesszük, hogy a 
hivatásos cínkografussal való dolgoztatás sok esetben kissé körülményes 
(például ha alap- és színnyomó lemezek, nagyon sürgős munkák elkészíté
séről stb. van szó, vagy ha nincs cinkografus a városunkban): bizony, minden 
gondolkodó tipográfus elismeri, hogy a házilag való cinkografálásnak rövid 
időn belül éppen úgy meg kell honosodnia a nyomdákban, mint meghono
sodott immár a stereotípía is.

KÉ K KÁTRÁN YFESTÉKEK. Az anílínkék (Azulín, Azurín, Bleu 
de Paris, Bleu de Lyon, Bleu de Parme, Bleu de nuít) gyenge rézfényű, 
vörösbarna poralakban, ritkán darabokban látható s a legfontosabb kék 
festékek egész sorozatának alapanyaga. A  rozanilín-aljból anílínnel és 
benzoesawal állítható elő; fő fajai: a sprítkék (trifenil-rozanílín) vízben 
oldhatlan, alkoholban nehezen, ecetsavban s anilínben könnyen oldható; 
az alkálíkék (trífeníl-monoszulfo-sav) a vízben nehezen oldható kék por; 
a vízkék (Wasserblau, trífeníl-tríszulfo-sav) vízben könnyen oldható. Haszná
latban vannak még a dífenílamínkék, Víktoria-kék, az etilen- és a metilenkék, 
főleg gyapotfestésnél és kelmenyomásnál. Bleu de nuít alatt olyan anílín- 
kéket értünk, mely a mesterséges világításnál ép úgy, mint a nappali világos
ságnál tiszta kéknek látszik. Igen szép kék festéket ad az antracénból 
előállított alízarín; ha e^j^licerínnel és kénsavval kezeljük, keletkezik az 
alízarínkék, mely fémfén^i, barnavíolaszínü tüalakokban jegecedik. Ide 
számítjuk a mesterséges indigót is, mely propíolsav és xantó-sav segélyével 
jön létre.
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GY NYOMDÁSZ EMLÉKIRATAI
Régi szokásom, hogy az életemben előforduló nevezete

sebb eseményeket papírra vetem. Ez nemcsak azért célszerű, 
mert általa megőrzőm az elmúlt eseményeknek azt a hangu
latát, amelyet azok megtörténtükkor reám gyakoroltak, s 

amelynek felidézése Írott emlék hiányában lehetetlen volna, de célszerű 
azért is, mert olvasásuk az unalom óráiban szórakoztatja az embert. Ez a 
régi szokásom kiterjed az életem eseményein kívül eső dolgokra is, s úgy
szólván minden nevezetesebb mozzanatról, ami a nagy világban történik, 
följegyzem az én egyéni véleményemet. Emlékiratszerű feljegyzések ezek, 
amelyeket sohasem szántam a nyilvánosságnak s csupán azért tartogatom, 
hogy mintegy saját életemnek, gondolkozásmódomnak és lelki világomnak 
tükrét lássam bennük, ha néha kezembe kerülnek. Természetesen nem 
hiányoznak feljegyzéseim közül életpályámra, a nyomdászatra vonatkozó 
fejezetek sem s a szakunkban előforduló napi kérdéseket, felvetett esz
méket bőven tárgyalva a türelmes papíroson, keresem megoldásukat saját 
fejem után indulva, kritika alá véve a szerintem esetleg helytelen nézeteket 
és célszerűtlen intézkedéseket. Több olyan napirenden levő kérdés is szere
pel emlékirataimban, melyek a Szakkör feladatkörébe vágnak s amelyek 
esetleg éppen Körünkben már bővebb megvitatásra kerültek. Ezek közül 
egy-kettőt kiszakítok emlékiratomból s bemutatom cikkem keretében, hogy 
lássák t. olvasóim, hogyan gondolkozik az egyes kérdésekről az olyan 
ember, aki minden befolyástól és egyéni érdektől menten, tisztán saját 
maga számára alkotja meg egyes dolgokról meggyőződését.

1904 március 20-íkí kelettel a következőket olvasom emlékirataimban: 
„Ma volt a Könyvnyomdászok Szakköre rendes évi közgyűlése. A  köz

gyűlésen tárgyalt dolgok közül leginkább egy indítvány ragadta meg figyel
memet, mely a főváros területén felállítandó Gutenberg-szoborról szól. Az 
indítványozó megokolásában kifejtette, hogy első sorban nekünk nyomdá
szoknak, Gutenberg közvetlen utódainak kötelességünk a kezdeményező 
lépéseket ez irányban megtenni. Abban egyetértek indítványozóval, hogy 
Gutenberg emlékét megilleti a szobor minálunk is, mert ő találmányának
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áldásaival az egész világ jótevője volt. Más kérdés azonban, hogy csakugyan 
a mi dolgunk-e az eszmét megpendíteni és dűlőre juttatni. Nézetem szerint 
a tudomány és irodalom kötelessége volna, hogy annak a férfiúnak, akinek 
legtöbbet köszönhet, szobrot emeljen. S az egész társadalom, ipar, kereske
delem mind élvezi az ő dicső találmányának végtelen áldásait s ezeknek a 
tényezőknek még csak eszükbe sem jutott mostanáig szobrot emelni a világ 
egyik legnagyobb emberének, az emberiség halhatatlan jótevőjének, Guten- 
bergnek. A  mai indítványozó lelkes utódja nagymesterünknek, s bizonyára 
kötelességet vélt teljesíteni, midőn az eszmét fölvetette éppen Körünk kebe
lében, amely már eddig is többször foglalkozott a szoborállítás eszméjével 
és erre a célra egy kis tőkével is rendelkezik, de ez a tőke vajmi kevés ma 
még, s legfeljebb arra volna hivatva, hogy ha a szobor költségeire illetékes 
helyen a gyűjtést megindítják, annak sikerét vele, mint Körünk adományá
val, elősegítsük. Mert ismétlem, hogy a Gutenberg-szobor felállításának 
megpendítése első sorban nem a nyomdászok feladata. Mi közvetlen utódai 
vagyunk a nagy mesternek, az ő családjának vagyunk a tagjai s a neki 
felállítandó szobor egyúttal az egész könyvnyomtatás megtísztelése volna. 
Saját magunk megtísztelésén pedig kezdeményezőleg nem munkálkodhatunk 
közre, ha szerénytelenek lenni nem akarunk. Ismétlem, a Gutenberg-szobor 
felállításának ügye nem a mi ügyünk, hanem az egész társadalomé s nekünk 
nyomdászoknak csak az lehet a feladatunk, hogy várakozó álláspontot 
foglaljunk el az üggyel szemben. Várakoznunk kell, hogy mikor jut eszébe 
a magyar irodalomnak és tudományos köröknek az a tény, hogy volt egy
szer egy nagy férfiú, aki világra szóló találmányával világosságot gyújtott 
a sötétségbe, szárnyat adott az addig ólomlábakon járó gondolatnak s apró 
betűivel közelebb hozta egymáshoz az emberiség millióit. Mindaddig, míg 
ez nem jut eszükbe intéző köreinknek, addig hasztalan a mi törekvésünk, 
hogy nagymesterünk emlékét szoborban tisztelhessük Magyarország főváro
sában. De ha majd tudatára ébrednek az illető körök annak a nagy mulasz
tásnak, amelyet Gutenberg emlékével szemben elkövettek, akkor talán meg
ér jük mi vagy utódaink a Gutenberg-szobor leleplezésének ünneplés pillanatát, 
amely nemcsak a dicső feltaláló emlékének lesz busásan megérdemelt meg
tísztelése, de egyúttal a művelt társadalom hódolása is a könyvnyomtatás 
művészete és annak művelői előtt. így képzelem én el a Gutenberg-szobor 
létesülését, mert ahhoz, hogy magunk állítsunk neki szobrot, gyengék 
vagyunk, a társadalmat pedig nem kényszeríthetjük, hogy olyasmire gon
doljon, amiről hálátlanul megfeledkezett. A  Gutenberg-szobor felállítása 
gondolatának önmagától kell az egész ország és a főváros lakosságában 
megszületnie. Csak így lehet a szobor valóban az, aminek lennie kell: nem 
a személynek, hanem az általa képviselt eszmének megdícsőítése."

Emlékiratomnak ezt a részét főleg azért vettem be cikkem keretébe, 
mert a Szakkör egyik választmányi ülése bizottságot küldött ki kebeléből 
azzal a megbízatással, hogy a Gutenberg-szobor felállításának eszméjével 
foglalkozzék. Ez a bizottság legokosabban csinálja, ha a szobor ügyében azt 
a propozicíót teszi, hogy a Körünk kezelésében levő Gutenberg-szobor-alap 
egy kísebbszerű mellszoborra fordíttassék, és pedig olyanra, amely Körünk 
helyiségében, esetleg a kisérleti nyomdában volna elhelyezhető. Mert ha 
Körünket, s egyáltalában szakunk követőit nem tartom arra hívatottaknak, 
hogy egy nagy, nyilvános helyen felállítandó G utenberg-szobor ügyét kezükbe 
vegyék, azt szép és Körünkhöz méltó feladatnak tartanám, hogy nagymes
terünk tiszteletének és dicsőítésének kultuszát a magunk benső körében 
minél mélyebbé és általánosabbá tegyük. Mert amint hogy senkit sem kény-
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szerithetünk arra, hogy nagymesterünknek tisztelettel és hálával adózzék, 
ha erre saját magától nem hajlandó, nekünk, az ő utódainak és örököseinek 
kötelességünk az iránta való kegyeletes szeretetet folytonosan ápolni és 
ébren tartani. S különösen Körünk, mely az ő dicső találmányának: a könyv- 
nyomtatásnak fejlesztését írta zászlójára, a leghívatottabb arra, hogy Guten- 
berg dicsőítésének saját helyiségében oltárt emeljen. S a meglévő szoboralap 
erre teljesen elegendő. Bármelyik jobbnevü fiatal szobrász szívesen vállal
kozik Gutenberg mellszobrának megalkotására mérsékelt honoráriumért; s 
a szobor terrakottába égetése (a bronz nagyon drága) sem kerülne sokba, 
s így Körünk aránylag kevés költséggel maradandó, művészi kivitelű Guten- 
berg-emlék birtokába jutna.

Emlékirataimban lapozgatva, egy fejezetet találok az inaskérdésről, 
melyet egy ide vonatkozó felolvasás alkalmából vetettem papírra. A  fel
olvasásnak volt egy passzusa, mely az inasnak jelentkező fiúk iskolai 
képzettségéről szól. Erre vonatkozólag a következő megjegyzéseket tettem:

„A  mai felolvasó az inaskérdésről értekezve a nyomdászságra törekvők 
kvalifikációját négy középiskola sikeres elvégzésében óhajtja megállapítani. 
Ez a terv nézetem szerint nem helyes és különösen nem méltó hozzánk 
nyomdászokhoz, akik már foglalkozásunknál fogva is a felvílágosultság 
bajnokainak szeretjük magunkat nevezni. Manapság valamely iparág meg
tanulását annyira megnehezíteni, mint azt az illető felolvasó tervezi, éppen 
nem helyes eljárás. Mert vizsgáljuk csak egy kissé közelebbről a dolgot. Az 
emberi szabadság ideálja az volna, ha az úgynevezett papíros-kvalifikációt 
eltörülnék törvényeinkből. Nekünk munkásoknak azonkívül kötelességünk 
volna küzdeni a tanszabadságért, abban az értelemben, ahogy az a külföld 
és Amerika egyes államaiban életben van. Ott nem kutatják például attól, 
aki egyetemre akar járni, hogy megvan-e neki papíron az érettségije, hanem 
igenis szabad teret nyújtanak neki a boldogulásra, feltételezve róla, hogy 
az illető nem törekednék a magasabb tudományokra, ha nem volna az 
azokhoz szükséges előismeretek birtokában. De azt már nem kutatják, hogy 
az illető iskolákban, vagy autodidakta módjára szerezte-e ismereteit, mert 
elvégre nem az a fő, hogy az ember hol szerezte azt, amije van, hanem az, 
hogy egyáltalában meglegyen neki az, amire szüksége van. Mert a tudás a 
fő, mely nélkül úgysem boldogulhat senki s a tudás forrásához vezető utat 
nem szabadna senki elöl elzárni.

Felolvasó négy középiskolát akar a jelentkezőktől, én meg semmit sem 
kívánnék tőlük, ha rajtam állana. Mert vagy lesz az illető fiúból valami, 
vagy nem lesz. Minden az egyéni hajlamtól s a tanulási idő alatt kifejtett 
szorgalomtól függ. Ha ez a kettő hiányzik az inasból, úgy sem lesz belőle 
semmi. S a négy középiskoláról szóló bizonyítvány holt tőke azoknak a 
kezében, akik választott mesterségüket nem tanulják a kellő szorgalommal 
és fogékonysággal. S aztán miért zárjuk el a nyomdászságot éppen a leg
szegényebb néposztályok elől? A  mostani szomorú közgazdasági viszonyok 
közepette a munkásosztály nincs abban a helyzetben, hogy fiáért a drága 
tandíjat fizetve, azt négy éven át középiskolába járathassa. Hisz erre a leg
több nyomdász is képtelen manapság. Már most a fiú ne lehessen az, ami 
az apja? És pedig csak azért, mert nincs bizonyítványa négy középiskoláról, 
holott talán az apjának sincs, aki mindennek dacára esetleg derék és tisz
teletre méltó tagja a könyvnyomtatók testületének.

Némileg menti felolvasót az a körülmény, hogy a négy középiskolás 
kvalifikációt egyrészt azért hozza javaslatba, mert ezáltal az iparunkban 
előforduló mértéktelen elszaporodást reméli elkerülni. Ezt azonban főleg
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azáltal érhetjük el, ha a főnökök és segédek közötti megállapodások szigorú 
betartására ügyelünk. A  felveendő inasok számát mindenesetre a lehető 
legalacsonyabbra kellene redukálni, de a felvételnél egy kis vizsgálaton 
kívül mást követelni az inasjelölttől mégsem tartom célszerűnek. S még 
ennek a vizsgának a sikere sem lehet minden tekintetben döntő arra nézve, 
vájjon az illető bír-e elég intelligenciával, hogy belőle idővel jó nyomdász 
válhassék. Hisz tudjuk jól, hogy a fiatal gyerek, aki esetleg sohasem 
állott idegen emberekkel szemben, elfogódík a pályaválasztás küszöbén, 
s zavarában a feltett kérdésekre helytelen feleleteket ad. Ha ezt látjuk, 
inkább bátorítsuk jóakarólag és segítsük ki zavarából, de ne űzzük el 
könyörtelenül, mert lehet, hogy éppen egy jeles tehetség megy a nyom
dászat számára veszendőbe vele. Hanem igenis, ha már felvettük és látjuk, 
hogy a fiúnak választott pályájához nincs hajlama, ha látjuk, hogy jövendő
beli foglalkozásának elsajátítására nem törekszik egész leikével és minden 
erejével, akkor tereljük el az illetőt a tévesen megválasztott pályától addig, 
míg nem késő és mikor még elég jókor van neki hajlamainak inkább meg
felelő foglalkozást találnia. A  tapasztalás azt mutatja, hogy a közöttünk 
lévő magasabb iskolai képzettséggel bírók közül nem mind bír azzal a 
jeles szakképzettséggel, amelyettőlük joggal elvárhatnánk, ellenben számosán 
vannak jelesebb szaktársaink között, akiknek iskolai előképzettségét j ótékony 
homály födi. Ha igazán simulni akarunk az új idők felvilágosult szelleméhez, 
akkor üzenjünk hadat minden téren a papíros-kvalifikációnak s követeljük 
a tanszabadságot, mely méltóan kell hogy sorakozzék azokhoz a törek
vésekhez, amelyeknek kivívása a jövő feladata. S különösen ne emeljünk 
mesterséges bástyákat azok elé, akik a mi pályánkra törekesznek, mert 
valószinű, hogy sokan vannak legjobbjaink között, akiknek nem volt négy 
középiskoláról szóló bizonyítványuk, mikor e pályára léptek, de az élet 
iskolájában régen letették az érettségi vizsgálatot."

Idáig terjednek az e tárgyról szóló feljegyzéseim. Ismétlem, amit cikkem 
elején mondottam, hogy ezek az én egyéni nézeteim, amelyeket minden 
dologról megalkotok magamnak emlékirataim keretében. Igen örülnék, ha 
e bemutatott töredékek némileg hozzájárulnának a felvett kérdésekben a 
nézetek tisztázásához!

MORÓCZ JENŐ.

VIOLASZÍNÜ KÁTRÁN YFESTÉKEK. Legszebb s legtüzesebb a 
metílvíola (Víolet de Paris), melyet Párisban Poírier hozott kereskedésbe. 
Aranyfényű darabokban vagy zöldesbarna poralakban árulják. A  lipcsei 
anilingyárak is készítenek kitűnő metilvíolát, melyet a kelme- és papiros
festésnél általánosan használnak és a régibb Perkin- és Hoffmann - féle 
violákat kiszorította. A  krístályvíola, mely csak az újabbí időben jött keres
kedésbe, szintén oly szép, mint a metílvíola, de sokkal drágább.

BARN A KÁTRÁN YFESTÉKEK. Állandóságuk által tűnnek ki. 
Az ú. n. anílinbama, melyhez a gesztenye-, havanna-, Bísmarck-barna tar
tozik, olcsó, de óvatosan kell vele bánni, mert arzéntartaímú fukszín-üledék- 
ből készül. A  krízolín a kurkumához hasonló barna festék. A  fenilbama 
(Manchester-bama, vesuvín) legtöbb alkalmazást nyer.

FEKETE KÁ T R ÁN YFE ST É K  nem sok van. Legtöbb alkalmazást 
nyer az anílínfekete (jetolin, índígófekete), mely alaktalan, oídhatlan por.
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AGYAR PAPIROS GYÁRAK
Az egyes nemzetek iparában óriási jelentőségű a 

papírosgyártó ipar. A  tudósok azt mondják, hogy civi
lizáció csak ott van igazán, ahol megfelelő a szappan
fogyasztás; lehet hogy igazuk van; de én mégis inkább 

azt tartom, hogy annak eldöntésére, vájjon mennyire civilizált valamely 
nemzet: a papírosfogyasztása a legjobb bizonyság. Mert a papírosfogyasz
tás nagysága bizonyos mértékben a kultúra mérőfokául szolgálhat a nem
zetekre nézve, de tagadhatatlan, hogy magából az egyes országoknak 
papírosgyártásí kontingenséből is lehet valamelyes, bár nem egészen biztos 
következtetést vonni az egész nemzet műveltségi állapotára. A  magyar 
papirosgyárak ma már mindenképpen a kor színvonalán állnak. Berende
zésük oly tökéletes, hogy a legközönségesebb hírlap- és nyomópapírostól 
kezdve a legfinomabb merített és műnyomó-papírosig mindent tudnak gyár
tani. Nemcsak minőség, de ár dolgában is tudnak versenyezni a külfölddel és 
ha az önálló vámterület valaha életbe lép, úgy a hazai papírosgyárak készít
ményeiből okvetlenül lehetséges lesz fedezni összes papiros-szükségletünket. 
Az alábbiakban ismertetünk néhány jelentékenyebb papíros-vállalatot.

I. A  ZÁGRÁBI PAPIRO SG YAR. A  zágrábi papírosgyár egyike a kon
tinens legmodernebb berendezésű ilynemű gyárainak és mintaszerű beren
dezésével valóban ritkítja párját. A  gyár Í2 épületből áll, amelyek 24 terje
delmes helyiséget foglalnak magukban. Ha az udvarba lépünk, balról az 
anyagraktár ötlík szemünkbe, majd ugyanebben az irányban egy 90 m. 
hosszű és íí m. széles földszintes épületet látunk, mely hatféle célnak van 
szentelve. Ebben van: í. a gyár asztalos-, kovács- és lakatos-műhelye; 2. a 
nyersrongy-raktár; 3. helyiség a rongy feldolgozására (tisztítás, válogatás, 
vágás, ami villamos gépek segélyével történik); 4. az előkészített rongyok 
raktára; 5. az űgynevezett rongykonyha, melyben két, az átmérőben 3 m. 
nagyságú, Í000 kg.-t magában foglaló rongyfőző van elhelyezve, továbbá 
a Moníer-rendszerű 7 m. hosszú és 2 m. széles mosó hollandi gép, melyet 
szintén villamos erő hajt (e helyiségben egy Í0 és egy 6 lóerejű dinamó-gép 
van elhelyezve); 6. helyiség a mész feldolgozására.

A  gyári udvar jobb oldalán levő kazánházban négy hatalmas gőzkazán 
van elhelyezve; itt látunk továbbá egy Drach-rendszerű viztisztító gépet. 
A  kazánházhoz épített kétemeletes épület a következőkép van beosztva: 
A  földszint egyik felében van a gépház a 350 lóerős tríplex-gőzgéppel és 
két dinamó-géppel (az egyik erőátvitelre, a másik a villamos világítás 
céljaira), a földszint másik felében pedig a szivattyúhelyíség van; a gyártáshoz
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szükségelt vizet — percenként 3600 litert — egy hatalmas szivattyú szol
gáltatja a kútból. A  főszívattyú mellett még tartalék-szivattyú is van el
helyezve tűzvész esetére.

Az épület első emeletéhez, amelyben az enyvfőző és a laboratórium van, 
a gyári főépület csatlakozik. Ennek alsó részében vannak a főtranszmísszíók 
és a Monier-rendszerű szövetszekrények elhelyezve, míg az épület felső 
részében 10 különböző hollandi gép működik.

A  gyár fehérítő helyiségében a legmodernebb gépek segélyével dolgozzák 
fel a klórt. Bár ez a helyiség is tágas (18 m. hosszú és 11 m. széles), mégis 
szűknek bizonyult s most épül egy második fehérítő helyiség.

A  gyár nyugati részén lévő földszintes helyiségben van felállítva az 
óriási, 33 m. hosszú papírosgép, mely 24 óra alatt 6000 kg. papirost állít 
elő. Ez a helyiség a gyár legérdekfeszítőbb látványossága; alig tudunk meg
válni a grandiózus géptől. A  gyár legközelebb még egy papírosgépet fog 
felállítani. — Ebben a traktusban van a tisztító-terem is, melyben a papírost 
simítják, vágják stb.; itt látják el a vízjellel, míg egy másik gép a vonalzást 
végzi. A  következő óriási teremben történik a kész papíros szortírozása, 
csomagolása, adjusztálása; mind e műveleteket szintén a legtökéletesebb 
gépek végzik. Innen a papírosnemüek a raktárba kerülnek. Említésre méltó, 
hogy a zágrábi papírosgyár nemcsak a maga készleteit tartja raktárhelyi
ségében, hanem a már eladott papírost is beraktározza, ha a vevő nem 
rendelkezik kellő hellyel a megvett papiros számára. Ez a gyár kizárólag 
finom anyagú papírost készít, még pedig normál-, könyv-, levél-, kőnyomdaí, 
író-, utánzóit merített és színes borítékpapírosokat.

A  gyár a hígíena legmesszebb menő követelményeinek megfelelően van 
berendezve; az összes helyiségekben gőzfűtés, vízvezeték és villamos világítás 
van bevezetve. A  gyártelep külön vágányösszeköttetésben áll a m. kír. 
államvasutakkal.

A  zágrábi papírosgyár állandóan 260 munkást foglalkoztat, s rövid, alig 
tíz-éves fennállása bámulatos fejlődés képét mutatja. Műszaki igazgatója 
Frémont Károly, a gyártás vezetője Ilchmann Ottó nagyképzettségű szak
emberek, míg a kereskedelmi vezetés Fríedfeld Mór kezében van, akinek 
oldalán Taussíg Lípót cégvezető működik. A  gyár budapesti képviselője, 
Lauer Gyula több mint négy évtized óta áll a magyar papirosípar szolgá
latában és e szaknak egyik legalaposabb ismerője. A  zágrábi papirosgyár 
jórészt e kitűnő és érdemes szakember fáradhatatlan buzgalmának köszön
heti, hogy gyártmányait hazánkban oly nagy mértékben felkarolták és 
megkedvelték. E helyen külön köszönetét mondunk Lauer úrnak azon 
áldozatkészségéért, hogy szíves volt ez évi Évkönyvünk mellékleteihez a 
szükséges papíros legnagyobb részét díjmentesen átengedni.

II. A  PÉTERFALVI PAPIRO SGYÁR. Péterfalva község Erdélyben, 
Szeben vármegyében fekszik, s körülbelül 2000 lakost számlál. Itt működik 
hazánk egyik legnagyobb papírosgyára: a Péterfalvi Papírgyár Részvény- 
társaság, amely itt készíti a sokféle fajtájú levél-, író-, könyv- és újság- 
papírost. Száz meg száz munkáskéz szorgoskodik a modern gépek körül, 
hogy a gyár folyton fokozódó megrendeléseit elvégezhesse. Valamikor 
egyszerű kézművesek pepecseltek a hatalmas gyár ősében, a kis papíros
malomban. Mert ameddig a papíros készítése kézműves-mesterség volt, s 
amig a papírosfogyasztás bizonyos szűk keretekben mozgott, hazánkban a 
péterfalvin kívül igen sok kis papírosmalom volt s ezek akkoriban ki is 
elégítették a hazai szükségletet. Mikor azonban a kémia a mesterséges fehé
rítést és az anyag előkészítését meghonosította; mikor a technika a papiros
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iparnál is lehetővé tette a gépek alkalmazását s amióta a rongy anyag a 
papiros-szükséglet emelkedésével nem elegendő mennyiségben állott rendel
kezésre s a fának papírosanyaggá kikészítését föltalálták: az úgynevezett 
merített papiros helyett géppapirost kellett készíteni s így a papírosmalmok
nak papírosgyárrá kellett átváltozníok, mert a papiroskészitéshez a rongy 
mellett faanyagot is kell használni. E kényszerítő körülmények folytán egy 
már régebben fennálló papírosmalomból alakult 1863-ban a jelenlegi Péter- 
falví Papirgyár Részvénytársaság is.

A  gyár a hazai hasonló vállalatok között előkelő helyet foglal el. A  vál
lalatot nagy tőkebefektetés mellett csak néhány év előtt alakították át a 
modem kívánalmaknak megfelelően. A  gyártelep összesen 80 épületből áll, 
s több mint 800 munkásnak ad foglalkozást, kik a telepen szabad lakást 
kapnak. A  telepnek saját fürdője, betegpénztára és kórháza van.

A  gyár gépeit — melyek éjjel-nappal szakadatlanul működnek— víz-, 
gőz- és villanyerő hajtja. Naponkint körülbelül 150 métermázsa papiros 
kerül ki a gyárból, ami egy évben 550.000 métermázsának felel meg. 
E papírosgyár volt az első hazánkban, mely a távírószalag-tekercspapirosokat 
készítette és most is őszállítja az állami táviró-szükségletek legnagyobb részét. 
Gyártmányai igen kiválóak és amellett meglehetősen olcsók.

A  gyár budapesti képviselőségének ez úton mondunk köszönetét a nekünk 
fölajánlott papírosmíntákért, melyekre az ez idei Évkönyvünkben bemuta
tott levélfejek egy részét nyomtattuk. Aki ezeket a papírosokat megnézi: 
megtudja, hol kell beszerezni papíros-szükségletét.

III. SA S ÉS BAUER papirosgyári képviselete ugyan legtöbbnyíre idegen 
gyárakat képvisel, mindezek dacára szükségesnek tartjuk felemlítését, hogy 
ez a cég volt mindig az, amely különösen a levél- és borítékpapíros terén 
a legmodernebb gyártmányokat meghonosította Magyarországon. Amellett 
egyéb fatartalmú és famentes anyagú papírosa is olyan kitűnő gyártmányú, 
hogy bátran ajánlhatjuk bármely nyomdásznak. A  Könyvnyomdászok 
Szakkörének adományozott papíroskollekcíóért itt is hálás köszönetét mon
dunk, s megemlítjük, hogy levélpapíros-mintáínk egyik-másik szép és ízléses 
darabja is az ő papirosukon készült.

TIPOGRÁFUS.

FESTÉKEZÖ HENGEREINKNÉL gyakran megesik, hogy a hen
geranyag leválik az orsóról. Ennek valószínű okát többnyire abban keres
hetjük, hogy a hengert öntő munkás a piszkos, olajos kezével összefogdosta 
az orsót. Előfordulhat az az eset is, hogy az orsó nyirkos, s ezért nem fogja 
a masszát. Az orsónak tehát hengeröntéskor mindig tökéletesen száraznak 
és tisztának kell lennie.— A  hengerek beállítása rendszerint az úgynevezett 
hengerfa segedelmével történik. Ez azonban nem adja vissza mindig a pon
tos betűmagasságot, már csak azért sem, mert ki van téve a vetődésnek. 
A  hengereknek valamely nagyobb betű segítségével való beállítása sem 
megbízható a mérö-fölület viszonylagos kicsinysége miatt. Talán még leg- 
bíztosabban úgy eszközölhetjük a festékező hengerek kellő magasságra való 
beállítását, ha betűs formát veszünk a magasság meghatározásához. Magá
tól értetődik azonban, hogy a hengereknek nemcsak a szedés irányában 
kell pontosan beállítva lenníök; mert ha a dörzsölő felületekhez nagyon 
hozzászorul a festékező henger: nemcsak a gép járása lesz megnehezítve, 
hanem a hengeranyag is szenved általa.
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Z INICIÁLÉK ALKALMAZÁSA
Újabb időkben nagy kedvvel használják az iniciálékat, 

még pedig az egyszerűbbeket és díszesebbeket egyaránt. 
Különösen a legdíszesebb, legmodernebb munkákon szinte 
elmaradhatatlan díszítő kellékké lett az iniciálé, ami a vál

lalkozó szellemű betűöntőket széltében arra indította, hogy hébe-korban 
ez irányú újdonságokat is bocsássanak piacra. Hogy minő eredménnyel: 
annak a taglalása már más fejezetbe tartozik; oda, ahol a modern betűfajták 
művészi értékéről van szó. Mert hiszen az iniciálé is csak betű, s különösen
a fraktur meg antíqua között átmenetet képező betűalkotásokhoz az alap- 
betű jellegének megfelelő külön iniciálékat csináltak.

Bizonyos mértékben azonban az iniciálé mindig használatos volt. A  közép
kori másolók s az ősnyomtatók gyönyörű iniciáléiról talán már mindnyájan 
hallottunk. Azóta is sűrűn használta azt a nyomdász. Ha valamire való régibb 
nyomtatvány kerül a kezünkbe, például költeménykötet, prospektus vagy 
efféle: igen gyakran láthatunk rajta többé-kevésbé díszes kezdőbetűt is, 
ami azt bizonyítja, hogy a nyomtatvány díszítésének ez a módja minden
koron eléggé általános volt.

Tekintsünk csak egy kicsinyt széjjel a világban, s fölfegyverkezve a mai 
kor szellemének pápaszemével,próbáljuk meg kikutatni: mennyire és milyen 
mértékben használatos az iniciálé a mi mostani tipográfiai szedés-stílusunkban, 
s melyek az iniciálé modern alkalmazásának a törvényei ? Mert az bizonyos, 
hogy e fajta díszt minden országbeli szebb nyomtatványon látunk; nálunk is 
sűrűn használják ezt, Ausztriában is; de nézzük sorra bár a német, angol, 
francia, svéd, olasz, sőt amerikai nyomtatványokat: azt kell tapasztalnunk, 
hogy az iniciálét mindenütt alkalmas segítőeszköznek tartják arra nézve, 
hogy különösen a nyomtatványokat meg mestermunkákat díszítsék velők.

Különösen Amerikában. Az amerikai nyomtatványok legegyszerűbbjein 
is gyakran olyan feltűnően szép és ügyesen elhelyezett egy- és kétszínű 
iniciálékat látunk, hogy az nem csupán a vérbeli szakemberre tesz kimond
hatatlan jó hatást, hanem a nyomdászathoz abszolúte nem értő akármelyik 
laikus szemeit is képes megvesztegetni.

Hasonlóan egészéges irány és jó ízlés fejlődött ki az angoloknál, akik 
szintén bővében vannak az eszmével gazdag motívumoknak, s önálló föl
fogással párosult szépérzékük a java munkákat okvetetlenül föídiszítí kísebb-
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nagyobb iniciálékkal, sőt igen gyakran még a közönségesebb nyomtatványo
kon is szívesen alkalmazzák azokat.

Jogos tehát az iniciálék általános használata már csak azért is, mert ily 
módon kevés fáradsággal díszessé, csinossá tehető a nyomtatvány. Termé
szetes azonban, hogy a tetszetős külső eléréséhez a betűk jó megválasztása 
és a szedés kifogástalan elrendezése is elsőrangú követelmény.

Ami az iniciálé elhelyezését és általában alkalmazásának módját illeti, 
tömérdek többé-kevésbé díszes nyomtatvány megszemlélése révén arra a 
tapasztalatra jutottam, hogy tördelőink és mesterszedőink jó része nincs 
eléggé tisztában azokkal az elvekkel és szabályokkal, amelyek ílyes mun
kánál irányt adók és amelyeket ennélfogva sohasem volna szabad szemünk 
elől téveszteni. Sőt igen sok esetben határozottan helytelen fölfogást és zavaró
lag ható elrendezést tapasztalunk, úgy hogy talán nem árt, ha e tárgyról 
az Évkönyv keretében néhány megjegyzést teszünk.

Az iniciálénak alul-fölül okvetlen egy vonalban kell állania a melléje 
rendelt szöveggel. Az iniciáléval kapcsolatos első sort régebben verzálís 
betűkkel szedték, de ennek igazán nem volt semmi értelme. Haszontalan ósdí- 
ság, s a modernebb szedők ma már tökéletesen mellőzik, egyszerűen kurrens 
betűvel szedve az első szót is. A  legfölső sort rendesen hozzáragasztjuk a 
kezdőbetűhöz, a többinek azonban félnégyzetnyíre el kell attól állania. 
Ugyanekkora hézag maradjon az iniciálé alatt is, még pedig legtöbbször 
a kezdőbetű fölső állásának a rovására is. Ha példának okáért olyan iniciálét 
kell fölhasználnunk, amely a normális hézaggal egyetemben mondjuk három 
sornyi magasságot nem foglal el, hanem annál három-négy pontnyival 
rövidebb; nem marad más hátra, mint hogy pusztán két sort állítunk az 
iniciálé mellé, s az utóbbit fölfelé a szükséghez képest kíjebb állítjuk. A  fő 
szabály tehát az, hogy az iniciálénak a szövegtől való távolsága — az első 
sort természetesen kivéve — mindenütt egyforma legyen.

Az iniciálé mellett álló szövegrészletnek nem szabad kimenettel végződnie, 
vagy helyesebben formulázva: a kezdőbetű alatti sornak nem szabad bekezdé
sesnek lennie. Az ilyen eseteket — ha másképpen nem megy a dolog — ha 
a szerző, segítségül hívásával is, de okvetetlenül el kell kerülnünk.

Bár nem gyakori eset, de mégis előfordulhat, hogy az iniciáléval kezdődő 
szó vagy mondat idézve van. Az idézőjelet nem szabad ilyenkor egyszerűen 
elhagynunk, hanem szépen eléje kell szednünk az iniciálénak, még pedig 
magából a rendes szövegbetűből, de a szedés formátumán kívül. Másféle 
elrendezéssel vagy nyugtalanná tesszük a szedést, vagy pedig az iniciálé 
formáját, nyugodt szépségét befolyásoljuk.

Hogy az iniciálé jellegének, ha csak lehet, egészen meg kell egyeznie 
a szövegbetű jellegével; szinte magától értődő dolog. Különösen amikor 
minden dísz nélkül való egyszerű nagybetűt használunk föl iniciáléképpen: 
a betűjellegnek azonosnak kell lennie az egész nyomtatványon. Más az eset, 
ha figurákkal ékesített, avagy négyszöges ornamentumkeretbe foglalt iniciálé
ról van szó. Kisebb jellegbelí eltérések ilyenkor még csak megengedhetők, 
de a kirívóbb ellentétektől óvakodnunk kell. Gótikus iniciálét például nem 
használhatunk föl antíqua szedésben, de sőt még medíaevalíst sem igen 
francia vagy angol antíquában.

Sokat lehetne még az iniciálék alkalmazásáról beszélnünk, de példák
ból többet tanul az ember, miért is befejezésül Rigler József Ede és Kokály 
Ignác urak szívességéből szedésmíntát mellékelünk, mit olvasóink figyel
mébe ajánlunk.

SPITZ ADOLF.
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MESTERSZEDÉS FEJLŐDÉSE
Manapság mind sűrűbben találkozunk oly nyomtatvá

nyokkal, melyeken semmiféle nyomdai 'dísz nem talál
ható, hanem a díszt mintegy kárpótlásképpen a sor- és 
szöveg-csoportosítás, térelosztás ügyes volta helyettesíti. 

Az angoloktól indult ki ez az egészséges eszme, még pedig alighanem 
világhírű modern iparművészeiknek inspirációja révén. Ha jól szemügyre 
vesszük a dolgot és boncolgatni kezdjük, akkor odajutunk, hogy az általuk 
sűrűn hirdetett eszme nyer itt is kifejezést, pl. a nyomdásznak ne legyen 
hivatása rózsás kertet varázsolni a papírosra, hanem igyekezzék mester
ségének legnagyobb kincsét, a betűt és vonalat olykép alkalmazni, hogy 
az a szép törvényeinek megfeleljen, a szemnek tetszetős legyen.

Az a nagy díszítmény-halmaz, melyet különösen Németország az utóbbi 
években alkotott, elnyomja itt Keleten ennek az egészséges eszmének az 
érvényesülését. Szándékosan mondhatjuk: halmaz, mert nagyobb része csak 
a versenyszülte korcs, értéktelen ólomdarab.

Önként vetődik fel tehát az a kérdés, miért nem érvényesülhet nálunk 
szélesebb körben ez a szedésmodor. Azért, mert rendelő-közönségünk ízlését 
megmételyezték már a fönt említett díszítmények, s szakítani nem tud vele. 
Megtörténik számtalanszor, hogy a rendelő az ily stílusban készített munkát 
azzal küldi vissza, „nem díszes". Pedig mi szakemberek tudjuk csak, hogy 
az ily munka előállítása sokkal több fáradságot és gondolkozást igényel, 
mint valami fölsallangozott „díszes" munkáé, mely természetesen megnyeri 
a tetszést.

Melyek tehát azok az eszközök, amelyekkel széppé tehetjük a nyom
tatványt, anélkül, hogy azon díszt alkalmaznánk?

Állapítsuk meg először a papiros-alakot; azután gondosan átolvasva a 
szöveget, határozzuk meg, hogy minő betűfajtából fogjuk azt szedni. Komoly 
üzleti nyomtatványra egyszerű metszésű betű kell; ha másfajtájú a nyom
tatvány: mindig oly betűnemet használjunk, mely úgyszólván összevág a 
szöveg tartalmával.
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A  szedés csoportosítása a papiroslapon úgy történjék, hogy az mindig 
megfeleljen a papíros alakjának, például a hosszúkás alakú papíroslapon a 
szedés zöme nem lehet négyzet-alakú, hanem csak tégla-formájú. Lényeges 
továbbá, hogy az így csoportosított szedés zöme a papíroslap közepére essék 
és hogy szigorúan betartsuk a betúfaj egyöntetűségét. Az esetben, ha a 
szöveg kevés, igyekezzünk azt keskenyebbre szedni, de mindig csak a papiros 
alakjához mérten.

Az egyhangúság megtörésére szolgál a kezdésnél alkalmazott iniciálé, 
mely szintén mindig ugyanazon betúfajból legyen véve, amelyből a szöveget 
szedtük. Ha cimsor az egész szövegben nem fordul elő, akkor a kezdő betűt 
léniával díszíthetjük tetszésünk szerint, de minél egyszerűbben és hatásosabban.

Címsorokkal és klisékkel ellátott szövegeknél tág tér kinálkozík a tet
szetős elhelyezésre, sorcsoportosításra.

A  címsorok betűinek megválasztásánál figyelembe kell vennünk a szöveg 
rendeltetését is. Reklám-célra szolgáló nyomtatvány sorai erőteljesek legye
nek, míg ellenben valamely más díszkrétebb fajtájúé jóval gyöngédebbek, 
hogy az egyik szembeötléssel,amásík pedig kecsességével hasson a szemlélőre.

A  tömör szedés között levő címek lehetőleg szorosan, kevés tágítóval, 
de azért arányosan legyenek elválasztva, olykép, hogy a szemlélő előtt 
mintegy beleolvadjanak a tömör szedésbe. A  többi címsorok, melyek a papi- 
rosíap különböző helyein lesznek elhelyezve, minden körülmények között 
jó nagy ürességgel legyenek határolva, mert az ily genre-ben előállított 
nyomtatványok legjellegzetesebb vonása a nagy üres tér, az arányos be
osztás és betűnagyság, a betűfaj egyöntetűsége, végül az ügyes, megkapó 
sorelheíyezés.

ST E FÁN I JÓ Z SE F.

A  KÖ N YVN YO M D ÁI CINÓBERFESTÉKET szeretik hamisítani. 
Hogy azonban valóban kénesőből és kénanyagokból készült cínóberrel van-e 
dolgunk: arról könnyen győződhetünk meg. Teszünk ugyanis a megvizs
gálandó festékekből csekély mennyiséget egy porcellán-korongra, azon szét
kenjük és tűz fölé helyezzük. Hevítéskor az igazi cínóbernek el kell illannia 
és súlyából legfeljebb fél százaléknak szabad visszamaradnia. Ha a cínóber 
nem valódi: az elillanás nem észlelhető, valamely más kémiai jelenség 
azonban bekövetkezhetík, pld. szétfröccsenés s ezért munkánknál óvatos
nak kell lennünk s azt körültekintéssel végeznünk. A  cinóber utánzása 
kátrányfesték-anyagokkal divatos; ezekhez még sárkányvért is vegyítenek. 
Hogy ily eset fönforog-e, azt könnyű kimutatni: borszeszbe teszünk csekély 
mennyiséget s ha rázás után a borszesz megfestődík, a cinóber nem igazi. 
A  fluoreszceín-féle szerves vegyülettel, miníummal szépített cínóber a keres
kedelemben anticínóber néven szerepel s az alkoholt narancs- vagy sárgás 
színűre festi s fluoreszkál. Cínóbernek le nem kötött ként nem szabad tar
talmaznia; hogy azonban tartalmaz-e mégis szabad ként, azt úgy mutat
hatjuk ki, ha sárgaréz-lemezre kenjük s azon szétdörzsöljük: beszáradás 
után kissé megbámul. Ismeretes, hogy rézkliséről nem lehet cínóberrel 
nyomni; ha azonban olyan gépen akarunk cínóberrel nyomni, amelyen 
még rézfestékhenger van: a hengert bevonjuk kopállakkal s vígan nyom
tathatunk. SZT.
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^ETÜ  ÉS BETÜÖNTÉS
Pompás, jó cikk jelent meg tavalyi Évkönyvünkben Schopp 

János szaktársunk tollából. A  betűöntést ismerteti e cikk, 
amely tárgynak magyar nyelven tudvalevőleg még alig van 
valamicske szakirodalma. Hálás, a köznek nagy mértékben 

szolgáló dolgot cselekszik tehát az a szakember, aki ebben az irányban 
szerzett ismereteit közkinccsé s mindenki számára megközelíthetővé teszi. 
Mert utóvégre a betűöntés a könyvnyomtatásnak olyan eminens jelentő
ségű ágazata, hogy aki nyomdász, annak már csak elődeink iránt való 
kegyeletből is kissé behatóan kell foglalkoznia a betűcsínálás technikájával 
és történetével. S bár az újabb idők munkamegosztásos rendszere úgyszól
ván különálló mesterséggé avatta a betűöntést is, éppen úgy, mint a kence- 
főzést, festékkészítést stb.: e tiszteletreméltó rokon mesterségnek a könyv- 
nyomtatás fejlődésére való hatása most is csak oly döntő, mint volt mindig.

A  könyvnyomtatás őskorában — a X V . meg a XVI. században — a 
betűönfés még nem volt önálló mesterség. A  nyomdász maga volt a betű
öntő, sőt talán nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy az akkori idők könyv- 
nyomtatásában a betűöntés volt a legnehezebb, legművészíesebb része a 
dolognak. A  szedés meg a szoros értelemben vett nyomtatás művészi tekin
tetben csak másodrangú munkakör volt a betűtípus megcsínálásához képest. 
Gutenberg találmányának a gerince a betűöntés föltalálása volt, s azóta is 
— egészen a XVIII. század végéig — azok a férfiak, akikkel mi mint leg
jelesebb nyomdászainkkal büszkélkedünk: elsősorban, sőt sokszor csaknem 
kizárólag, újabb betűfajok művészi megvésésében tűntek ki. Schöffer Péter, 
Jenson, Pannartz és Sweynheym, Caslon, Baskervílle, Garamond, Bodoni, 
sőt még a magyar Tótfalusi Kiss Miklós is, inkább betűvésők, illetőleg betű
öntők voltak, mint szorosabb értelemben vett könyvnyomtatók.

A  nyomtatott betűvel mindenkoron a kézírást igyekeztek utánozni. 
A fatáblanyomatokon, Gutenberg és közvetlen utódai nyomtatványain 
szembeszökően mutatkozik ez a törekvés. Különösen Gutenberg tömérdek 
sokat fáradozott azon, hogy nyomtatványai betűk dolgában mentül jobban 
megegyezzenek a kézírásos könyvekkel. A  harminchat-soros bibliához 140, 
a negyvenkét-soroshoz nem kevesebb mint 240 patrícát vésett pusztán a 
kézírásos kurrens betűk visszaadására. Ha nem az Írott betűk abszolút 
utánzása lett volna a legfőbb törekvése: 40 patrícával is beérhette volna.
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Gutenberg utódai e tekintetben nem voltak már annyira skrupulózusak, de 
azért a kézírás nyomtatott betűvel való tökéletes utánzására való törekvés 
bizonyos mértékben sokáig megmaradt.

írás dolgában jelentékeny különbséget látunk az egyes nemzeteknél. 
A  németeknél, franciáknál, olaszoknál és angoloknál a közönséges folyó
írásnak is más-más jellege fejlődött ki. A  betűk ugyan alapjában egyformák 
voltak mind a négy nemzetnél, s legföljebb csak egyik-másik betűn tapasz
talhatunk alapformabelí eltérést, de a vonalvezetés, meg a legegyszerűbb 
betűnél is megnyilatkozó aprólékos díszítés tekintetében olyas eltéréseket 
látunk például a X V . századbeli franciaországi meg németországi kéziratok 
között, amelyekből meglehetős biztossággal következtethetünk az illető 
kézirat származási helyére. Hiszen ma is tapasztalhatjuk, hogy egy-egy 
falu népének úgyszólván egészen egyforma az írása; ahogyan ír a tanító: 
azon módon igyekeznek írni a tanítványai is, s ebből aztán az következik, 
hogy végezetül a falu egész lakossága meglepően hasonlatos módon rója a 
betűt. Nos, már csak természetes, hogy a műveltebb nemzetek írott betűiben 
megnyilvánuló különbséget a betűvésők magára az öntött betűtípusra is 
át igyekeztek vinni. Köztudomású, hogy az úgynevezett antiqua betű — ha 
mindjárt francia ember volt is a végleges megalkotója — egyes-egyedül az 
olasz nemzeti lélekből fakadt. Az első kurzív betűt pedig Francesco da 
Bologna tudvalevőleg Petrarca kezeírása után véste. A  németeknek sohasem 
jutott volna eszükbe, hogy nyomdai típusaikat a régi római kurrens írás 
nyomán formálják át. Hiszen az antíquát máig sem akaródzík adoptálniok. 
A  fraktur betű megteremtése szinte koncesszió volt a német barátbetű meg 
az olasz antiqua közt kitört versengésben.

Az antiqua meg gótikus betűk használatában a még a X V . század végén 
kifejlett versengés a XVI. folyamán dőlt el végképpen, még pedig a román 
népeknél az antiqua, a germánoknál — az angolokat leszámítva — a gót, 
illetőleg az abból sarjadt fraktur betű javára. A  medíaevalis antíquát a fran
ciáknál a XVI. század első felében már széliében használták; ez főképpen 
a hírneves betűvéső Claude Garamondnak köszönhető, aki remek véseteít 
jól meg tudta kedveltetní az akkori idők irányadó francia tipográfusaival.

Kétségtelen, hogy az olasz, angol meg francia betűvésők azonos meg
oldásra törekvő munkái közt is a X V . század vége felé már fölismerhető 
bizonyos nemzeti jellegbe árnyaló különbség. Hogy ez akkoriban, a könyv- 
nyomtatás bölcsőkorában nem nyilatkozott meg pregnánsabbúl: annak 
okát a betűöntő-szerszámok tökéletlenségében sejtjük, amely nem engedte, 
hogy a betűöntő a vésnök munkáját a maga eredetiségében adja vissza.

Hogy milyenek voltak a betűöntésre szolgáló eszközök a X V . században: 
nem tudjuk. Gutenberg, Schöffer stb. öntő-szerszámaiból korunkra semmi 
sem maradt. Hogy Gutenberg nyomtatványainak egyes betűi olyannyira 
különböznek egymástól, annak az okát többen az ólommatrícákban keresik. 
Azt állítják, hogy Gutenberg a patrícákat valamely kemény fémbe, például 
acélba metszette, s ezt aztán ólomba verve: állította elő a matricákat. Ily 
módon csakugyan megmagyarázható volna: miért van az, hogy a legelső 
nyomtatványok egy-egy oldalán alig találunk két egyforma, mondjuk ,,a“ 
betűt. Az ólommatríca tudvalevőleg elég puha ahhoz, hogy alakját meg
változtassa, ha forró betűfémet vagy csak egyszerű ólmot is öntünk rája. 
Az egyes ilyen ólommatrícákból különben is csak nagyon korlátolt számú 
betűpéldányt — legföljebb huszat-harmíncat — önthettek. A  matricák ennek 
következtében való cserélgetése is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 
betűk ne lehessenek teljesen egyformák.
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Gutenberg közvetlen utódainak a betűi egyrészt kisebbek, mint a nagy
mesteréi, másrészt meg nagyobb az egymáshoz való hasonlatosságuk. Ebből 
az következtethető, hogy Í465 után már valami olyan öntőműszer-féle 
szerszámuk volt a betűöntőknek, amely lehetővé tette a pontosabb öntést. 
De mert a betűk hasonlatossága mégsem olyan abszolút, mint a XVI. század 
derekán élt kiválóbb betűöntők termékeié: arra kell gondolnunk, hogy a 
betűfém ez időben még nem volt olyan keményebb ötvözet, mint ma, hanem 
valószínűleg csak tiszta 
ólmot vettek e célra.

Föntebb azt mon
dottuk, hogy Í465 után 
már valószínűleg öntő
műszerük is volt a betű
öntőknek. Hogy ki volt 
a föltalálója: nem tud
juk. Általában Schöffer 
Péternek tulajdonítják 
ezt, s mi is valószínűnek 
tartjuk a dolgot. Az ön
tőműszerre vonatkozó 
első adat azonban csak 
í568-ból származik. A  
híres német rajzoló: Amman Jóst egyik rajzán láthatjuk a öntő-műszer 
képét. Egyik jeles Gutenberg-kutató, Wallau Henrik, ki mellesleg tanult 
nyomdász, a következőképpen ismerteti az itt bemutatott ábrán szemlélhető 
műszer használati módját: A  négyszögletű, hosszúkás öntőforma függőle
gesen áll egy kiszélesedő talpú ládikán. A  ládika arra való, hogy az öntő 
azt munkája közben a tenyerére téve, meg legyen védve a túlságosan nagy 
forróságtól. A  ládika egyik oldalán lyukat látunk; ez az öntőműszer ama 
helyének felel meg, ahol a matrica belőle kiáll; talán valami ékkel lehetett 
a lyukon keresztül a matricát rögzíteni. A  ládika is, meg az öntőműszer is 
két-két részből állott; öntés után széjjelnyították ezeket, s az öntött betűt 
kivéve: újraöntés végett megint összecsukták mind a kettőt.

Az Amman rajzolta öntőműszer még elég kezdetlegesnek látszik: pél
dául a megöntött betű kírántására való kamót sem látjuk rajta. Különben 
ez a kamó nem éppen a legfontosabb dolog a műszeren. A  fő dolog volt 
mindenkoron, hogy az öntendő betű pontos szögű lehessen, s ezért a műszer 
bensejében levő törzsököknek, fenéknek meg falaknak egymás ellenében 
pontosan derékszögűeknek kellett lenníök, mert csak az így keletkezett 
térben lehetett olyan betűket önteni, amelyek a szedés közepette pontosan 
egymáshoz záródnak.

Homályos följegyzések szerint a híres francia betűöntő Garamond a 
XVI. században tökéletesítette meg annyira az öntőműszert, hogy véle a 
betűk teljesen pontos szögben voltak önthetők. A  törzsököket és falakat 
acélból csinálta, s a betű kírántására szolgáló kamót is valószínűleg ő alkal
mazta először. De öntőműszerét teljes pontossággal nem ismerjük. A  híres 
amerikai szakíró De Vinne egyik könyvében XVII. századbeli betűöntő
műhelyt ábrázoló képet közöl, de az öntőműszer formáját nem igen 
láthatjuk belőle. Az ezt jobban szemléltető első kép Í77í-ből való, s ezt 
Évkönyvünk következő oldalán mi is bemutatjuk.

Ahogy Garamond a betűöntő műszert megjavította: úgy maradt az 
majdnem három századon keresztül. Ilyen műszer segítségével állították
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elő a mólt századok hírneves betűöntői — Bodoni stb. — a magok fölül- 
molhatatlanol finom technikájú betűit.

Pedig mennyi bajjal járt akkoriban a betűöntés. Ha csak egyetlen nyom
dának dolgozott a betűöntői még hagyján. Kellő beállítás és adjosztálás 
otán kisebb betűből 4000-et is ki todott napjában önteni. De ha sok külön
böző szisztémájú nyomda számára szállította a betűt: ogyancsak meggyűlt 
vele a baja. Külön törzsököket, s ha a betű magassága is elütött a többitől:

még külön öntőmüszert 
is kellett a betűöntőnek 
minden egyes rendszer
beli betűfajtához besze
reznie, mi bizony sokba 
került. Valóságos rak
tárt kellett tehát beren
deznie a különféle rend
szerű betűk öntéséhez 
való műszerekből. És 
még így is megtörtént, 
hogy olyan betűk önté
sével bízták meg, ame
lyek sehogysem egyez
tek meg öntőműszereí 

rendszereivel. Olyan módon segített tehát a bajon, hogy az öntendő 
betűhöz legközelebb álló rendszerű műszert vette elő, s a különbséget 
aranyfüsttel való egyengetéssel pótolta. Hogy mily körülményes volt ez az 
egyengető eljárás, kitűnik abból is, hogy gyakran csak századpetitnyi 
különbözeiét kellett a betűöntőnek aláraknia.

*  *  *

A  betűöntő-szerszámok legfőbbjének technikai tökéletesítése dolgában 
tehát közel három évszázadon keresztül nem regisztrálhatunk semmit. Hasz
náljuk ki ezt az alkalmat arra, hogy a múlt idők hírneves betűöntőivel 
— ha csak úgy futólagosán is — megismerkedjünk.

Minden idők legnagyobb betűöntője Gutenberg marad. Ö e mesterség
nek a megteremtője, s ő érte el abban a legnagyobb művészi fokot, amennyi
ben kezdetleges eszközeivel is sikerült célját: az akkori idők rendes kéz
írásának utánzását elérnie. Az újabb kutatások eredménye szerint öt betűt 
vésett. Az első ezek közül az, amelyet a harmínchatsoros bibliának (1453?), 
a Donatusos kalendáriumnak meg az ítélet napjáról szóló nyomtatványá
nak az elkészítéséhez használt. A  másik, későbben alkotott betű az, amellyel 
a negyvenkétsoros bibliát nyomtatta (Í456); a harmadik az Í457-Íki zsoltáros 
könyvnek kisebbik, a negyedik pedig ugyanennek nagyobbik betűformája. 
A  két utóbbi típus ugyan Füst és Schöffer neve alatt látott napvilágot, de 
rendszerüknek s az alkotásuknál megnyilvánult elveknek a két biblia 
betűjéivel való megegyezése kétségtelenné teszi, hogy Gutenbergnek nagy 
része volt a megalkotásukban. Mind a négyet bemutatjuk e cikkünk kereté
ben. A  föltaláló által alkotott ötödik betűfajta volt az í460-ban megjelent 
„Catholícon" nyomdatípusa. Ez a nagy mester leggyöngébb alkotása. Látszik, 
hogy már-már fogyott az ereje.

A  sokat dicsőített Schöffer Péter csak vagy öt betűfajtát vésett életében, 
s ezek közül a három elsőt, amelyeket még ólommatrícákból öntött, használta 
majdnem kizárólagosan, úgy hogy betűi hasonlíthatatlanul gyöngébb alko-
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tások nemcsak Gutenbergéinél, hanem a legtöbb kortársa által vésett betűk
nél is. Bár a vörösréz-matricákat ő találta ki, e találmányát nem használta 
ki kellőképpen.

Az első könyvnyomtatók betűi — mint azt Faulmann kiderítette s 
Évkönyvünk egy régebbi kötetében Firtíngerünk is megemlítette — drótra 
voltak fűzve, nehogy a festékező labdával kírántódhassanak. Ez is arra 
mutat, hogy a legrégibb betűöntők öntőszerszámai nem lehettek valami

t i  ökés ♦ £ teftítt t t  
m ű t p lm unm i ‘ 1  repítte a q u a r  
m a r is :  a tirfq ; m trip iirfttír fu^ 
p tra -É tfa r fű  t u t f p t t t m a n t

G u fe n b e rg  am a  betűje, a m e lly e l a h a rm in c h a t - so ro s  bibliát, a D o n a t u s o s  
k a le n d á r iu m o t  m e g  a z  ítélet n a p já ró l s z ó ló  rö p íve t  nyom tatta .

nagyon pontosak. A  betűk magasságáról annyit tudunk, hogy a Gutenberg 
betűivel megegyező barátbetűk m betűjének magassága Geofroy Tory 
párisi könyvkereskedő t520 körül megjelent „Champ fleury“ című könyve 
szerint (amelyet különben bátran az első tipográfiai szakkönyvnek számít
hatunk) ötször akkora volt, mint amínő vastag volt az illető m betű törzse.

Sweynheym és Pannartz í465-ben a Róma melletti Subiaco kolostorban 
kínyomatták híres „Lactantius“-ukat. A  két társ közül Sweynheym volt 
a betűvéső és öntő, Pannartz a szedő és nyomó. Sweynheym gyönyörű 
szép űj betűket vésett e könyvhöz. E betűket szemi-gótnak (félig gótnak) 
nevezték, de amint a két oldallal hátrább bemutatott fakszimilén látható: 
a gótikus nyomok kétségbevonhatatlan jelenléte mellett is már bizonyos

g o  U ra  m ro  fr m g  t tm n o r íá  t ű i F a n ra  

in  n r a to n íb u B  t n r io  a u ö ir a a  ta n r a *  

r n n  tu á  i  F iím n  t ju á  In b r a  m  D fio  ffje *  

fu  4  in  o n tr a  fa n d o o n t t  tö n tu n ita ta  

f in n  t ű t  t u t ir a  f ia t  t  a g m n n n s -m m a
G u fe n b e rg  am a betűje, am e lye t  a n e g y v e n k é f - s o ro s  b ib lia  
n y o m ta tá sá h o z  h a szn á lt.

mértékben az antiqua típushoz számithatók. A  most említett könyvnyom
tatók egyik, későbben nyomtatott bibliájában e vastagvonásos és meglehe
tősen maszatos betüfajta helyett nagyjából hasonló vágású, de vékonyabb 
és tisztábban kidolgozott betűket találunk.

Irodalmunkban gyakorta szó esik Aldo Manuzióról, mint az antiqua 
betűtípusok alkotójáról. Az efféle állítás téves: Aldus tudós volt és könyv- 
kereskedő; betűit részben hírneves előde Jenson Miklós, részben pedig 
Francesco da Bologna véste. Az utóbbi csinálta például Petrarca kézírása
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nyomán az első kurzív betüsorozatot. Medíaevalís vágású, erőteljes hatású 
szép betűfajta volt ez; a következő oldalon mutatjuk be.

A  tulajdonképpeni medíaevalís antíqua betűk megalkotójául még Speyerí 
(Spíra) János velencei könyvnyomtatót is tartják, de alaptalanul; az ő betűi 
is szemí-gótok, csak úgy mint a Sweynheyméi. Az igazi föltalálót, Jenson 
Miklóst, aki a franciaországi toursi pénzverő-intézet bélyegmetszője volt, 
1463 körül királya Mainzba küldte a könyvnyomtatás tanulmányozására.

t  p á t r i á t  q u í  o m t a  f a t t a  

u r a  t t  j p t r r  n o f l r á  f á i m é  

r a a t ?  c f t  De f p í r i t u  f a m t o  *
G u fe n b e rg  á lta l v é se tt  be tű k ; F ü s t  é s  S c h ö f fe r  a z so lt á ro s  
k ö n y v ü k  n y o m ta tá sá h o z  h a szn á ltá k .

Jenson e megbízatásának annyiban eleget tett, hogy elsőrendű könyv
nyomtatóvá és betűöntővé képezte ki magát; de aztán a helyett, hogy 
Franciaországba tért volna visszás az 1460-as évek vége felé Velencébe 
ment, s itt nyomdát alapított. Betűit a 40-ik oldalon láthatjuk.

A  fraktur meg a schwabachi betűfajták majdnem egy időben keletkeztek 
a németeknél. Az előbbit valószínűleg a nürnbergi Neudörfer János és 
(Hölzel ?) Jeromos mester alkották meg, az utóbbi szép lassan fejlődött ki 
Schöffer és Pfíster ama betűiből, amelyekkel a bűnbocsátó leveleket is 
nyomtatták. Mind a fraktur, mind pedig a schwabachi betűt megtaláljuk 
már Dürer Albert könyveiben. A  frakturt az „Unterweísung dér Messung 
mit dem Zírkel und Ríchtscheít" című, a kőfaragók és fölíratkészítők számára 
készült könyvecskéjében, a schwabachi betűt pedig a híres „Apokalypsís"- 
ben mutatja be.

Görög betűt a milánói Paravísino nyomdájában 1476-ban öntöttek először. 
E betűk állóak és meglehetősen ósdíasak voltak. Aldo Manuzío velencei 
nyomdájában készült majd húsz esztendővel ezután egy görög-szöveges

rtinawatullapraan
G u fe n b e rg  á lta l v é se tt  be tű k ; F ü s t  é s  S c h ö f fe r  a z so lt á ro s  
k ö n y v ü k  n y o m ta tá sá h o z  h a szn á lták .

könyv, olyan szép dőlt betűkkel, s akkora tipográfiai művészettel, hogy 
legjelesebb művészettörténetíróínk méltán mondják azt példaszerűnek. Aldo 
különben nem elégedett meg azzal, hogy pusztán egy könyvre való görög 
betűt vésessen, hanem teljes kilenc fokozatot állíttatott elő belőle.

Héber betűt is Olaszországban öntöttek legelőször. Ben Jíczhák Salamon 
1475-ben a calabríai Reggío városkában nyomtatta az első héber-szöveges 
könyvet. Hogy ő maga véste volna patrícáít: nem nagyon valószínű, mert 
a könyv kiállítása világosan mutatja, hogy Salamon zsidó nem igen ismerte



a betűszedés akkoriban már annyíra-mennyíre meggyökeresedett szabályait, 
s így aligha volt szakember.

Orosz nyelvű, glagolíta betűkkel nyomtatott könyv Paganini velencei 
nyomdájában í528-ban készült legelőször. K i volt e betűk vésnöke: nem

AGNO & oxe&ía fgemo tsirt qootn íc dockrmg 
nírus dedkbííatcicpjcqiiídbboris poccrat ímpendí: 
cotitsmris oraníbus publiós Sí prüiaris acHombus. 
ad m<|mtídf ucrüSKÍs íhidti fir cottoilerút: exifhmá ♦ 
ces mulco ette prfdarrus bumanafú dúiinarűqr rerű 
ftweftigare ac ícírt ranofic g ftmédis optbus autcu. 

mubndís bonoríbus mberere.($mbus rtbus quoniamfnagdcsrcrrcTieqj 
fisne: &i ad folúö corporis pnnmt culmm nemo mdusr: nemo úifhor cfta 
pocát Erár qaidq üli umíans cognírioncdígiriirusB qixam fart cátopcre

S w e y n h e y m  é s  'P a n n a rfz  „L»acfan fiu s“-á n a k  kezdete. 
S z e m i-g ó f  betűk.

tudjuk. Faulmann szerint különben már egy évvel korábban is jelent volna 
meg orosz könyv Velencében. Ugyancsak Paganini Í5í8-ban arab könyvet 
is adott ki. Arab betűtípusok azonban már
Í5í4-ben is voltak a velencei Gregorío da m . TVLLI I  CI CHROMI S  
Gregoriís nyomdájában. Ungnad Hans d e  C l a r i s  o r a T O r i b v s  
krajnai nemes í560-ban Hartwach János 
bélyegmetszővel és Auer Simon betűöntő
vel különleges délszláv betűket is készít- 3 R v t  v  s .

tetett.
Szír betűket az elwangení Kraft Gás

pár, a mi Hoffhalter Ráfaelunknak későbbi 
(Í558—1560) társa vésett először J554-ben 
a bécsi Zímmermann Mihály könyvnyom
tató számára.

Georgiái betűket nagy magyar betű
vésőnk, Tótfalusi Kiss Miklós vésett elő
ször a XVII. század vége felé Amsterdam
ban. Ugyanő szamaríaí betűket is vésett.

Hangjegytípusokat a X V . században 
még nem öntöttek, már csak azért sem, 
mert az öntőműszer e korban még nem 
volt olyan tökéletes, amínőt a jól záródó 
hangjegyes vonalak öntése okvetlenül 
megkívánt volna. A  XVI. század elején 
Petruccí öntött ugyan hangjegytípusokat, 
de vonalak nélkül; az utóbbiakat külön 
nyomtatta a könyvbe. A  vonalakkal kom
binált hangjegyek nyomtatását a párisi 
Hautin Péter találta ki í525-b«m

A  mai értelemben vett kézírásos öntött

V M e Ciliéin decedens Rjsodú uenijjém > 
C  Ú' co mihi de Bortenfú merte ejfet 

alldtum;opinione omnium maiorem ani- 
mo cepidoloreni nam&,amico amijjo, cum con- 
fuetudine iucunda,tum multorum officiorum con- 
iundione me priuatum ui dobom: & mteritu tá
ti: auguris dignitatem nofiri college demimtam 
dolcbam. qua in cogitationc ,&■ cooptattim me 
ab eo in collegium, recordabar; in quo iuratus iu- 
dicium digmtatis sneaefecerat; & inauguratum 
ab codem; ex quo aug urum inflitutis in parentis 
eumloco colere iebebam . ^íugebat etiam molc- 
fiiam ,  quod, mdgna fapientium em um  bono
mmá. penuria, uir egregiu s, coniunílijjimuiq. 
■oiecurn confiliorum omnium focietate,aheni]Jimo 
reip. tomporé extin£lus,& aubloritatis ,& pru- 
dentiae piac triflc nobis defiderium reliquerat: 
dolebamque, quod non, ut plerique putabant,  
aduerfhrium, aut obtreflatorem titudum m ea ri, 
fed focium potius, & confortem gloriofi laboris 
ami fértem. etenim , fi in leuiotum artium fludio 
ss emorsae proditum e jl, poétas nobiles poetarum 

■aequaliun
A ld o  M a n u z io  k u rz ív  betűje. 
A  k é ső b b i k ife s té s re  s zá n t  
in ic iá lé  h e lyé t  C  betű jelöli.

betűk között legrégibbnek Granjon Miklós lyoni könyvnyomtató Í556- 
ban vésett „caractére de cívilíté“-jét vehetjük. Igen szép álló kézírás ez.



Gutenberg harminchatsoros bibliájának a betűi nagy-kanon nagyságúak. 
Hosszú ideig — egész a XVII. század végéig — ez volt a legnagyobb öntött 
betú. Az augsburgí Stenglín Jeremiás könyvnyomtató 1693-ból származó 
árjegyzékében azonban „Gábor Fraktur“-t is találunk, még pedig első helyen, 
de a tercía betűkkel megegyező árakon. Hogy az első helyen áll: abból az 
következik, hogy a legnagyobb az akkori idők betúí között; az árából 
pedig (30 írt) az, hogy kisebb a nagy-kanonnál (27 frt), a kís-kanonnál 
(28 frt), textus frakturnál (28*30 frt) és parangonnál (29 frt) is.

A  papírosfölúlet kihasználása okáért már a X V . században rohamosan 
kezdenek kísebbední a könyvhetük. Schöffer egyik betúfajtája már a ciceró 
betűnagyságnak felel meg. Frobeníus í490-ben már nonpareílle betűkkel 
nyomtatja a bibliát. A  petit betűt Németországban ,Jungfernschríft“-nek

is nevezték. A  Brevíer 
be tű fokozat Angolor
szágban körülbelül a 
petitnek felel meg; de 
mégis találunk olyasféle 
adatot a betűöntők his
tóriájában, amely két
ségtelenné teszi, hogy a 
németeknek is meglé- 
vén a maguk Brevier 
(Prevíer) betűj ők, ez a 
ciceró meg a garmond 
között állott.

Gyémánt (Díamant) 
betűnagyság megvolt 
már a XVII. században 
is. Jean de Sedan betű
véső volt a csinálója 
(Í625), s ő róla e betűt 
Sedanoise-nek is nevez
ték. Egy másik elne
vezése Parisíenne volt.

Garamond, a XVI. 
század legnagyobb betű
vésője, kiről már külön
ben több helyt is volt 
szó, Í56í-ben halt meg. 
Gyönyörű medíaevalís 
meg görög betűket vé
sett. Nem hiába, hogy 
az öntőműszert is meg
javította, de az ő révén 
a betűvésés és betűöntés 
művészete bám ulatos 
haladást tett.

Hollandia a XVII. 
századtól kezdve híres 

volt a betűvésőíről. Az Elzevírek gyönyörű típusait még ma is csodáljuk. 
Hogy azonban e remek betűket maguk az Elzevír-családnak tűlon-tűl gaz
dag s üzleti ügyekkel elhalmozott tagjai vésték volna: kötve hisszük. Alíg-

rű lareafiad fmé tamé ícertü é an latért pofiit. Cóiter qdc 
oíbus tus idéé.Valitans.n.aliqdcöfert i murua fociéra te: 
pnuactfh uero agn 6i quarücüqj cá̂ i nő oíbus idé confeq' 
túr ius eé. Aiiud qdé óim atreítattoe firma tű quod expedi' 
at í ufu mutuzfonetatis zoiy. qux iufta putantur eé.ius di 
árut fiue idé fit oíbus fiue nő idé:porro fi ponat tátű qfpi 
un: nő auté ,pueniat cőmodicas mutuz foaetaus: nő iám 
hoc iuns naturá hét & fi ícercidat cőmodü iuris; qddá auté 
tépons ad andopationé cógruit.Nihtlonunus id tépus 'iu' 
ítu ctathis q non inanibus íiocibus femet Ő5fundút:fed!lrs 
piurias cemüt.Vbi uero cü uanx fuerít arcú (tar. tes tes nő 
cógmere ad ánapationé uifa fü t quz pútabátur íuftaű ip 
fis rcbus ea iufta non ciánt. Vbi uero uanefcénbus orcűfta 
obus eebus ütfa funt nő cőgruere ad antidpationé quz ex' 
ifhmata funt iufta. Vbi ueró'uanefcénbus rebus iám nő tt 
tilia érát eadam pofita íuta.Hic auté tű quidéiufta fuere 
quádo erátunlia focietarf mutuz fimulcőuerfánű.Poftea 
uero nő iá fuérűt iufta quando neqj unlia erár.Quibus re' 
bús exterms mimé confidere prxdare conítttuit. Hic ea q' 
dé q func poíhbilia ,ppinqua Si familiana efncu.Qux ue' 
ro huiufmodi non funt non aliena fané. Quz au té nő po' 
reraceú fe ftuduit non immifcereiexclufitq; omnia qü* a 
gerenoncóducebar: qniqj uimacceperütucfeexeis maxi 
meadcófidólumpararét quz funt ppinqua'öí finitima. 
Hí & ad ínuicé uixere fuauiffimá uitam firmiíTimá habé' 
tes: fidé ac ̂ pbanoné ceraífimáq: propinquitaté adfumen" 
tes la mén us ptofecuti nő funt defunCh celerioréobitum.

Imprefium Venetiis per Nicolaum lenfon gallicum. An' 
no domiai.M.CCCGLXXV.dte xiui.auguíti.

Finis philofophorumuita,

} e n s o n  M ik ló s  a n f iq u a  betűi.
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hanem névtelen hősök munkája lesz mindaz a sok típus, amellyel Hollandia 
világhírű betűöntői ipara megalapítódott. De igaz ísj egyet ismerünk 
közölök. Tudjuk, hogy „Erdély fénixe“, a híres Tótfalusi Kiss Miklós

abcdefghijkl 
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wxyz ABCD 
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M N O P g J L S

T u v i v x r z

abcdefgbijklmn
opqrstuvwxyz
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

C a s lo n  V i lm o s  betűi.

a XVII. század vége felé Németalföldön élt; itt tanulta a betűvésést és itt 
emelkedett oly művészi hírnévre, hogy Európa minden országából, de sőt 
még Ázsiából is seregestül küldték hozzá a megrendeléseket.

Azt is tudjuk, hogy Tótfalusi tanítványainak száma légió volt, mert 
bizony ő nem rejtette véka alá a tudását. S ha mindezt szépen átgondoljuk, 
nem-e önkéntelenül fölötlík bennünk az a gondolat, hogy az enyedí diáké, 
Tótfalusi Kiss Miklósé az oroszlánrész abban, hogy Hollandia XVII. és 
XVIII. századbeli betűvéső művészete világhírre emelkedett?

Nagyhírű betűvéső volt a XVIII. század elején az amsterdamí Van Dyk. 
Betűinek szabatos vágását még ma is csodáljuk.

1735 körül a szintén híres hollandiai rézmetsző Fleíschmann János Mihály 
vette át Tótfalusi Kiss Miklós és Van Dyk örökségét. Hatalmas betűöntődét 
alapított, s Németalföldnek meg a szomszédos államoknak majd minden 
nyomdáját ő látta el szebbnél szebb betűkkel. Negyven-esztendős munkál
kodása alatt mintegy hetvenféle gyönyörű betűfajtát alkotott, s azonkívül 
egy kisebb művecskét is írt a betűvésők meg betűöntők számára.

Angolország leghíresebb betűvésőí Caslon és Baskerville voltak. Az előbbi 
főképpen exotíkus betűk vésésében jeleskedett, de azért antíqua betűi is igen 
szépek. Baskerville a nyomdásznyelven angol antíquának nevezett betű
nemnek volt az alapvetője. O előtte nem volt e világon más antíqua betű, 
mint csak a medíaevalís jellegű. Persze a részletek legnagyobb különböző
ségével. De a betűstílus — bármelyik kölyüvéső véste is a betűt — mindig 
csak medíaevalís maradt. Baskerville érdeme, hogy e tekintetben új utat 
mutatott, amelyen haladva, az angol betűöntők apródonkínt egészen meg
teremtették az angolos vágású betűt.
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A  francia metszésű antíquának a legtipikusabb példáját, azt, amely a 
párisi nemzeti nyomdának máiglan is egyetlen könyvbetűje: Fourníer és 
Didót próbálkozásai nyomán Marcellín-Legrand véste 1825-ben.

A  XVIII. század legkiválóbb betűvésö mestere az olasz Bodoni volt, bár 
művészetét Morris hatása alatt most sokan lekicsínylík. Pedig cifraságra, 
kacskaríngósságra való törekvést éppenséggel nem lehet a szemére vetni. 
A  copf-stílus akkoriban már csírázni kezdő szellemének megfelelően alkotta 
ő meg betűit, s ezeknek előállítási technikája olyan magas színvonalú 
volt, hogy különbet ma sem tudnának a mi mindenféle segitőeszközzel 
rendelkező betűöntőink létrehozni. Í44 antíqua és kurzív betűfajtát, Í08 ver- 
zálís betűt, s egy sereg kézírásos meg exotikus betűfajtát vésett. Már ez a 
rengeteg munkásság is elég ahhoz, hogy az első helyek egyikét foglalhassa 
el a híres betűvésők panteonjában. (Ne nevessünk, kérem, ez nem bombaszt;

Quousqne tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá ? quam- 
din etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad frnem sese ef- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
qnamdiu etiam furor iste tnus nos eludet? quem ad finem 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientjá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad finem 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? qúem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad fi- 
Quousque tandem ab utére, Catilirta, patientiá no
strá  ? quamdiu etiam fu ro r iste tuus nos eludet?quem

p u b lici consilii p a rd eep s, nótát et-designa.t oculis (id ccsdem  

unum quem que n ostrím . N os a u te m , viri f o r té t , sa tisfa cere  

reiptiblicce v id em u r, si istias furorem  a c  tcla. n item u s. A d

MARCUS TULLIUS CICERO ARPINAS ORATOR

L A T IN Á É  E L G Q U E N T IA E  F A T E R  AC F A C IL E  PK IN C E PS.

"B od on i g a rm o n d  betűi, 
í*  „ M a n u a le  t if>ogra fico“ n yo m án .

ha lehet szó olyan hadvezérek panteonjáról, akik egy hosszú életen át egyebet 
sem tettek, mint rakásra gyilkoltatták embertársaikat, ínséget, nyomort 
árasztottak egész országokra: mennyivel inkább panteont kellene állítani
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ama férfiaknak, akik áldást hozó tisztes munkával, becsületes művészettel 
szolgálták egész életükben az emberiség kulturális céljait.)

A  francia Foumíer Péter (1712—1768) is egyik legkimagaslóbb alakja 
a betűöntés történetének. Egyetemes nyomdász volt. Mindenhez értett; 
még szakkönyveket is irt. Párísban hatalmas betűöntödéje volt, s világszerte 
talált vevőket a maga szép produktumaira. Jellemző munkásságára, hogy 
öntödéjének összes korabeli patricáít ő maga véste, s e mellett még időt talált 
arra is, hogy matematikai tanulmányai s betűöntői tapasztalatai alapján új 
betűrendszernek vesse meg alapját. Rendszerét a nem kevésbé híres Didót 
fejlesztette tovább, s így közvetve ő volt a mi mostani betűszísztemánknak 
is az alapvetője.

A  párisi Dídot-családnak is elévülhetetlen érdemei vannak a betűöntés 
fejlesztése körül. Az 1730-ban született Didót Ferenc — mint föntebb emlí
tettük — Foumíer nyomán megalkotta^ betűrendszert. Betűöntödéjében a 
rézmetszetek betűire emlékeztető vékony betűfajtákat állított elő, amelyek 
azonban minden technikai kiválóságuk mellett sem váltak valami nagyon 
keresettekké. O volt a betűanyagból való ürtöltő föltaláló ja is; ő előtte 
pusztán faléceket használtak a forma összeszorítására. Utóda Didót Fírmín 
szintén híres betűöntő volt.

A  magyarországi betűöntés históriájáról nem sokat tudunk. Legelső 
könyvnyomtatóínk: Hess András, Abádí Benedek, Honter meg Heltaí 
aligha öntötték maguk a betűt, hanem külföldről hozatták drága pénzen és 
sok-sok fáradsággal. Utódaik egyik-másikáról—így Szenei Kertész Ábrahám
ról — valószínű, hogy bár betűiket Hollandiából meg Németországból 
hozatták: az időről-időre szükségessé váló defektust maguk öntötték meg. 
Egyik vándor könyvnyomtatónkról, Hoffhalter Ráfaelről tudjuk, hogy 
hangjegyeinek és betűinek patricáít az elwangení Kraft Gáspár véste, akinek 
két esztendeig társa is volt. A  matrica-készítés és a betű megöntése azon
ban Hoffhalter dolga maradt. Lehet, hogy többi könyvnyomtatóínk jó 
része is így cselekedett.

Történetileg bebizonyíthatólag azonban csak Tótfalusi Kiss Miklós az 
első magyar betűöntő. De ő aztán igazán művészi magaslatra emelkedett. 
Első sorban nem is annyira a szoros értelemben vett nyomdász, mint inkább 
betűöntő volt, s tulajdonképpen ezzel is alapította meg a hírét-nevét. Hiszen 
Hollandiában létekor mindenfelől fölkeresték a könyvnyomtatók a betű
megrendelésekkel. S kolozsvári nyomdájának a fölszereléséről lévén szó, 
már csak több mint bizonyos, hogy nem fordult idegen országbeli betű
öntőhöz, hanem szépen megvéste, megöntötte betűit jómaga. Talán kissé 
elhamarkodva, nagyon gyors tempóban is, mert a kolozsvári betűk egy- 
magukban aligha igazolnák az ő betűvésésbelí nagy készültségét.

Volt betűöntödéje ez időben a nagyszombati egyetemi nyomdának is, 
de csak nagyon kevés biztosat tudunk felőle. 1780-ban a nyomdával egye
temben Budára szállították, ahol később Bíkfalví Falka Sámuel vezetése 
mellett elsőrendű üzemmé fejlődött. 18ÍO-ben 16 ,1822-ben pedig 19 betűöntőt 
foglalkoztatott az egyetemi nyomda.

A  XVIII. század jeles magyar betűöntője volt még Kapronczaí Nyerges 
Adám, aki a bécsi cs. kir. udvari nyomda igazgatójától, Kurtzböck József
től tanulta a betűvésést. Egy darabig a kolozsvári református kollégiumnak 
volt a vezetője, majd nyomdát alapított Marosvásárhelyt, de sem itt, sem 
ott nem volt elég ideje és alkalma ahhoz, hogy betűvésésben való jártas
ságát kellőképpen kimutathassa. Pedig az egyszerű latin defektusokon 
kívül igen szép arab és örmény betűket is vésett.
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Hátra volna még az elmúlt idők sokféle betűrendszerének a megismer
tetése, meg annak a sokféle nehézségnek az elmondása, amellyel e rendszer 
megalkotóinak: a párisi Didóinak meg a berlini Bertholdnak megküzdeníök 
kellett. De ez már igazán rengeteg terjedelművé tenné amúgy is hosszúra 
nyúlt cikkünket, s így most csak a betűöntő gépek fejlődésének folytatásos 
rövid ismertetésére szorítkozunk.

A  betű olcsóbbá tétele tekintetében igen sokat köszönhetünk a betűöntő 
gép föltalálóínak. A  tulajdonképpeni föltaláló angol ember volt: a londoni 
Johnson Vilmos, aki 1825 körül bár kezdetleges, de mégis eléggé használ
ható öntőgépet konstruált. Az ő gépén már megvolt a betűöntő gépek egyik 
legfontosabb része, az, amely a betű tömöttségét és élességét biztosítja; 
a nyomószívattyú. Akit most általában a betűöntő gép föltalálójának tarta
nak: a newyorkí Bruce Dávid csak megjavította a gépet, még pedig jó 
későn, 1838 körül. Az ő javított gépével már, kellő segédszemélyzetet föl
tételezve, 8000—10.000 betűt lehetett önteni napjában.

A  kész betűt öntő gépnek, az úgynevezett komplet betűöntő gépnek az 
ideája már jó régen ott derengett nem egy professzíonátus föltaláló agyában. 
Hiszen olyan csábító volt az a gondolat, hogy a betűöntésnek mind az öt 
manipulációját: a betű megöntését, a csinga letörését, a csiszolást, sorakoz- 
tatást meg a szabatosítást a gép egymaga végezze el. Angliában 1865-ben 
már forgalomba is hoztak ilyenfajta gépeket, de az öntők nem igen kaptak 
rajtok, már csak azért sem, mert e gépek többféle szisztémájú betűk meg- 
öntésére nem voltak alkalmasak.

Csak 1880-ban sikerült egy angol mérnöknek, Hepburn Mair Jánosnak, 
a komplet gépet véglegesen megalkotnia. A  korábbi ilyen elnevezésű gépet 
gyökeresen megjavította s komplikált szerkezetét nagy mértékben meg-’ 
egyszerűsítette. A  most már rendkívül praktikus komplet gép azóta roha
mosan terjedt. 1883-ban a Foucher Fréres híres párisi gépgyára, 1885-ben 
pedig a berlini Küstermann &c Comp. cég is megkezdte a gyártását, s csak
hamar elárasztották vele az egész kontinenset. Budapesten is szép számmal 
van már képviselve a Hepburn gépe.

De még a hatalmas munkaképességű komplet gép sem elégítette ki a 
X X . század embereit. A  professzíonátus föltalálok százai törték a fejüket 
azon: mi módon lehetne a már amúgy is tökéletes betűöntő gépet meg
javítani, illetőleg működését gyorsítani. A  szedőgépekkel kapcsolatosan 
öntőgépeket konstruáltak, s ezek némelyike, így a Monotype-é, meg az 
Elektrotypographé, valóban tökéletesek a maguk nemében. A  találmányo
kat betetőzte azonban Wícks angol hírlapírónak rotációs betűöntő gépe, 
mely 60,000 betűt önt óránkínt. Némely napi lapnál — így a londoni Times- 
nél — használatban van a gép. A  rotációs betűöntő gépet gyártó részvény- 
társaság azonban Í905 nyarán megbukott.

A  betűöntés az utolsó évtizedekben nagyot haladt. Hatalmas vállalatok 
keletkeztek, amelyek minden elképzelhető segédeszközzel el vannak látva, 
hogy technikailag mentői tökéletesebbet alkothassanak. De a fejlődés nem
csak technikai értelemben óriási. Híres művészeket foglalkoztatnak a betű
öntők, akiknek legjava betű- és ornamentum-tervezeteít ezerszámra sok
szorosítva, megszerezhetőkké teszik azokat a szegényebb sorsú könyv
nyomtató mester számára is. Kezöket a kor szellemének úgyszólván az 
ütőerén tartják; lesve lesik, hol jelentkezik valami a díszítő stílusok refor
málására való törekvés, s ahol észrevesznek valamit, pillanatig sem haboz
nak azon, hogy a maguk nagy nyomdászközönsége számára merítsenek-e 
belőle vagy sem.
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gjjfiSYOMDAI GÉPEK H AJTÁSA
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A  kézi erőn kívül háromféle hajtóerő jöhet számításba 
gépeinknél: í. a gőzzel, 2. a gázmotorral és 3. az elektro
motorral való hajtás. Az úgynevezett hőlégmotoros meg a 
turbinával való hajtás eddígelé tudtunkkal egészen isme

retlen valami a magyarországi könyvnyomdákban.
A  gőzerővel való hajtás igen jól kifizetődik olyan ipari üzemekben, ahol 

a gépek állandóan, megszakítatlanul működnek. Oránkint egy lóerő mind
össze néhány kílogrammnyí szénbe kerül, s az újabbfajta gőzkazánok sege
delmével a kifejlődő összes erőnek jelentékeny százalékát sikerül ma már 
hasznos munkára szorítani. Az újabb kazánoknak az is nagy előnyük a 
régebbiekkel szemben, hogy csöves rendszerük úgyszólván kifogástalan, s e 
csövek sérülés esetében egyenkínt is könnyen kícserélhetők.

A  gőzerővel való hajtásnak vannak azonban speciális árnyoldalai is. 
A  berendezés már csak a gép meg az alapozás révén is igen költséges; a 
gép nagy helyet foglal el, s ezenkívül még külön szénraktárnak is kell lennie 
mellette; néhol kőszénnel nem is szabad fűteni a kazánt, mert kellemetlen 
füstje gyakran az egész környék levegőjét megfertőztetí; ilyen esetben 
koksz a tüzelő-anyag, aminek következtében a fűtés költsége jelentékenyen 
nagyobbodik; amellett a kazánrobbanás lehetőségére való tekintettel a 
hatóságok mindenféle szabályrendeletekkel bosszantgatják a gépeit gőzzel 
hajtó üzemtulajdonost.

A  gázmotorok, valamint az ebbe a kategóriába tartozó petróleum- és 
benzinmotorok is igen jó eredménnyel használhatók bizonyos íparüzemek- 
ben. Az ilyen erőre való berendezkedés megközelítőleg sem kerül annyiba, 
mint a gőzhajtásra való; helyet sem foglal el annyit, mint az utóbbi, s 
kezelésével meg fölügyeletével igen sokszor nem kell egy ember összes 
munkaidejét lefoglalni. Baj azonban az, hogy a hűtőkazán révén a gáz
motor által fejlesztett energiának jelentékeny része veszendőbe megy.

A  gőzzel meg gázzal való hajtásnak vannak azonban eddig nem említett 
közös hátrányaik is. Mindkét esetben erőátviteli berendezés kell ahhoz, hogy 
a munkagépek működésbe hozhatók legyenek. Ez a berendezés pedig egy
részt meglehetősen drága, másrészt pedig a szíjak, korongok stb. elhelyezése 
sokszor nehézségbe ütközik. Azonkívül pedig a transzmisszió, ha még olyan
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kitűnő karban van is, legalább 20—25 százalékát fölemészti a fejlesztett 
energiának.

S ez könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy mennyi alkotórészből 
áll egy-egy ilyen transzmisszió. Tengelyek, tengelyágyak, áttételek, álló és 
mozgó korongok meg szíjak vannak rajta: nem csoda, ha az erő egy része 
elvész, mire a munkagéphez jutna. Azonkívül pedig a transzmisszió jókarban
tartása is pénzbe kerül, mert ha elhanyagoljuk a gondozását: keservesen 
megboszulhatja magát. Elhanyagolt, rosszul kezelt erőátviteli berendezésnél 
az erőveszteség 50—60, sőt 70 százalékra is fölrúghat.

De legrosszabb oldala a gőz- és gázüzemnek, hogy az egész transz
missziónak akkor is működnie kell, amikor a munkagépeknek csak egyike- 
másíka jár, vagy mondjuk csak egyetlen egy is dolgozik közülök. Tizenöt 
gyorssajtóval ellátott könyvnyomdában például, ha a tizenöt gép közül 
tizennégy áll: még mindig teljes az erő fogyasztás, mert hiszen a működésben 
levő egyetlen gép kedvéért az egész transzmissziónak mozgásban kell lennie. 
Pedig a könyvnyomdái üzemben — amint tudjuk — esemény számba megy 
az, ha a nagyobbszámú gépparknak valamennyi gyorssajtója egyszerre jár. 
A forma ki- és beemelése, az egyengetés, revízíó-csínálás stb. órákat von el 
a gép munkaidejéből, s az illető gépekre jutó hajtóerő ezalatt teljesen kárba 
vész. Hozzájárulhat még a részleges munkahíány esete is, amikor igazán 
kérdésessé válik, hogy a működésben levő egy-két gép által szerzett haszon 
arányban áll-e az erőfogyasztás költségeivel.

A  könyvnyomdái üzemben számba vehető hajtóerők harmadíka az 
elektromosság, amelynek az ipari üzemekben való fölhasználása egy idő óta
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rohamosan terjed.Különösen a nagy városokközpontjaiból ma már könnyen 
megszerezhető a szükséges áramerő, még pedig sok helyt viszonylag elég 
olcsón is.

Az elektromos erőhajtásí berendezés a legegyszerűbb és legkényelmesebb 
valamennyi hajtási módozat között. Az elszigetelt drótokat magában foglaló 
vékony kábel bárhol is — ajtónál, ablaknál stb. — könnyen bevezethető a 
nyomdába; falon, padlázaton, kiszögellő sarkon stb. szépen végígkigyóz- 
tatható. Akkora hajtóerőt szállíttathatunk véle, amennyit jónak látunk, s 
a kábel ezt hűségesen el is szállítja a gyorssajtóínkat mozgásra bíró picinyke 
motorokhoz, a nélkül, hogy útköz
ben csak valamicskét is elvesztene 
belőle. Minden munkagépünket 
ilyen kis motorral ellátva, azok 
működése egymástól függetlenné 
válik; akkor kapcsolhatjuk be az 
áramot, amikor nekünk tetszik.
Abban a pillanatban, hogy a gyors
sajtó működése megszűnik, meg
szűnik az áramfogyasztás is, s ez
által az elhasznált energia az elvég-

2. ábra. j-fajfóerő-átféfel 
a P h ö m ^ -g é p  alatt.

zett munkamennyiséggel szemben mindig arányos marad. A  hajtóerő nagy
sága ellenőrizhető, s bármícsoda használathoz is hozzászabályozható. 
Ugyanegy áramkörből akár több lóerőnyí energiát is meríthetünk, de a 
motor kicserélése útján kicsiny varrógépet is hajthatunk véle.

A  dinamó meg az elektromotor szót a nyomdász-emberek közül sokan 
összetévesztik. Pedig nagy a különbség köztük. A  gőzgéppel, vízi erővel 
stb. hajtott dinamó az elektromos energiát állítja elő, amelyet kábeleken 
a munkahelyre vezetve, elektromotorokkal ismét mehaníkaí energiává 
alakítanak át. A  dinamó tekintélyes nagyságú gép, az elektromotor pedig 
gyakran egy kis ládíkában is elfér a gyorssajtó mellett.

Erőátviteli célokra háromféle elektromos áram jöhet tekintetbe? egyik 
és ez a legelterjedtebb: az egyenáram; a másik a háromfázísos váltakozó 
áram; a harmadik pedig az egyfázísos váltakozó áram.

Az egyenáramos motort az jellemzi, hogy az áram mindig egy irányban 
ömlik hozzája. A  háromfázisú váltakozó áramhozvaló forgó motornál három 
különböző pontról jut az áram a motorba, s irányukat meg erejüket bizonyos 
gyors egymásutánban változtatják. Az ilyen motorokat forgó elektromotorok
nak nevezik, s valamennyi elektromotor között a legjobbaknak tartják. 
Budapesten azonban háromfázisú váltakozó áramhoz nem juthatunk, ha 
csak — mint például a m. kír. órás- és mehaníkaí iskolában, ahol a Szak
kör tanfolyamainak kísérleti nyomdája is el van helyezve — a Magyar 
Villamossági Részvénytársulat egyfázísos váltakozó áramát dínamógép 
segedelmével háromfázísosra nem változtatjuk át.
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A  könyvnyomtató céljainak az egyenáram jobban megfelel, mert egyen
letesebb, nyugodtabb s a munkagépet megindításakor nem kell előbb kézzel 
lendületre bírni. Azonkívül pedig — s ez a legfontosabb a dologban — 
forduíatszáma bizonyos határokon belül szabályozható. A  háromfázísos 
áram forgómotorjánál meg az egyfázísos váltakozó áramhoz való motor
nál a járási sebesség már csak ügy csökkenthető, hogy energiát emésztő 
ellenállásokat iktatunk közbe, vagy pedig a motortengellyel kapcsolatos 
szíjkorongot kicseréljük.

Az elektromotoros energiának az elektromotorból a munkagépre való 
átvitele többféle módon történhetik. Legelterjedtebb a szíjjal való hajtás, 
amely különösen akkor előnyös, ha a lendítőkerék meg a motor fordulat- 
számai között nem túlságosan nagy a különbség. Van aztán olyan erőátviteli 
berendezés, amikor fríkcíós korong hat közvetlenül a lendítőkerékre. 
Ez azonban csak kicsiny hajtóerőt igénylő gépeknél ajánlatos. A  harmadik 
erőátvívő mód a fogaskerekekkel való közvetlen hajtás.

Szijjal való erőátvitel esetében az elektromotor sokféleképpen helyez
hető el. Lehet a gép mellett áttétellel vagy a nélkül is; kellő áttétellel a 
falon, padló alatt vagy akár a padlázaton is elhelyezhetjük. Hogy aztán 
az áttétel módja a helyhez meg a viszonyokhoz képest sokféle lehet; az 
magától értetődik.

* * *

Bármícsoda hajtásra rendezkedjünk is be: fontos dolog az átvitel kérdése. 
Tanácsot azonban e tekintetben bajos adni; az erőátviteli berendezés kérdé
sének eldöntése mindig az adott körülményektől függ. Aztán meg nyomdák
ban, gyárakban stb. elég transzmissziós berendezést láthattunk már, s talán 
föl is tűnhetett már mindnyájunk előtt: hányféle módon lehet a hajtószíjakat 
elhelyezni. í. és 2. ábránkon is két ilyen áttételt mutatunk be; az előbbinél 
a Schelter & Gíesecke cég „Phöníx“ sajtóját hajtó szíjvezeték a gép fölött, 
az utóbbinál pedig a padló alatt van elhelyezve.

A  „Phönix“ gépet véve például, annak közönséges hajtási módja a 
3. ábránkon szemlélhető. Egy szilárdan álló meg egy szabadon álló szíj
korongot látunk a gépre szerelve, mellette pedig a hajtótengelyen szilárdan 
ülő lendítőkereket. Ez a közönséges berendezés tehát egyaránt alkalmas 
gőzzel, gázzal meg elektromossággal való hajtáshoz.

Van azonban a Schelter & Gíesecke cégnek egy másik specialitása, 
amely szintén egyaránt alkalmas gőz-, gáz- meg elektromos üzemhez. Ez az 
úgynevezett egyetemes hajtási mód. Az egész berendezés abban áll, hogy 
a szíjkoronggal elválaszthatatlanul összekapcsolt lendítőkerék nem ül 
szilárdan a haj tó tengelyen, hanem azon szabadon forgatható. A  gép fölött 
vagy alatt elhelyezett vezetékből jövő szíj a szíjkorongra, az elektromotortól 
odavezetett pedig a lendítőkerékre kerül, s az utóbbi ezáltal állandóan 
működésben tartatík. Hogy a gép működésbe hozható legyen: a hajtó
tengelyen dörzsölő-kapcsolat van elrendezve, amely lehetővé teszi, hogy 
a lendítőkereket és a hajtótengelyt egyetlen fogásunk, vagy lábunk 
egyetlen nyomíntása által kapcsolatba hozzuk. Abban a pillanatban, 
amikor a lendítőkerék meg a hajtótengely összekapcsolódik: a munkagép 
is megindul. A  megállítás a kapcsolat megszüntetésével és az egyidejű 
fékezéssel történik.

Schelter & Giesecke-ék eme hajtórendszerének az az előnye, hogy 
bárminő erőforráshoz is könnyen hozzáalkalmazható. Különösen célszerű
nek bizonyult azonban ott, ahol egyfázisú váltakozó áram az erőforrás.
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3. ábra. Egyszerű hajtási 
berendezés a hajtótengelyre 
erősített lendítő-kerékkel.

4. ábra. Schelter &  Giesecke 
egyetemes hajtású berendezése.



LŐDEINK SZEDÉSTECHNIKÁJA
Emlékezzünk régiekről! Vessünk egy futó pillantást a 

múltba, régmúlt idők könyvnyomtatóínak nyomdabélí mun
kálkodására. De maradjunk csak szorosan a technikai munka 
dióhéjban való ismertetésénél; részletesebb elbeszélésre, alapo

sabb ismertetésre úgysem telik már Évkönyvünkben hely.
Aki igazán jó nyomdász: egyik szemével a múltba, a másikkal a jövőbe 

tekint. A  múlt tanítja őt, a jövő lelkesíti.
Mert a múltból sokat tanulhatunk. Még a szedéstechníka dolgában is. 

Azt a munkálkodásí rendszerünket, amelyet most nagy hűhóval modern 
betűszedésnek nevezünk, ne tagadjuk: java részében az öregektől tanultuk. 

„Nincs semmi új a nap alatt!“ . . .

Amikor bizonyos párhuzamot vonunk a régi könyvszedönek meg a 
mostaninak a munkája között:1 nem nyúlhatunk vissza egész a Gutenberg- 
nyomtatványokig. A  nagy mester müvein még nem találunk önálló szedésí 
szabályokat; művészi utánzásai voltak azok a könyvmásolók írott munkái
nak. Hiszen Gutenberg még a betűinek megöntése dolgában is tömérdek 
fáradságot s pénzt áldozott arra, hogy típusai csalódásig híven adják vissza az 
írott barátbetűk formáját és egymáshoz való viszonyukon alapuló beosztását.

Rövid értekezésünket kezdjük a külsőségekkel, vagyis azokkal a dolgok
kal, amelyekkel a könyvnyomtató nem annyira az értelemre, mint inkább 
a szemre akart hatni. Szóval a könyv külső kiállításával.

Első legyen a könyveim. Ebben csúcsosodik ki a szedő művészkedése. 
Évszázadokon keresztül minden szedő ezt tartotta a legfő munkájának. 
Helyesen-e, helytelenül? most nem kutatjuk.

A  könyveim szedésében, bár Aldo Manuzio előtt önálló címoldalt nem 
ismert a nyomdász, már a XVI. század első felében kialakult bizonyos sablon, 
s jó ideig szinte megdönthetetlenül uralkodott. A  XVI. és XVII. században 
ugyanis a könyveim sorainak tölcsérformára való alakítása volt divatos^ s 
ezt a formát minden áron kierőszakolták.

Hogy miért csinálták a könyveim formáját tölcsérformára: annak is 
megvan az oka. A  könyveim a kolofonból, a könyv végére bígyesztett s a

1 Hálás köszönetét kell itt mondanom Novák László barátomnak, aki bőséges adatok 
szolgáltatásával könnyűvé tette nekem e kis tanulmány megírását.
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nyomdász nevét, a nyomtatás helyét és idejét jelző mondókából fejlődött ki 
apránkínt. Ezt pedig, minthogy a szövege rendszerint lezárta a könyv 
egész tartalmát, a záródíszekhez hasonlatos módon lefelé mindig vékonyí
tották, úgy hogy a soroknak háromszöges alakban kifutó avagy tölcséres

formája állott elő. — A  kolofon 
helyettesítette egy darabig a könyv
eimet; a könyv elején legföljebb ha 
ez a két szó állott £ ..Incipít líber" 
(a. m. itt kezdődik a könyv). A  mai 
értelemben vett könyveimet, tehát 
az olyant, amely a tartalom jelzésén 
kívül a szerző meg a kiadó vagy 
nyomdász nevét, a kiadás helyét és 
idejét is magában foglalja, a XVI. 
század sajtótörvényeinek köszön
jük. Ezek legtöbbje szerint ugyanis 
a könyv elején föl kellett említeni 

a szerző meg a kiadó nevét és lakóhelyét. így aztán a kolofon, melyet addig 
— rendszerint tölcsérformára — a könyv végére szedtek, előre került s 
lassankínt kialakult belőle a mai értelemben vett címoldal. S mert a kolofon 
tölcsérformára volt szedve: magától

k Z  ROMA VAROSA Beliek*
nek yrth «nth Pál Leuelnek rewydert 

ualo Magyarlag aes ertdme.

EPISTOLiE
PAVLI LI NGVA HV N  

G aíU c a  DONATAE.

A Z  ZENTH PAAL
feueley magyar nyetaen.

A  k ra k k a i V ie t o r i s z  J e r o 
m o s  n y o m ta tv á n y a  1532-ből.

értetődik, hogy címoldallá történt 
átalakulásakor is megmaradt töl- 
csérf ormáj ónak.

A  sablon megvolt, s a modoros
ság csakhamar diadalt ült a szedői 
művészet fölött. A  címnek minden 
áron lépcsőzetes szedésűnek kellett 
lennie, akár alkalmas volt hozzá 
a szöveg, akár nem. Elkövetkezett 
a legképtelenebb elválasztások, 
szóficamítások kora, csak azért, 
hogy a tölcséres forma meglegyen. 
Az átlagos nyomdász XVI. és XVII. 
századbeli munkáival nincs mit 
büszkélkednünk. A  Jensonok, Ma- 
nuzíók, Zaínerek kora már akkorra 
letűnt. Ok, akik még nem ismer
ték a könyveimet, akik ragaszkod
tak a négyszöges formához, de a 
kolofont tölcsérformájúra alakítot
ták: bizonyára megdöbbenéssel lát
ták volna a XVI. század szedésbelí 
modorosságát s alighanem más 
irányt tudtak volna adnia kolumna- 
alakításí ügyeskedés fejlődésének.

A  régi nyomdász-ember nem
csak hogy ilyenformán választotta

YNth jeftíh 
Hieronymus. 
mongya les 

Jj yitha aj phi# 
kmoi.Liak íi'tb 
rpiftolan elv/# 

jwr jenfh PaJ 
______  Apaftalíh hy*.

waftattach Saulnak. / 35 Pál nedvet kegyg 
vesétekén nevűi ínynek egy diadalmas nye* 
relegeth maganak tulaydonytotta t lewth 
lenriy aj Sergius Paultis proconíulfui/kyth 
aj Ch.iftufnaK megh nyerth/ miképpen oU 
uaflíik aj apoftoloKnak larafoKrol yrth ke«, 
nyvnelt tyjen harmadyk rejeben. Tfmég* 
len tjemclyeketh yr Kyk ajth mongyaK hô  
gy aj atdofag'- n mondatot Saulnak/es 
aj megh t?res fFotdulas •vtan/newethes el 
val tójcatfa lenni. De aj Origencs docrtora 
tiak mondafa velekede.fe techcyk lobnak 

alkolmacosbnaK. Mykeppen aj o
B  w en n ak

A  k ra k k a i V ie t o r i s z  J e r o 
m o s  n y o m ta tv á n y a  1532-bőlel a könyveimben levő szókat, hogy 

„Va-ticiníís“, ,,A-siam“, „Oracu-la“, hanem igen sok esetben az átvitt szó
tagokat az előbbeníeknél jóval kisebb betűkből szedte össze. Az „A-siam“ 
szónak első tagja — hogy példát mondjunk — még a textus versalís sorhoz
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tartozott, a ,,síam“ pedig már a következő sorba került, s garmond kurrens 
betűből volt összeszedve. Mindez azért, hogy a sorok lépcsőzetes elrende
zésűek legyenek. A  formának alárendelték a lényeget.

Szomorú következtetést lehet ebből vonni: aprofesszionátus könyvnyom
tatók jó része a régi világban sem volt más, mint egyszerű mesterember.

Akiben megvolt az erő, 
hogy a környezet s a 
viszonyok hatása alatt 
művésszé emelkedjék: 
az is többnyire csak a 
papíros, betű meg a 
könyvdísz harmóniájá
ban kereste a hatást. De 
ugyan hányán voltak 
az olyan könyvnyom
tatók, akik a mestersé
güket önmagáért sze
rették? Nagyon keve
sen. Aztán meg mesteri 
sorban lévő professzio- 
nátus könyvnyomtató 
sem volt sok. Akiket 
mi könyvnyomtatók
nak nevezünk, azok kö
zött akárhány az olyan 
ember, aki tulajdonkép
pen könyvkereskedő 
v. pap volt, s a könyv- 
nyomtatás irányításá
ban csak tőkéjével vett 
részt. Hiszen tudjuk, 
hogy a könyvnyomta
tást mínálunk is nem 
annyira ápolásra, fej
lesztésre érdemes művé
szetnek, mint inkább 
hatalmas térítési meg 
hitvitázó eszköznek te
kintették. Első könyv- 
nyomtatóink között re
formátor és pap ugyan
csak bőven akad (Hon- 
ter, Heltaí, Abádí, Er
dősí János, Huszár Gál

stb.). A  térítés lázas munkájával elfoglalt emez emberektől csak nem kíván
hatta senki, hogy a szedési művészetre lidércként nehezedő modorossággal 
szembeszálljanak.

A  könyveimet többnyire tölcsérformára alakították mínálunk is, és 
mindazok a technikai rövidlátásra valló hibák, amelyekben a külföldi nyom
tatványok bővelkedtek: hatványozott mértékben megtalálhatók a mi könyv- 
nyomtatóink munkáin is. Ez is kétségtelenül bizonyítja, hogy tipográfiai 
stílus dolgában régente még szolgaibb módon utánoztuk a külföldet, mint

Ev a n g e l ia I
S e t E P IS TO L /E  D O M I-g t 

nicorum, acFeftorum
dierum, Latiné őc

I Hungaricé.

ÍEv a n g e l i o m o k ||
' E5 Epistolak, Egész jg. 

Efztendo áltál levő min-
den Vasárnapokra és fő ün

nepelve ineéfztetec ésrendcl- 
tetec_. Magyarul és

Deákul.

L E Ü T  S C H O V I J E ,  
Tjpii &fumpibití Laurentif 

E reveri, K^ínno 
i d  39-

A  lő c se i B r e v e r  L ő r in c  
n y o m ta tv án y a  1639-bő l.
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ma. Különben álljon itt erre vonatkozólag egynéhány példa. A  tölcséres 
alakra való törekvésnek nyomát láthatjuk az első magyar ősnyomtatvány
nak. a Krakkóban Vietorísznál í532-ben nyomtatott „Szent Pál leveled
nek két hasonmásán is (50. oldal). A  szöveg megtörése tekintetében e 
hasonmások mindkettején találunk hibát, de ebben a nyomtatványban

<tAzj h í r e s  n e v e s

T H O L D I
MIKLÓSNAK

JELES CSELEKEDET1RÖL
ES B A J N A K S a C A R U L

való

H I S T Ó R I A .

Ír á t lá to tt

I L L O S V A I  P E T E R
á l t a l

K O L 0  S V A R _ A T T

UH, DC.LXXilt.

A  k o lo z s v á r i l^ o z s n y a y  J á n o s  n yo m ta tván y a  1673-ból.

legalább van egy kis stílus és erő is. A  híres krakkaí nyomda ugyan való
színűleg még jobbat is tudott volna csinálni, de a mi ősnyomtatványunk 
azért mégis szabatosabb munka akárhány kétszáz esztendővel későbben 
keltezett kötetnél.

A  tölcséres formára való erőlködésnek legtipikusabb képét adja öreg 
Brever Lőrinc í639-ből való „Evangeliomok és epístolák" könyvecskéjének 
címlapja, amelynek hasonmását az 5í. oldalon mutatjuk be. A  nagybetűs 
fősor mind a latin, mind pedig a magyar szövegben jól sikerült, de már a 
latin cím második sorában meg kellett tömi a „dominicorum“ szót, kur-
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rensböl véve a második felét. Ha jól megfigyeljük: el kell ismernünk, 
hogy a címlap alapformája — a keretnek a sorokhoz tapadását nem számítva 
— igen jó, sót még ma is érdemes volna utánzásra; de ennyire alárendelni 
a mondattani logikát a külsőségnek: talán mégis csak sok egy kicsinyt.

Nagyszerűen bizonyítja ez a címoldal, 
hogy már kétszázhatvan esztendővel eze
lőtt dogmákká merevedett szabályok 
irányították a szedő munkálkodását.

Kehely-alakja van, tehát tölcsérfor
mát foglal magában az 52. oldalunkon 
bemutatott másik címlap, amely híres
neves Toldi Miklósnak cselekedeteiről 
és bajnokságáról szól, s amelyet talán 
Rozsnyay János nyomtatott ki Kolozs
várott, az 1673-ík esztendőben. Szép 
címoldal ez; sokat tanulhatunk belőle. 

Mennyi fejtörésébe kerülhetett a régi idők eme derék tipográfusának, mire 
a maga szegényes betűanyagából ezt a címlapot összeszedte! Az elődeitől 
átöröklött szedőszabályok micsoda tömkelegének kellett föléledníe az 
agyában, mikor e címoldal sorait megszedte, s az egyes szavakat ritkította. 
Miféle gondolat vezette őt arra, hogy a fölső sorokat az alsóbbakhoz képest 
annyira összeszorítsa ? Talán valami plasztikusba játszó hatást akart vele 
elérni? Ne mosolyogjunk e címoldalon; a maga nemében elég szép az az 
akkori idők logikátlan szövegelhelyezésü nyomtatványaihoz képest.

A  tölcsérformájú címszedés divata különben akárhány kifogástalan 
címet is termelt. A  velencei Gíunta- és a leydeni Elzevír-család lefelé véko
nyodó könyveiméit még ma is kész gyönyörűséggel nézzük. Vegyük csak 
például az ezen oldalon levő fölső példát szemügyre.

A  könyveim sorainak tölcséralakra való nyomorítását úgy látszik a 
Plantín-ek és Estienne-ek nem utánozták vakon; e helyett ítt-ott a négy
szöges formához tértek vissza. Helyesebben szólva: az újabb keletű könyv
eimből is éppen úgy oblongu- 
mos alapformájú képet csináltak, 
mint amínő a könyv belsejének 
bármelyik oldala. Plantin pél
dául úgy alakította egyik könyv
eimének kezdő sorait, amint azt 
az ezen oldalon levő alsó pél
dából láthatjuk. Nos, nem egye
zik meg a Plantin í566-íkí cím
lapján látható soralakítási fölfo
gás azzal a „modern" címszedésí 
stílussal, amiért ma tűzbe-vízbe 
mennének mesterszedőínk?

De úgy látszik, mikor e címlapot szedte: mégsem dogma-szerű szabály 
lebegett a Plantin szedőjének a szeme előtt. Először is a cím csöppet sem 
erőltetett; aztán meg ugyané nyomdából származó későbbi könyvekben 
láthatunk tölcséres címeket, meg olyanokat is, amelyek föltűnő módon 
megfelelnek az í878-ikí lipcsei szabályok posztulátumainak. Sőt egyik-másik 
bő-szöveges címnél mind a három sorformálásí rendszerre egyszerre találunk 
példát. Mindez azt teszi nagyon valószínűvé hogy Plantínnek olyan föl
világosodott szedője lehetett, aki üres szabályhoz sohasem kötötte magát,

P E T R I  D ÍV Á É I
L O V A N I E N S I S ,
DE G A L L I A E  B E L G I C A E  
A N T I Q  V I T A T I B V S  LIB . I. 
S T A T V M  E I V S  Q V E M  S V  B 
R O M Á N O R V M  I M P E R I O  
H A B V I T  C O M P L E C T E N S .

ARISTOTELIS
S T A G Y R I T A E  L I B R I
physicorvm Oltó. cum  fin gu lo ru m  Epitom atis, 

hactenus non im prefsis, Auerroéq; eius ex a ctifs. 
in terprete, a c i l .  Anto. Z im are philofoph i 

famo/i/s. apo ftillis . E ih a c e t  a lia  eius 
opera, con su ltis uarijs cx em plari- 

bus, tam  f e l i c i t e r  expolita 
fu n t , ut hactenu s n iti- 

d iora  non p ro -  

dier in t.
Múlta a<l codicis emendati fidem 

íunt reítitnta.
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hanem úgy alakította a sorokat, ahogy azt a szöveg maga is diktálta. A  fön- 
tebbi példának első sora is megerősíti azt, amit mi most mondunk.

Estíenne Róbert egyik XVI. századbeli nyomtatványának könyveimén 
bizonyos szabadosságot látunk:

INPRIMVM MOSISLI-
brü, qui Geneíis vulgo dicitur, Com 
mentarius Iohannis Caluini.

E címlapon két dolgot konstatálhatunk: egyik a tölcséres formával való 
szakítás, másik pedig a négyszögkítöltés erőszakoltságában megnyilvánuló 
copf. Mi szükség volt a ,,librum“ szó megtörésére? Miért kellett az első, 
verzálís sornak okvetlenül tele lennie? Az igaz, hogy ha a „líbrum“ szót 
egészen is átveszik a második sorba: a cím — ha külsőleg valamivel szebb 
is — logikusság dolgában csöppet sem lett volna különb.

PR A C T 1 C A  
A K 1 T H M E T 1C A ;

az-az:

S ZÁ M V É T Ó
T Á B L A ,

Meliyben mindenféle A- 
dasról és Vétciröi , akármi- 
nónjij Kereskedésben • is , bizonyos 

Számoknak Summája kéten 
és könnyen fel taAál- 

tathatik:

P A D V A I J U L I U S  
C zesar által irat

taton:;

fis/! ■pedig tijohbitn e' kisded 
form ában  ki-bot/at- 

ta latt

L  Ó T  S  É N ,

Ttyomt: 1728.  EÉtesdáben.

Hannáról

Az Alíó Magyar Orfzági 
Pénz.

I .  F o r in t  té lzen  100 . K e rm e tz i p é n z t ,  
v a g y  2 0 . T s á f iá r - G a r a f t .  

x . T a l l é r  m á s -f é l F o r in to t , 
x .  T s a & á r - G a r a s  5 . P é n z t .
1 . P énz 2 . - t  á t .
1 . B a tk a  2 . F i l l é r t .
1 . F e lső  M a g v a r  -O rfcági- F o r in t  8 0  

K e rm e tz i p én z t. * 1

Felső Magyar Orfzdgi 
Pénz-

i .  T a l l é r  d o . I’ é l t u r á t  1 8 0 . P é n z . ,  
x . F o rin t 1 0 0 . P én z t .
1 . P ó K u ra  _______  3- P é n z t .

Az Intcresríl.
1 0 0 . T a l l é r n a k  e fr ten d e ig -v a U ! jö 

v e d e lm e  í .  T a l l é r .
5 0 0 -n a k  3 0 . T a l l é r ,
io o o .n e k  fSo- T a l l é r .
E g y  T o n n a  A ra n y n a k  fiooo . T a l l é r .  
ío o o . T a l l é r  16. E íztendiSben é s  8.

H o ln ap b an , hoz m á s  ic o o . 
T a l l é r t  ,  m e l ly e t  h ív n a k  
AH erűm Tantumnzk.

Zz u t á n  Supcr-In ttrejfe.

i\ lő c s e i E n d ter M árto n  v a g y  "Bre- 
v e r  J á n o s  n y o m ta tv á n y a  1728-bó l.

Tehát még olyan híres könyvnyomtatóknál is, mint amínők a francia 
Estíenne-család tagjai: szedés dolgában könnyen találunk itt-ott egy picinyke 
kis copfot.

A  címsorok lépcsőzetes formára való szedésének elvét — azt tehát, 
amelyet í878-ban a lipcsei Typographtsche Gesellschaft pontokba foglalva
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szinte dogmává emelt — legelőször a velencei Giuntá és a leydení Elzevir csa
ládok későbbi nyomtatványain látjuk következetesen keresztülvíve. Példájuk 
csakhamar diadalmasan utat tört magának minden nemzet könyvnyomtatói
nál, s a XVIII. században alig volt már szedő, aki ne az Elzevírek sablonjára 
szedte volna a legbővebb szövegű könyvcímeket is. Csak hébe-korban

csíllámlott még föl a régi 
tölcséres rendszer iránt való 
nagy szeretet, amint azt 
az előbbi oldalon látható 
egyik nyomtatvány is bi
zonyítja. E számvető táb
lán a szedés alapformája 
— nem számitva természe
tesen az alul levő otromba 
vignettát — elég jó volna, 
de az egész jóságot lerontja 
a szavak közé beosztott 
sok nagy hézag, s az a 
rettentő elválasztás, hogy: 
„A-dásról".

A  tölcséres alapformára 
emlékeztet még egy kissé 
Brever Jánosnak egy má
sik n y o m t a t v á n y a  is, 
az itt bemutatott „Házi 
és úti kalendáríom". A  
háromszögből pusztán a 
„Magyarországra" és a 
„Solanus" kezdetű sorok 
állanak ki.

A  lépcsőzetes vagy 
mondjuk a mostanában 
közhasználatos elnevezés
sel : a lipcsei címszedésí 

módszer követése által nem lett a könyv címe könnyebben olvashatóvá. 
Sőt ellenkezőleg: a középre zárt sorok sokasága teljességgel lehetetlenné 
tette, hogy a címet bárki emberfia is egy pillantással áttekinthesse. Cím
szedés dolgában a tipográfiai észszerűtlenség korát éltük — teljes száz 
esztendőn keresztül.

Izlelítőül és egyszersmind elrettentő például három magyar nyelvű címlap 
hasonmását közöljük az 57., 58 és 60. oldalakon. A  soralakítási dühnek itt 
is föláldozták a szóelválasztás szabatosságát. Elválasztva látjuk például a 
„fő-es-peres“-t, a ,,ka-lotsaí"-t (58. old.), az „e-gyügyű“-t (!) (57. old.). Az a 
tanulság a három példából, hogy mentői több a cím szövege, annál puritá
nabb egyszerűségre kell a szedőjének törekednie, ha azt akarja, hogy műve 
a célnak megfelelő legyen.

Szóelválasztásra vonatkozó szigorúbb szabályokat aligha ismertek elő
deink. Nem szólunk itt ama könyvnyomtatókról, akik idegen nemzetiségű 
voltuk miatt valósággal képtelen dolgokat követtek el (például az í532-ben 
a krakkaí Víetorisznál nyomtatott Szent Pál leveleinek az 50. oldalon be
mutatott hasonmásán ily elválasztásokat találunk: „ke-nywnek", „ho-gy"), 
de bizonyos, hogy jó magyar könyvnyomtatóink sem törődtek valami sokat

H á z i  és Ú t i

U  J K A L E N -
D A R I O M ,

Kristus Urunk fzületéíe után 
I735dik Értendőre,
A’ Púinak 48 grldusig-viló 

(magassága fcerént,

M agyar Orfzágra, Erdélyre, és réfz-ízcrénc 
“ az Ö £om£éd Tartományira, 

alkalmaztatott
S O L A N U S  S Á M U E L  

Utal,
Cum Grat. & Privu. Sac. Cz&. Regq; Mattís. 

L ö T S É N
B r e v e r  J á n o s  kéltségével.
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az elválasztás szabatosságával. A  soralakítás céljából elkövetett hajmeresztő 
elválasztásokról már volt szó. De nem csupán a címoldalakon, hanem 
magában a könyv folyó szövegében is akadhatunk épületes elválasztásokra. 
Évkönyvünk emez oldalán, a Brever-kalendárium után készült fakszimilén 
ilyen szóelválasztást látunk: „e-zeren“, „Bi-rodalom“, pedig ugyancsak 
könnyen lehetett volna se
gíteni a dolgon. Még néhai 
íó Falka Sámuel is széjjel
szakította a „va-ló" szót 
(59. oldal).

A  jegyzetek dolgában 
eredeti megoldást látunk 
Koberger Antal 1486-ikí 
nürnbergi könyveiben. Ha 
sok volt a jegyzet: nem 
alul helyezte Koberger sze
dőlegénye azt, hanem ol
dalt: jobbról-balról vékony 
hasábban futtatva végig a 
szöveg mellett. Egy másik 
esetben meg éppenséggel 
meglepő a jegyzetkérdés 
megoldása. A  sok kisbetűs 
jegyzetbe ügy tördelte bele 
a folyó szöveget, mint mi 
valami szépirodalmi lap
nál a klisét szoktuk a 
kolumna közepébe bele
tördelni. No de nem min
den könyvnyomtatónak 
volt ilyen találékony szép
érzéke. Akárhány híres 
nyomdász könyvét a jegy
zetek csúfítják el (61. oldal).

A  széljegyzeteket többnyire ügy szedték, hogy elül egy vonalban 
állottak; a kizáródarabokat hátra rakva, a marginális meglehetősen csip- 
kézettnek látszott, például:

Rosszabb ez a szedés! eljárás azonban aligha volt, 
mint a most általánosan használt, amikor másfél, sőt két 
négyzetet is belédugnak a szavak közé, csakhogy azok a 
széljegyzet formátumát (3—5 ciceró) teljesen kítöltsék.

Az iniciálét nem a könyvnyomtató találta ki. Hol 
szerényebb alakban, hol meg gyönyörű miníaturák társa
ságában megtaláljuk ezt már a középkor szép gótbetűs 
kéziratain is. S a puszta díszítésen kívül még más jelentő
sége is volt akkoriban: az iniciálé meg az utána következő 
egy-két szó Aldo Manuzíóíg úgyszólván a címe volt a 
könyvnek. Amint hogy a pápai bullákat még ma is a kezdő 
szavaikról nevezik el. Az első könyvnyomtatók valószínűleg 
kézi festéssel díszítették a könyveiket, s az iniciálékat is 

úgy rajzoltatták be azokba. De az erre fordított kiadásokat megtakarítandó, 
csakhamar a fametsző, illetőleg akkori elnevezéssel formametsző ügyes kezét

Símílitudo 
ferrí can- 
dentís alle- 
gatur, ad 
demon- 
strandam 
carnis 
Chrístí 
Maíestatem.

M A G Y A R  K R Ó N I K A
Á Magyar Nemzetnek emlékezetes v i-

A felt dolgairól. &c.
Nko- Cristj : 3*7 A’ Magyarok Scythiá- 
ból k isü lnek .

373. Tanais vizén által kelvén , tiz-£áz ©. 
?eren Európába jönek.

389. A ’ Magyarok Pannóniában le-télepednel» 
401. Atillát a’ Magyarok Hertzegjekké té£ik 
416. Atilla Magyar Király lóién.
4 + Atilla Német orkágoc puétitja,
444. Atilla Sikimbriában meg-hal, életének 

>14. birodalmának pedig 44-dik eétendejében.
4 4  S- .Csaba és Aladár, Atillának két ltjai a’Bi- 

rodalomért egymás ellen támadván,a’ Magyarok 
figytpáft majd mind le*yágják, Csába az ö 1 $'ooa 
meg-maradott Magyarival Scithiaba vifiüa me
gyén, Aladárnak(ki ayon hartzdn el-is véfi.3000. 
meg-maradott Magyarjai Erdélyben meg - tele
pednek; kik magokot Székelyeknek nevezik. 

448. Pannóniát az Oílrogottusok el-foglalják, 
yod. A ’ Tanais vize mellöl ki-jött Hunnns 

A várelek (kik-js Oroéokvagy T ótok,) Magyar 
Oykágnak némelly réfceit lakni el-foglalják. Az
után N. Károly Tsá£ár ezeketromotta-meg igen 

P  a
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vettek igénybe, s a betütípusos formába beilleszthető iniciálékat faraghattak 
véle. Már Schöffer Péternek is pompás ily fametszetei voltak. A  kezdő betűk 
használata tehát általános maradt.

Hanem ami a szedésben való alkalmazásukat illeti: arról ugyan sokat 
lehetne beszélni. Némelyik könyvnyomtató olyan szépen, olyan finom

ízléssel tudta elhelyezni 
az iniciáléját, hogy a 
legbakafántosabb kriti
kus se találhatott volna 
azon kifogásolni valót. 
Más ember kezében pe
dig — furcsa dolog — 
nem díszítő, hanem el
csúfító eszközzé lett az 
iniciálé.

Példánk keretében 
két iniciálét találunk. 
Az egyik az 50., a másik 
a 6Í. oldalon van. Min
den kommentár nélkül 
utalunk rájuk, s csak azt 
jegyezzük meg, hogy az 
iniciálénak a 61. olda
lon látható módon való 
használata egészen a 
legújabb korig szokás
ban volt.

Orszónak vagy cus- 
tos-nak a könyv egyes 
lapjainak végére írt v. 
nyomtatott ama szót

MAJESTATICA
S E S S I O ,

AZ AZ:

Gálás, jeles ,• pompás, cifztelettel, őröm
mel, és vigalsággal, Mennyekben, és a’ föl

d ö n  fzentelcctctt

ÜLÓ ÜNNEP
ü g y  m ittt :

A’ heredik Holnapnak nyólezadik napján fzálettetett 
K i s - A l z l z o n y  n a k . a’ J o á lu m . és A n n a  L e á n y á n a k  M A R 1 A N A K  

ízületeié napja, avagy Királyi Székben való órókös álcs.

Bsépen az egekig föl érő nyólez fogú, titkos Lajtorja, 
M ellyn tt

Nyólez fogait, avagy gradiefait, nyólez Úléíekben, 
i s  e ze k h e z  a lk a lm a zta to tt  n y ó le z  B ó ld o g s á g o k b a n  p é ld á zván  e- 

gyúgyft bcfzeddel fejtegetett, Nemes Pofony Várafsában , a' PP. Francifca- 
nufok Templomában, Orízág Gyúlcfekor, cs Királyi Ko ro 

názáskor 1 7 4 1 -dik Elztendőbcn.

M öfl p e d i g :

A ' T e k in te te s  K ir á ly i  T á b lá n á l E ló l-Ú lö  M é lt ó s á g o s  ds N a e y ’^ c o s  
Gyaraki GróíT, Dóbró i órókós U r , P E R S O N A L IS  avagy Királyi fzemely 

Hcly-Tartójanak, cs moílani dicsófségeflen O rüagló Felséges

vagy szótagot nevezzük, 
amely jelzi, hogy minő 
szóval, illetőleg szótag
gal kezdődik a követ
kező oldal. Egyrészt az 
olvasást akarták ezzel 
könnyíteni, másrészt a 
könyvkötőnek adtak 
véle az ívek összerakása 
tekintetében biztos út
mutatást. Különben a 
custost sem a könyv

nyomtató találta föl, A  XI. század egyik-másik kéziratán már látható, a 
XIV. században pedig általánossá lesz a használata. A  velencei Spíra vitte 
bele 1470-ben a könyvnyomtatásba. Használata csak a közelmúltban szűnt 
meg; akárhány XIX. századbeli könyvünkön megvan még a custos. Pél
dáink egyik-másikán is látható, így az 50., 56., 61. oldalakon. Az 54. oldalon 
lévő hasonmáson az utolsó sor: „Ez után Super-Interesse" felel meg a 
custosnak.

Érdekes volt elődeink ív- és oldaljelzésí rendszere, amelyet különben 
szintén a könyvmásolóktól vett át a milánói Zaroto 1470-ben. ívjelzőnket

MARIA THERESIA,
M a g y a r  és C fe h O rfz a g i K irá lyn é  A fz fz o n y u n k  b e lső  T a n á c s o iá n a k

GRÁZALKOVICS ANTAL.
Urnák 6 Excblientiájanak. Szent ANTAL napi alázatos űdvózlcűe! 

bé - mutatott.

p a d á n y i  b í r ó  M á r t o n ,
Királyi Praelatus N^ekprémi, cs Főlsó Órfi Prarpoft.

LUDÁN, Nyomtattatott Veronika Nottenfteiné, özvegynél

Budai nyomtatvány 1741-ből.
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s normánkat a régi könyvekben betűk, az úgynevezett szignatúrák pótolják. 
A  régiek szignatúrája annyiban különbözik a mostanában használt arab
számos ívjelzőtől, hogy míg az utóbbi csak az ívek első és (csillaggal egye
temben) harmadik oldalán szerepel: a régiek Jszígnatúrája a lapszámmal 
egyetemben rajta volt a könyv minden oldalán. Minden ív jelzésére az ábécé 
más-más betűje szolgált; az első ív 
első oldalának a jelzése volt pél
dául: a 3 ; a második ív harmadik 
oldaláé: b 7 vagy b íí, a szerint 
amint négy oldal vagy nyolc oldal 
számított egy ívet. Ha a könyv 
terjedelme az ábécé összes betűit 
kimerítette, a következő íveket 
kettőzött betűkkel (aa, bb, cc stb.) 
látták el. Ha az ívek száma akkora 
volt, hogy még ezt is kimerítette: 
vagy hármas betűkkel (aaa, bbb 
stb.) jelölték a további íveket, vagy 
pedig a verzálís betűket vették 
hozzájuk, ugyanolyan fejlesztés
sel mint a kisbetűs íveknél.

Némely könyvnyomtató, kü
lönösen nálunk Magyarországon, 
az ábécének nem kicsiny, hanem 
nagy betűivel kezdte meg az ívek 
jelzését. Az 50., 56. és 6Í. olda
lakon levő összes példáinkon ezt 
láthatjuk. A  „Szent Pál levelei" 
hasonmásán kolumnaszám még 
nincs, a könyvnyomtató valószí
nűleg tintával számozta a könyv
oldalakat a papiros legalján.

* * *

Finom nyelvérzék és a helyes
írás tökéletes ismerete teszi a jó 
szedőt. Hiszen az a hivatása, hogy 
a könyv íróját interpretálja; az író 
gondolatait, kezeírását kell néki betűről-betűre széjjelboncolnía, s kellő 
szabatossággal ólomtípusba átvive: a közönség számára közvetítenie. S ha 
tudatlansága következtében vagy más oknál fogva elvéti ezt a föladatát: 
a szakértő mindenkoron megismerheti a legjobb író könyvén is a kezenyomát. 
A  helyesírás meg a szedői technika nem választható egymástól széjjel.

A  könyvnyomtatás föltalálásával a helyesírásbelí kérdések eldöntése 
dolgában az íróemberrel majdhogy nem egyforma jelentőségű faktor lett a 
könyvnyomtató. Sok esetben az író — talán még a meggyőződése ellenére 
is — a meglévő nyomdabetűkhöz kénytelen alkalmazkodni. Már Abádí 
Benedek panaszából is ezt vehetjük ki.

Öreg könyvnyomtatóínknak sok bajlódásuk volt a magyar nyelvű 
könyvek ortográfiájával. Az egyik író-ember emígy írta a szót, a másik 
amúgy, de következetességről, szigorú nyelvészeti alapon megállapított 
magyar ortográfiáról egész a XIX. század elejéig alig lehetett szó. Hiába

HALOTTAS BESZED,
MÉLLYÉ)

AZO N  A LK A LM A T O SSÁ G G A L
MIDŐN

N É H A I  N A G Y  M É L T Ó S Á G Ú  

NAGY KAROLYI

GRÓF K A R O L Y I A N TAL
U R

0  E X C E L L E NT Z 1 A J A  
(Pl. Til.)

NEMES SZATHMÁK VÁRMEGYEI 
KAPLONY NEVEZETŰ HELYSÉGRE?,

U E S T  F E R E N T Z '  S Z E R Z E T É N E K  
OTTAN LÉVŐ TEMPLOMÁBAN

MINT EZEN MÉLTÖSÁGOS FAMÍLIÁNAK
T E M E T Ő  - H E L Y É B E N  

17(71*dik Efztendübcn 

Sztnt Mi&J/y Hítvtinak ifi - Jjlc PUpjín
GYÁSZOS EGYHÁZI SZERTARTÁSSAL.

E L T E  S I E T T E T E T T ,  
i.'TAN.NA.VALÓ napon  m o n d o t t

S tu o B ic rs ic zK r e é t e e
A KALOTSAI ÉRSEKI KÁPTALANBAN KANONOK, ÉS FÖ-B9- 

PEREST S' MÉLTÖSÁGOS GRÓF KOLLONITZ LÁSZLÓ KA- 
I.OTSAI ÉRSEK' Ö EXCELLENTftAjÁNAK 

HAZI-KANONÓKJA.

PESTHEM '1 POSOKf'BJXíV,
P A T Z R Ó  F ERENTZ '  B E T ŰI V E L  17,2.
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volt Dévai Bíró Mátyásnak, Gelejí Katona Istvánnak tudós búvárkodása s 
a nagyhírű könyvnyomtató Tótfalusi Kiss Miklósnak epés polemizálása: 
a magyar helyesírás fejlődése csak a XIX. század elejétől kezdve vesz föl 
egységesebb irányzatot.

A  magyar helyesírás történetét — ha csak dióhéjban is — helyünk 
szűk volta meg adataink hézagossága miatt nem közölhetjük Évkönyvünk

ben. De mert a könyvnyomtató 
munkája s helyesírásunk korábbi 
állapota között a kapcsolat igen 
benső: talán még sem árt, ha e 
tárgyról is adunk némi tájékoztatót 
olvasóinknak.

Kezdjük az Anjouk korszaká
nál. Ekkoriban a könyvnyomta
tásnak ugyan még híre sem volt, de 
mégis, ez időből olyan nyelvemlé
keink maradtak fönn, amelyeknek 
ortográfiája ítt-ott meglepően ha
sonlít a magyar nyelvű első nyom
tatványokéhoz. Ez időben a latin 
ábécében meg nem lévő hangokat 
(gy, ly, ny, ty stb.) úgy írták, hogy 
a g, 1, n, t fölső feléhez pontot, ille
tőleg vesszőt bígyesztettek. E nyil
vánvalóan a lengyelektől átvett 
szokásnak némely ősnyomtatvá
nyunkban is nyomát találjuk. A  
cs hangot következetesen cz-nek 
írták. Az ö hang jele ez volt: 9, 
vagy eu, w ; az ü-é pedig ez: ű vagy 
eu, ue. A  Révay-kódexben az e 
magánhangzó mind a három hang
ját (a közép, nyílt és éles e-t) meg
különböztette az írója. Az sz-et 
z-nek írták („Zenth Paal“ stb.).

A  Mátyás korabeli helyesírás
ban is látunk már bizonyos homá
lyos elveket. A  hosszú magánhang
zókat például kettős rövid magán
hangzó val helyettesítették(ootalom, 

Paal stb.). A  régi magyar beszédben meglévő h torokszelet visszatérni lát
szik, s a helyesírásban is megnyilatkozik, még pedig nemcsak Mátyás 
idejében, hanem valamivel későbben is, mint az az 50. oldalon levő hason
másunkon is látható (yrth, zenth stb.). Az sz megmaradt z-nek (Drágffy 
János levelében s-nek), az ö-t pedig vagy olyan w -vel írták, amelynek 
tetejébe kicsiny e betűt ültettek, vagy pedig egyszerűen e-vel, ew-vel 
„Szent Pál leveleidben az éles é betűt ítt-ott farkas e-vel nyomtatták, amin 
azonban ne csodálkozzunk, mert e munkát tudvalevőleg Krakkóban nyom
tatták. Ugyanitt azonban a gy és ny hangok már a mostani módra nyo
módtak, ami egy kissé meglepő dolog éppen a krakkai nyomtatványon.

A  reformáció korában, Í52é-tól 1600-ig ortográfiánk rendszerében tömér
dek következetlenséget látunk. Általában úgy írt akkor a magyar ember,

A ’ jő E kxőlt9 és az alázatos. 
V i r t u s  koronája és ékessége a’ 
zőldellő Ifjúságnak. A ’ ki ezt a ’ ko
ronát viseli; fzolgálatot téíznck an- 
.nak az elztcndők.

A ’ vénséget nem ismérő; hanem 
maga ifjúságában fziintelen virá

gozó V i r t u s , zőldellövé téfzi az el- 
fzáradott yénséget; és megvidámitja 
a’ nyomorúságoknak terhes napjait. 
A ’ Jd az 8 kebelében nyugofzik és 
az ő Garáttságában él j fzüntelen va
ló ifjúsága van annak. Ha elrepül- 
nekis az e efztendei, de nem lehet 
néki megvénülnie.

A ’ valóságos ifjúi zöldség és vi
dámság ;'a ’ Szívnek belső örömében 
és Csendességében áll. Ezt pedig a' 
V t r t ű s  ajándékozza az ő kebelében 
nyugovó Barátjainak. Boldogságot és 
gyönyörűséget harmatoznak. ’s a’ t.
O V W S W W W V '.  W V*. v W . V W W A v y V N V W 'M V M V .  3

Bikfalvi F alra  Sám. Érd. Magy. 
mettz. ’s egéíz lapba (Stereotypus 

öntötte Budán i8oo--bán.
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ahogyan eszébe jutott, mert bár voltak iskoláink szép számmal: egy esegy edül 
a vallási célok szolgálatában állottak azok. Ott ugyan senki sem tanult 
magyar helyesírást. Nemzeti ideálokkal, s köztük első sorban a magyar 
nyelv pallérozásává *
nem sokat tö rő d te . E U R Ó P A I

Az ö-t és ü-t e 
korban is eu-nek, eo- 
nek, illetőleg ew-nek, 
ue-nek írták, de már 
itt-ott megjelent e 
betűk amaz alakja 
is, amelyet kicsiny e 
betűnek az o vagy 
u fölé helyezésével 
értek el. Manlius J.
1582-íkí nyomtatvá
nyain már sűrűn 
találjuk az ö és ü ezt 
a formáját. A  külön 
szókat néha összeír
ták, az összetartozó- 
kat pedig elválasz
tották (pl.: appap =  
a pap; megh nyerth 
=  megnyert).

Az írásjelek hasz
nálata dolgában nagy 
volt a zűrzavar; pont 
helyett vesszőt, vesz- 
sző helyett pontot, 
kérdőjel helyett pon
tos vesszőt stb. rak
tak, de következet
lenül. A  törtszám- 
vonásra emlékeztető 
hosszú vessző is még 
alkalmazásban volt 
(50. oldal).

A  magyar helyes
írásról szóló legelső 
munka a XVI. szá
zadban jelent meg.
Ez Dévai Biró Má
tyás „Orthographía Vngarica“-ja. Kívüle még Erdősi Sylvester János, az 
ujszigetí nyomda kurátora tett a magyar helyesírás ügyének nagy szolgá
latot a maga „Grammatíca hungaro-latina*' cimü munkájával.

A  XVII. század ortográfiájában nagyszabású tisztulási folyamatot látunk, 
amelynek megindítója Geleji Katona István volt, ki 1645-ben megjelent 
„Magyar grammatikácska** című könyvével nálunk is utat tört az etimo
lógiai iránynak. A  nyelvészet ez irányának művelői közül messze kima
gaslik Tótfalusi Kiss Miklós alakja, ki megtámadott helyesírási rendszerét 
„Apológia'* című védőiratában okolta megmélytudományossággal.Tótfalusí

M E R T E I Í T A R
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Európa* minden Tartománnyaiban 
forgó és szokásbá vett

Pénz’, Hosszaság-, Teher- és Üreg-Mérték’ 
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volt az, ki az idegen szók magyaros Írása mellett először szállott síkra. 
Kívüle még Csécsi János említhető meg e korból, ki az előtte és vele egy 
irányban működők elveit szabályokba foglalta.

Az ö és ü-nek a tetején kicsiny e betűvel ellátott alakja a XVII. szá
zadban már országszerte elterjedt a könyvnyomtatók körében, mint azt az 
51. és 52. oldalakon levő példákról is 
láthatjuk. A  hosszú ő és ű jelölésére 
pedig e században találták ki azt az 
ékezetet, amikor az ö, illetőleg ü betű 
két pontja között vonás ül (54. old.).
Egyéb ékezetes betűje is volt már 
akkoriban a könyvnyomtatónak; az 
5í. oldalon levő hasonmáson á, é, sőt 
ű és é betűket is látunk. (Az űjszígetí 
nyomda termékein hosszú í betű már 
száz évvel azelőtt is volt.) Az igaz, 
hogy a XVII. századbeli másik fak
szimilénkén majd mindenünnen el
maradt az ékezet.

A  XVIII. században hanyatlott a 
magyar helyesírás ügye. Nem volt, 
aki Geleji Katona Istvánnak meg 
Tótfalusi Kiss Miklósnak útmuta
tásait tovább folytatta volna. Ezért 
írtak ez időszakban cs helyett ts-et 
is, habár a tőszó nem is t-vel végző
dött. „Adja" helyett „ággyá", s a 
,,-bann", „-benn" e korban általáno
sak voltak. Ha figyelmesen átnézzük 
az e cikk keretében közölt hasonmá
sokat? megközelítő képet alkothatunk 
magunknak a XVIII. század magyar 
helyesírásáról.

Teljes száz esztendeig tartott a 
hanyatlás eme korszaka. Csak a száz 
év elteltével, a XIX. század elején 
tűnik föl újabb verőfény. A  nyelv
újítók — Révay, Verseghy, Molnár,
Kis stb. — hatalmas munkálkodása jó hatással volt a magyar helyesírásra 
is. Ha ennek az ápolása nem is volt ugyan közvetlen cél: annál több 
gondozásban részesült közvetve. Ahol valami nyelvészeti törekvés meg
nyilatkozott, ott nem lehetett kitérni az ortográfia kérdései elől sem.

Ennyit a mi magyar ortográfiánkról. Csak egy-két szemernyi ez az adalék 
a magyar ortográfiái irodalom óriási tömegéhez képest. De célunkat, azt a 
célt, hogy a betűszedő figyelmét magyar nyelvészeti kérdések iránt is fel- 
költsük: talán mégis sikerül elérni. Mert bizony ez fontos, nagyon fontos 
dolog: a jövendő szedőnemzedék boldogulásának kérdése jelentékeny rész
ben ezen fordul meg. S a helyesírás — mint már említők — annyira szoros 
kapcsolatban van a szedés technikájával, hogy az ortográfiái kérdéseket 
mindenkor bizvást szakkérdéseknek is tekinthetjük.
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YOM DAGÉPEIN K KENÉSE
A  nyomdagépek könnyű járása és tartósságuk biztosí

tása szempontjából igen nagy jelentőségű azok rendszeres 
kenése. Mert legyen bár az egymással érintkező és gyorsan 
mozgó fémfölület még olyan sima: bizonyos fokú dörzsö- 

lődés áll elő, amelyet ha a lehető legcsekélyebb mértékre nem redukálunk: 
az illető alkotórészek kitűzésednek, érintkező részük feldörzsölődík, illetőleg 
kímaródík. A  kenőanyagok jó hatása abban nyilvánul meg, hogy az érint
kezési fölületeket bevonva, azon zsiradékréteget alkotnak s igy első sorban 
két zsiradékréteg dörzsölődík egymáshoz.

A  kenőszerek között találunk állati, növényi és ásványi eredetű zsírokat és 
olajokat, s a gépkezelés szempontjából mindegyik fajtának megvannak a maga 
jó és rossz oldalai. Hogy mikor milyen kenőszert használjon a nyomdász, az 
mindig az illető géprészlet nagyságától és mozgásának gyorsaságától függ.

Az állati eredetű kenőszerek között nem utolsó helyet foglal el a disznó
zsír, amely a fogaskerekek kenésére kiválóan alkalmas, bár egy kissé drága. 
A  dísznózsiradékból készült rangun-olaj olcsóbb nála, de azért szintén olyan 
jól használhatjuk a fogaskerekek kenésére. Az utóbbinak különben van 
gyöngébb és töményebb fajtája. Fogaskerekek kenésére igen ajánlható még 
az ítt-ott kereskedésben is kapható zöld kenőszappan, de használat előtt ezt 
rendszerint olajjal kell hígítanunk. A  dísznókörömből stb. főzött csontolaj 
különösen finomabb géprészek kenésére alkalmas, de csak akkor, ha enyves 
anyagoktól alaposan meg van tisztítva. A  cetfélék családjába tartozó Physeter 
macrocephalus nyakából nyert spermacet szintén a legjobb kenőszerek közé 
tartozik, de roppant drága. A  közönséges halzsír semmiféle gép kenésére 
nem használható, mert gyorsan megromlik.

Ha nem is egymagában, de egyéb anyagokkal keverten sűrűn hasz
nálják kenőszerül a finomabb fajta, 40—42 C°-nál olvadó tisztított faggyút 
is, amelyet főképpen Oroszország Kazán kormányzóságából küldenek 
nagyobb mennyiségben a világpiacra.

Az állati eredetű kenőanyagok nagy hátránya, hogy a levegőn meg
avasodnak, vagy tudományosabb kifejezéssel élve: oxidálódnak, később 
pedig savanyú szagúak és csomósak lesznek s ezzel egyidejűleg a dörzsö- 
lődést gátló hatásukat elvesztik. A  velük bekent gép-alkatrészeket tehát 
időről-időre alaposan meg kell tisztogatnunk.
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A  növényi eredetű olajok közül a gépek kenése tekintetében csak azok 
jöhetnek számításba, amelyek a növényi olajoknak úgynevezett nem 
száradó csoportjába tartoznak. De a praktikusság követelményei még 
ezek közül is csak a legolcsóbb repce-olajnak a használatát engedik meg, 
amelyet a káposztarepcének meg a keresztes vírágúak családjába tartozó 
egyéb növényfajtáknak a magvából sajtolnak. A  repceolaj színe a kifeje
zetten sárga színtől a sárgásbarnáig váltakozhatik, a szerint, hogy milyen 
mértékben van megtisztítva. Ize kellemetlen, szaga elég sajátságos. Külön
ben lámpásban is használják égető olaj gyanánt. Keveretlenül való használ- 
hatásának nagy akadálya, hogy már í C°-nál megfagy. Ezenkívül az is a 
rossz tulajdonsága, hogy sohasem lehet savmentes. A  benne foglalt savak 
pedig tudvalevőleg maróan hatnak majd minden fémre, de különösen a 
kovácsolt vasra. Ha a repceolajt ásványi olajokkal keverjük, ezzel ugyan 
nem bénítjuk meg az előbbiben foglalt savak hatását, hanem csak a meny- 
nyiség kevesbítése által csökkentjük azt, s ezenkívül még a repceolaj 
elgyantásodásának is annyíra-mennyire elejét vesszük.

Az ásványi eredetű kenőolajoknak szintén több fajtájok van. Van olyan 
is, amelyet közvetlenül a földből való kimerítése után, mindenféle kémiai 
rektífíkáció nélkül használhatnak hidegen futó gépek kenésére. így az észak- 
amerikai Unió Nyugat-Vírgínia államában is vannak ilyen források. A  
belőlük merített vastag olajat legföljebb hogy egy ideig ülepedni hagyják, 
ami által a benne foglalt földes piszok lerakódík. Az ilyen olajat Globe-Oíl, 
Lubrícatíng Oíl néven hozzák forgalomba.

Vulkán-olajnak egy a barnaszénnek meg tőzegnek száraz desztílláció- 
jakor melléktermékképpen nyert vastagon folyós, barnás színű olajfajtát 
neveznek. Ennek fajsúlya 0*84—0*98, paraffintartalma jókora.

Úgynevezett Vulkán-olajat állítanak még elő a nyers petróleumból is. 
Ennek a nehéz, tíz-tizenöt százalékos desztillátuma sűrűn folyós sötétbarna 
színű, néha egy kissé vörösbe is játszó olajféle. Sok benne a paraffin s ezért 
tisztítatlanul csak egyéb gépolajok pótlószeréül használják. Hidegen való 
sajtolással a paraffin jó részét el tudják belőle távolítani, amikor aztán már 
sokkalta alkalmasabb gépek kenésére is.

Gépek kenésére általában a paraffinban szegényebb, tehát alaposan 
megdesztíllált ásványi eredetű kenőolajok volnának a legalkalmasabbak. 
Nem oxidálódnak, gyantás lerakódásnak nincsenek kitéve, a hőmérsék 
változásának nincsen rájuk hatása, s 17—20 foknyi hideget is kíállanak 
anélkül, hogy megfagynának.

Ha a géprészek mozgása nem túlságosan gyors s az érintkező fölületek 
sem igen nagyok (s ilyenek a mi közönséges gyorssajtóínk általában) fino
mabb fajta Vulkán-olajat használhatunk kenőanyagul, még pedig petró
leummal vagy repceolajjal hígítva. Bár így keverten az a tulajdonsága, hogy 
gyorsan párolog s nem olyan csúszós, tehát egymagában nem védi meg a 
nagyobb fölületeket a súrlódástól.

Ha a gépünk nem működik folytonosan, hanem a rendes éjszakai pihe
nésen kívül még nappal is gyakorta áll: a kenésre használt Vulkán-olajat 
még alaposabban kell petróleummal hígítanunk, mert a ritkán működő 
gépen az olaj még jobban összecsomósodik. Ilyen esetben két-három annyi 
petróleumot keverhetünk a Vulkán-olajhoz.

Gyorsjáratú gépekhez — így a mi rotációsainkhoz is — a jó minőségű 
Vulkán-olajat keveretlenül is lehet használnunk. De a csomósodás vesze
delme az ily gépeknél is nagy mértékben megvan. Néha annyira össze- 
sürűsödík a gépolaj, hogy véső meg kalapács kell az eltávolításához. Ezért,
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meg általában azért is, mert abszolúte jól használható gépolaj idáig nem 
ismeretes: a kémikusok egész serege töri a fejét valamely teljesen megfelelő 
kenőanyag föltalálásán. Újabban az ásványi olajjal kevert grafitot ajánlják 
mint ilyent, s ha hihetünk a dologban érdekelt vegyészeknek: ez az ásvány 
kitünően bevált már sokfelé. Az egyetlen nehézség az volna, hogy az ásvány
olajhoz kevert grafitnak tökéletesen tisztának kell lennie; a grafitot ennyire 
megtisztítani pedig bajos dolog.

Egy francia mérnök is ajánlott új „kenőanyagot" s ez nem más, mint a — 
levegő. Állítása szerint nem minden gépalkatrésznél alkalmazható, de ítt-ott 
— különösen a tengelyágyaknál — mégis fölülmulhatatlanul jó hatású. 
A  tengely és az ágyazata közé finom furatokon át ha levegőt bocsátunk: 
a fémrészek dörzsölődése a lehető legminimálisabbra csökken. Legalább 
ő így mondja.

A  könyvnyomdái gépek kenése vagy kannából való kézi csöpögtetés 
útján, vagy önolajozók segedelmével történik. Nagyobb olajmennyiséget 
igénylő helyeken (például a transzmissziós korongoknál és excentereknél) 
önolajozót szokás alkalmazni; egyebütt kannából történik az olajozás.

Az önolajozó legegyszerűbb fajtája olyan edény, amelyből gyapotból 
való kanóc lóg ki jó mélyre. Az olajos edénybe olajat töltve, ez a hajcsö- 
vesség törvényénél fogva végigszívárog a kanócon s a végén lassan lecsöpög 
az alatta levő gépalkatrészre. Az olajozódás fokozását a kanócok számának 
szaporításával érhetjük e l; mentői több kanóc lóg ki az edényből: annál 
bővebben olajozódik az alatta levő dörzsölődésí fölület. Túlságosan teletömni 
az olajos edényt azonban nem tanácsos, mert az olaj fölszívódása így aka
dályozva volna.

Az e fajta önolajozónak az a hátránya, hogy akkor is csöpög belőle 
az olaj, amikor a gép áll. A  kanóc szívó végének azonban magasabban 
kell lennie, mint a csöpögtető végének, mert különben a kanóc teleszívódík 
bár, de az olaj csöpögése elmarad. Az olajos edény tetejét nem szabad szo
rosan lezárnunk, mert ha nincs légnyomás, nem lehet szó a hajcsöves fel
szívódásról sem.

A  kisebb olajmennyiséget igénylő dörzsölődésí fölületeket kézi kanna 
segedelmével olajozzuk meg. Ezt a fontos munkát azonban nem szabad 
akármícsoda emberre bíznunk, mert ha az illető például következetesen 
elfeledkezik valamely olajozólyukról: a gép működésében káros zavarok 
állhatnak be s az illető alkotó rész hihetetlen gyorsasággal maródik ki. 
Alig néhány hete használatban álló új gépen egy esetben másfél milliméteres 
kímaródást láttunk már, s ennek okát a kenéssel megbízott embernek 
egyetlen olajozólyukról való következetes megfeledkezésében találtuk meg. 
A  kézi olajozásnak minden reggel, a gépek megindítása előtt kell meg
történnie, még pedig úgy, hogy az olajozólyukak mindegyikébe a tapasz
talat mutatta szükséglethez képest néhány csöpp olajat csöppentünk. 
Leghelyesebb, ha bizonyos sorrendet követünk az olajozólyukak felkere
sésében; így kisebb az eshetőség arra, hogy valamely lyukról megfeled
kezzünk. A  budapesti nagy nyomdákban, sőt még a vidékiek java részében 
is, többnyire segédmunkás végzi ezt a fontos dolgot, de a gépmester jól 
teszi, ha időről-időre ellenőrzi a maga emberét arra nézve: lelkiismeretesen 
végzí-e a munkáját. A  gépmesternek különben is a gépek kenésével kellene 
kezdenie szaktanulmányait. Ez a legelemibb, de nem egyszersmind a leg
könnyebb dolga az olyan embernek, aki valamely gépnek minden porcíkáját 
és működésének minden aprólékos sajátosságát a lehető legalaposabban 
meg akarja ismerni.
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SOKSZOROSÍTÓ ELJÁRÁSOK
Nekünk grafíkusoknak, ha valamely nyomtatványt, 

avagy más valamely sokszorosítási terméket kezünkbe 
veszünk, önkénytelenül is legelső kérdéseink közé tarto
zik, hogy hogyan, mi módon készült az, s a sokszorosító 

eljárások megszerkesztett családfájának mely névre keresztelt tagja. Gon
dolkozó, nagy megfigyelő tehetséggel megáldott, széleskörű tudással rendel
kező s a sokszorosító eljárások útvesztőjében biztos úton haladó grafikusnak 
kell annak lennie, aki valamely nyomtatványról, azt rövid ideig vizsgálva, 
megmondja, hogy mily módon készült, s az illető eljárásnak mi a neve. 
Majdnem lehetetlennek látszik ez, ha elgondoljuk, hogy különösen az utóbbi 
időben mily garmada-számra bukkantak fel a cífrábbnál-cífrább, rejtelmes, 
burkolt — avagy a feltaláló nevéről elnevezett — újfajta sokszorosító eljárá
sok, amelyek elnevezéseikről még csak nem is engedik sejteni, hogy mi 
fán termettek?

Néhány évvel ezelőtt Párísban a grafikusok nemzetközi kongresszusán 
szóba kerültek a sokszorosító nyomtató-eljárások elnevezései, s akkor arra 
a megegyezésre jutottak, hogy ha már közvetlenebbül nem is, de a név az 
eljárásról annyit engedjen következtetni, hogy az a magas-, sík- avagy mély
nyomású eljárások osztályába tartozik-e? És pedig ezt akként óhajtották 
volna elérni, hogy az elnevezés típia szócskával végződjék, ha az magas- 
nyomású eljárást jelöl; gráfiá-val, ha az síknyomás; gravür-rel, ha mélynyo
más. Ez azonban nem oly értelemben veendő, hogy más szócskával a típia, 
gráfia és gravürön kívül sokszorosítási eljárás neve nem végződhet, hanem 
félreértések elkerülése céljából csak úgy, hogy típíával ne végződjék sík
vagy mélynyomású eljárás neve; gráfiával magas- vagy mélynyomásúé; s 
gravürrel magas- vagy síknyomásúé. Ügy látszik azonban, hogy a feltalálók 
és a felfedezők ezt nem vették s még ma sem igen veszik figyelembe. Ott 
van például a monogravür, amely eljárásnak a mélynyomáshoz egyáltalán 
semmi köze. Az eljárás abból áll, hogy valamely féltónusos magasnyomású 
formáról, mondjuk autotípiáról, egy levonatot csinálunk s még mielőtt a 
festék megszáradt volna, a még nedves képet egy poralakú festékanyaggal 
(pigmenttel) beporozzuk (v. ö. a Dethleff-féle erőegyengetésekkel). Az ilyen 
pigmenttel behintett levonatról a felesleges sok port könnyű, puhaszőrú
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kefével eltávolítjuk, s még egy nyomatot eszközlünk rá. A  beporzással némi 
domborulatot kísérelnek elérni, amely természetesen nagy óvatosság mellett 
is csak ritkán sikerül. Hogy aztán az ily módon készült kép csak a mély
nyomású technikákban kevésbé járatosak előtt tetszik mélynyomásnak, az 
valószínű. Avagy ott a papírostípía elnevezés alatt ismert sokszorosítási eljárás, 
amely éppen nem történik típusokról, hanem abban áll, hogy a kőnyomó- 
kézísajtóban a fotolítográfíaí átnyomásra szolgáló papírosról készítünk egy
néhány levonatot. Abney kapitánynak 1873-ban állítólag sikerült ily módon 
vagy 50 levonatot készítenie. S így találunk még igen sok más elnevezést, 
amelyek tévedésbe ejthetik az embert; vannak ezek között ugyan egyesek, 
amelyeknek hibás elnevezése még a párisi kongresszus előtti időből ered, mint 
glíptográfía, crayontípía, de olyanok is, amelyek egész új eljárások; jó példa 
erre a fentebb említett monogravür, amely német eredetű; legtalálóbb példa 
pedig e hibára az, amikor a francia az autotípíát szímílígravürnek nevezi. 
A  szímííígravür elnevezés az autotípíára onnan ragadt rá, mert úgy nevezte 
el Petit 1879-ben föltalált eljárását, amely féltónusos volt s a kép pontokra 
osztódott fel, mint az autotípíánál, bár ő e ponthálózatot a képbe, amelyet 
zselatin felpuffadása útján nyert, belekarcolta, míg a mai autotípía készítése 
s a kép ponthálózatra való bontása ettől teljesen elütő alapelveken nyugszik.

Az elnevezésekben azonban legtöbben akkor hibáznak (s ez elítélendő, 
a többi még csak hagyján), amikor a fotográfiai másoló-eljárást nevezik 
nyomtató-eljárásnak. A  cíanotípía, pigment-, gummí-nyomat elnevezéseket 
naponkint halljuk, s a helytelen elnevezés oly népszerűvé vált, hogy alig 
gondolhatunk ennek kiküszöbölésére. Pedig nézetem szerint ez alapjában 
véve nem helyes, sőt félrevezető. Sohasem szabad a nyomdászatot a fény
képészettel összetéveszteni, mert hiszen technikailag éppen az a kettő között 
a különbség, hogy mint a nevük is bizonyítja: az egyik a fénnyel sokszo
rosít, a másik nyomtatás útján. A  sokszorosítás gyűjtőnév két nagy osz
tályra osztható termékei (a fénnyel való másolás és a nyomtatás útján 
nyertek) mindenkoron pontosan elválasztandók egymástól. Előbbení foto
kémiai processzusokon és kémiai reakciókon alapul, a másik fizikai vagy 
mondjuk mehaníkaí munkán. Hogy a nyomandó forma mily úton-módon 
készült: az meg ismét össze nem keverendő tisztán a sokszorosítás végbe
menetelével. Valamely sokszorosításra mindig egy forma szolgál, tehát egy 
matrica, amelyről a termék készül.

Mint már fentebb is említém, a sokszorosítás kétféleképpen történhet, és 
pedig a szerint, hogy a matrica, amelyről a sokszorosítás történik: a róla 
való másolásra avagy a róla való nyomtatásra alkalmas. Ha a formáról a 
fény segélyével képet nyerünk, akkor semminemű nyomtatás nem gyako
roltatott. Nem látszik tehát helyesnek az az elmélet, amikor a fényképé
szeti negatív segélyével egy fényérzékeny réteggel bevont tárgyra — legyen 
az üveg, nemez, avagy fa — a fény behatása folytán képet nyerünk: azt 
nyomtatási terméknek nevezzük, anélkül, hogy valamely nyomtatási pro
cesszuson ment volna keresztül.

De térjünk eredeti tárgyunk elemzésére vissza, megkísérelve az egyes 
nyomtató-eljárások főbb jellemvonásainak boncolgatását.

Történelmi sorrendben először a mélynyomásról kellene szólani, azután a 
magasnyomásról s utoljára a síknyomásról. Szaktörténészek a mélynyomás 
első termékeit í420-ra teszik, a magasnyomásét í440-re, a síknyomásét majd 
360 évvel későbbre, í798-ra írják. Én azonban, mivel hozzánk könyvnyomta
tókhoz legközelebb áll: a magasnyomáson kezdem, folytatom a három között 
a legfiatalabbon: a síknyomáson s végzem a legrégibben: a mélynyomáson.
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M A G A SN Y O M Á S alatt a sokszorosítások közül ama nyomtatási 
eljárásokat értjük, amikor a nyomtatandó forma azon részei, amelyek a 
nyomtatásban feketén tűnnek elő (megjegyzem, hogy mindig csak fekete 
és fehér színekről beszélünk; előbbi a nyomás színe, utóbbi a papirosé), 
egy felszínen vannak, míg a nem nyomtatandó részek mélyen fekszenek. 
A  nyomtatás akként történik, hogy a formát egyszerűen befestékezzük 
hengerrel vagy festékező-labdával, mint azt a nyomtatás művelői tették 
addig, míg a hengerek gyártását föl nem találták. A  papírost a formára 
helyezzük, s erre nyomást gyakorolunk. A  nyomtatás sikerülte s annak 
egész értéke függ a formára rakott festék mennyiségétől és a nyomtatás 
erősségétől. Innen a különféle befestékezés és az egyengetés különféle nemei. 
Általános jellemvonása a magasnyomású nyomtatványnak, hogy a papiros 
másik oldalán a nyomtatott kép felülete be van nyomódva, amit „sattirozás" 
szakkifejezéssel jelöl a német. Természetes, hogy e benyomódás a nyomás 
erősségének megfelelően egyszer gyengébb, másszor erősebb s leginkább 
szembeötlő a nyomtatás kezdetén a kép elején, ha a nyomtatás hengeres 
gyorssajtón történt, tehát ott, ahol a nyomtatás kezdődik, amikor a henger 
először nyomódik a formára. A  formának a papirosba való bemélyedéséről 
mindig biztosan következtethetünk a magasnyomásra. További jellemvonást 
láthatunk a festék takarásán is. Ha szabad szemmel ritkán is, de nagyító 
üvegen keresztül mindig láthatjuk valamennyire a beszegélyezett festék terü
letét, amely a festék szétnyomódásánál fogva keletkezett, s amely a kézi- és 
tégelynyomású sajtón készült nyomtatványokon (mivel a nyomtatás egy
idejű és párhuzamos) egyenletesebb, s a hengeres sajtónál a pillanatnyi 
nyomtatás következtében inkább egyoldalú, és pedig ellenkező irányú a 
henger gördülésével.

Hogy a magasnyomtatás betűről, tehát típusról, szedésről, szóval egyes 
apró darabokból összeszedett képről és nem metszetről avagy maratott, 
egy darabot, zárt felületet képező formáról történt-e: annak meghatározása 
nem olyan egyszerű. Támpontúl felállíthatjuk, hogy a szedésről nyomott 
mindig egyenletesebb. Ez ugyan megdönthetőnek látszik az egyengetés azon 
szabályával, hogy minden a formán lévő mélyedés és emelkedés kivágással 
és ráragasztással kiegyenlíthető, de ez csak elméletileg áll, mert a valóságban 
metszett és maratott forma a szedés pontos, egyenletes felszínét alig érheti el.

Szedés ma már kétféle lehet, és pedig kézi és gépen öntött. A  különálló 
matricákat szedő és betűket öntő gépek által előállíttatott forma különösen 
jellemző vonásait hagyjuk ez alkalommal figyelmen kívül, arra még rátérünk 
külön. Széles sorszélességnél a gépi szedésben a szavak közötti távolság 
mindig pontosabb, egyenletesebb a kézi szedésnél, amíaz önműködő kizárásra 
vezethető vissza; a gépi szedést jellemző e sajátosság azonban csak a széles 
formátumnál tűnik szembe s keskeny sorszélességnél a kézi kízáró-anyagok 
beosztása miatt elesik. Tévútra nem vezethető jellemző vonás a gépi öntött 
soroknál egyes lekopott matricáról öntött betű gyakori visszatérése. Fordítva 
matrica kamrájából a sorgyüjtő helyre nem eshet s így vertatur nem fordul
hat elő. Magától értetődik, hogy kízáró-anyag fel nem tolódhat; de ha a 
gép s különösen a matricák nincsenek elég tisztán tartva: a szavak között 
odafröccsent ólom a nyomtatásban píszkít, ha azt előzőleg nem távolították 
el ár avagy véső segélyével. Kézi szedésnél gyakran találunk kevert pon
tokat és vesszőket, amely a gépi szedésnél nem fordulhat elő s nem ritkán 
fordul elő a kézi szedésnél — olyan nyomdában, ahol klisék kizárásakor a 
tágítok szisztémára ki nem menő elvagdosása divatos hogy ritkított sze
désnél a rövid tágítok következtében a vékony betűk a sor szélén néha
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elcsúsznak. Gépen szedett szedésben találhatjuk — ami meg kézi szedésnél 
alig fordulhat elő, — hogy egy sor kétszer van szedve, avagy egy sor ki 
van hagyva, vagy a sorok össze vannak cserélve; ilyen hibák rendesen 
korrigáláskor, illetőleg a revizíó csínálásakor kerülnek a formába. A  nyom
tatásban a kézi szedésről való nyomtatás mindig egyenletesebb a gépinél. 
Utóbbinál az egyenetlenség gyakran szinte szembeötlő; a szélek hol erőseb
bek, hol gyengébbek; egyik sor halványabb a másiknál.

Stereotípíaí lemezről készült nyomtatvány képe tompább s egyenetlenebb 
a szedésről nyomotténál. Táblázatoknál, ahol a vonalak metszik egymást

különösen a finom és fekete vonalak érintéseinél— a nyomás hiányos, 
s mivel a stereotípíaí lemezek a leggyakoribb esetben nem mintaszerűek, a 
darabos egyengetés ugyancsak könnyen meglátszik rajtuk. Minél nagyobb 
a lemez, annál nehezebb az egyenletes nyomás, s a festék takarása annál 
szembeszökőbben hiányos, s mindezt annál könnyebb észlelni, minél nagyobb 
mennyiségű példányszámot nyomtak már a lemezről. A  stereotípía techni
kája mindenki előtt ismeretes, s tudjuk, hogy a matrica, amelyről az öntés 
történik, összeszárad. Osszeszárad az enyvezetlen pa.píros a ragasztószerrel. 
A  forma tehát az eredetinél valamivel kisebb lesz. Állítják sokan (amit én 
pozitíve nem tudnék igazolni), hogy a formáról galvanoplasztíkailag nyert 
duplíkátum is valamivel kisebb volna az eredetinél s ezt úgy magyarázzák, 
hogy a víaszlenyomat összeszárad. Ennek úgy igyekeznek elébe kerülni, 
hogy a viaszba nedvességet magába szívó anyagot kevernek. Fontos sze
repet játszik e jelenség a három- vagy többszínű formák galvanizálásánál, 
hol aztán az összeszáradás folytán az egymásba-illés (regiszter) a formák 
egyenetlen módon való összeszáradása következtében veszélyeztetve van. 
Hogyaformárólbármelyeljárás útján készült duplíkátum csakugyan kisebb-e 
az eredetinél: arról egyszerű lemérés útján megbízhatóan nem mindig győ
ződhetünk meg. Pontosabb ennél, ha stereoszkópba helyezzük egymás mellé 
a két levonatot: egyet az eredeti formáról nyertek közül s egyet a duplikátum- 
ról, s ha belenézve azt találjuk, hogy a két kép egymást teljesen nem fedi, 
biztosak lehetünk róla, hogy nem az eredeti formáról készült levonat a 
kisebbik, hanem a duplíkátum, s hogy mennyivel kisebb az egyik kép a 
másiknál: azt az eltérésből kiszámíthatjuk.

A  galvanónak nincs különösebb szembeszökő ismertető jellemvonása. 
Mutatkozhatnak azonban rajta lyukak és horpadások. Az autotipíáról 
készült galvanót hatás tekintetében némelyek kissé keménynek találják, 
ami azonban nem áll mindig, de ha igen, úgy az az anyag merevségére s 
nem a kidolgozás finomságára vezethető vissza.

A  magasnyomtatásban valamely képet reprodukálhatunk először is kézi 
munkával készült forma után. Természetes, hogy ily esetben csak fametszés
ről lehet szó. (Hacsak a kép míneműsége meg nem engedi, hogy esetleg 
valamely alapnyomati lemezbe vágják; pl. sílhouette-re alkalmas a Máser- 
lemez vagy celluloid is.) A  fametszetben a vágott vonalak a nyomtatásban 
puhán, simán és élesen mutatkoznak; kereszteződések különösen az esetben, 
ha gyakran fordulnak elő: keresztül vannak vágva s nem folynak egymásba. 
Előjönnek kereszteződések,amelyekatollrajzban és a mélyre vésésben ép úgy 
előjönnek, mint a fametszésben, azonban a vonalak közötti nem nyomandó 
fehér rész vésővel való kiemelése nagy nehézségbe ütközik; s a fakszimile- 
reprodukciónál különösen erre kell nagy gondot fordítani. A  tónusos famet
szésnek, amely azon alapszik, hogy a vonalak megfelelő egymástól való 
távolságban, egymás mellé való rakásával tónusos hatást igyekeznek elérni, 
az a jellemvonása, hogy e vonalak fekvési iránya a perspektívának meg-
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felelőleg: különböző. Több modem munkánál a fehér vonalak a keresztező
déseknél autotípía hatására emlékeztetnek, hanem azért véletlenségből támadó 
vonalaik iránya és vastagságú az autotípía ponthálózatával még akkor sem 
téveszthető össze, ha a róla való autotípíaí reprodukció világos részei a 
fametsző által át vannak dolgozva és a felvétel alkalmával történő elvakítás 
(abbíenden) alkalmazásával a ponthálózat egyes pontjai olyanok, hogy 
felületesen vizsgálva, vonalszerűén látszanak összefutni. Van a fametszet 
technikái között egy, amelyet különös előszeretettel amerikai mesterek gya
korolnak, s amely első pillanatra rézkarc hatását kelti; a magasnyomás 
általános jellemvonásainál említett jellemvonások azonban behatóbb vizs
gálódásnál szemünkbe tűnnek. Az eredeti fametszetről való lenyomat 
mindig több puhaságot mutat, mint az arról készült duplikátumról való 
lenyomat. A  galvanóról készültnek kissé merevebbnek kellene lennie, a 
mai előrehaladott s kifejlődött technikánál azonban e jellemvonás semmi 
esetre sem csalhatatlan, pláne ha ügyes kezű gépmester az erőegyengetés 
munkáját némi művészi ízléssel elvégzi. Maratás a véséstől már szabad szem
mel is megkülönböztethető, nagyító üveg alatt azonban már egész bizton
sággal megállapíthatjuk, hogy a vonalak nem-e szakadozottak s a szélei 
élesek-e ? Ha ílyfajta hibákat észlelünk, maratásra következtethetünk.

A  modern akcídens-munkáknál nagy szerepe van az alapnyomatí leme
zeknek, amelyek anyaga (Máser-anyag, celluloid, karton, fa, linóleum, ólom 
és cink) a helyi szokás, a munka mineműsége s az azt megmunkáló képes
sége szerint változik. Megmondani nehéz a legtöbb esetben, de gyakran 
következtethetünk arra, hogy a nyomtatás mely anyagról készült; ha 
ismerjük az anyagot magát, s tapasztalásból tudjuk, hogy melyik anyag 
mint tartja magát a nyomtatás alatt. Cink tiszta képet ad; ólom foltos, s ha 
ötvözete nem helyes, a struktúrája nem egészen zárt; fa nagyobb kiterjedésű 
felületet alig ad; kartonról már talán nem is nyomnak; a linóleumról való 
nyomtatás egyelőre még nem hódított magának nagyobb teret, megdolgo- 
gozása bár könnyű, egész kis felületek s vonalakra nem alkalmas s tűl- 
rugékony voltánál fogva könnyen nyúlik, s különösen akkor, ha a róla való 
nyomtatás hengeres gyorssajtón történik: már normális nyomáserősségnél 
is a felületének kiterjedését megváltoztatja. Az alapnyomat anyagai között 
ideális a celluloid, amely határozott képet ad s a legmagasabb példányszámot 
kibírja. Ha valamelyik anyag, úgy a celluloid az, amelynél első sorban is 
mutatkozik az, hogy a szélein a festék mondhatni kifröccsen s vékony 
sávot képez. Mutatkozik ez a Máser-féle lemeznél is, különösen akkor, ha 
az az erősítő tinkturán kívül még krómoldattal van bevonva, abból a célból, 
hogy nyomási képessége emelkedjék.

Csalhatatlanul biztosan felismerhetjük az autotípiát arról, hogy a tónusok 
pont- vagy vonalas rendszerre vannak osztva. És pedig kétféle irányban 
történhet az, pont- (vonalas) hálózatos és szemcsés rendszerűre. A  fényképé
szeti felvétel eszközlése alkalmával a fényérzékeny lemez előtt van az úgy
nevezett raszter, amely a tónusokat felbontja a sötét és világosabb részeknek 
megfelelőleg, s az így pontokból álló negatív képről másolunk az illető fém
lemezre, amelybe a maratás történik. A  díttokróm-eljárás abban áll, hogy 
egy kliséről (autotípíáról) egy lenyomással kétszínű képet kapunk, amely 
az által éretik el, hogy a festékben a főszínhez (legyen az fekete, kék, 
barna, avagy zöld) egy rendesen könnyű, világos tónusú másik festéket 
keverünk; bizonyos feltételek mellett az ilyen festéknek az a tulajdonsága 
van, hogy a nyomás után bizonyos idő múlva a világosabb festék könnyű 
tónus alakjában kiül. Az eljárás bizonyos körülmények között jó szolgálatot
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tehet, de sok függ a papíros tulajdonságaitól (különösen szerepet játszik 
felszívó képessége), amelyre az ilyfajta nyomtatás történik; elvítázhatatlan 
hátránya, hogy nem fényálló. Teljesen fényálló és ilyen hatások elérése 
tekintetében teljesen megbízható a duplex autotípia, amely az előbbivel 
össze nem cserélendő, ha első hatás alkalmával megközelíti is az előbbenít. 
Itt két fényképészeti felvétel készül s a másodiknál a rasztert egy bizonyos 
fok alatt elállítják. Két kliséről van szó s mivel a vizsgálónak a pillanat 
hatása alatt — mint a jó esztétikusnak, nem szabad ítéletet mondania — 
közelebbről való vizsgálódás után a két forma egymásra való nyomtatása 
még a legkífogástalanabb egymásra-illésnél is, amely különben a sikeres 
munka legelső és legfontosabb feltétele: biztonsággal megállapítható a pont
hálózat állása miatt. A  könyvnyomtató színes képet azonban még többféle 
úton-módon állíthat elő, pl. egy speciális hatásra való törekvésnél (mondjuk 
tájképnél) a klisét előre és oldalvást eltoljuk egy nyolcadpetíttel és könnyű, 
világos tónusú festékkel még egyszer keresztül bocsátjuk a gépen. Az íly- 
képpen nyomtatott kép a duplex autotípia hatását kelti.

A  három- és négyszínű nyomtatást aránylag könnyű felismerni. A  nyom
tatványnak már távolról való szemlélése alkalmával is — ha szemünk csak 
kissé gyakorlott is — felismerjük jellemző összhatásáról; s ha így nem 
közelről vizsgálva, az egyes színeket pontosan leolvashatjuk, mert hiszen 
additív festékkeverésen alapszik, sőt még azt is megláthatjuk figyelmes 
vizsgálódásnál, hogy nem-e a vörös szín nyomatott először, s nem a sárga 
a háromszínű képnél; s a négyszínűnél a neutrális szürke tónus először nyo- 
matott-e avagy utoljára. Van egy eljárás, amely háromszínű kép hatását 
kelti, amely azonban nem három, hanem csak kétszínű. Formául két fény
képészeti negatív után maratott klisé szolgál. Az egyiket kék színszűrővel, 
a másikat vörössel készítették. Következéskép az első formát narancsszínű 
festékkel, tehát a sárga és vörös keverékével nyomják, a másodikat kékkel. 
Elméletileg ki kellene jönnie az összes létezhető színeknek; nem úgy van 
ez azonban a gyakorlatban: m ára felvételben elvész sok szín; a maratásnál 
keresztülesík sok; a nyomtatásban meg eo ipso nem jöhetnek ki olyan 
tónusok az említett két színnel, mint a háromszínű nyomtatásban a három
mal. Egyes esetekben talán mégis van némi előnye ez eljárásnak. Hogy 
miként ismerjük fel, hogy ilyen termék fekszik-e előttünk, azt hiszem, arra 
nézve szükségtelen további útmutatást adnom.

Hogy a képek kézzel vannak-e avagy alapnyomatlemezekkel színezve: 
azt megállapítani annak, aki a színtannak csak legelemibb szabályait ismeri: 
gyerekjáték; ezt pedig tudja minden könyvnyomtató. A  könyvnyomtató a 
klisét három színnel kétféleképpen kolorálhatja, és pedig először: három alap- 
nyomatlemezzel, másodszor pedig a klisével, ha azt a három alapszínnel 
nyomja, s hogy a kliséről mely rész jöjjön ki a nyomtatásban, azt az erő- 
egyengetéssel igyekszik szabályozni. Az első esetnél a képet kinyomjuk 
(rendesen fekete, barna vagy egyéb kívánt színben) mint rendesen, azután 
átnyomatot csinálunk a kliséről valamely alapnyomatlemezre, mondjuk 
Máserre hármat, s ezeket kidolgozzuk, úgy hogy ha az elsőt sárga, a máso
dikat vörös s a harmadikat kék színnel az eredeti képre nyomjuk, szép 
színes összhatást nyerjünk. Különös színérzékkel kell annak megáldva 
lenni, aki ily munkát meg bír csinálni s aki előre látja, hogy ha a sárgá
nál benthagyja ezt, a vörösnél azt, a kéknél amazt, mindezt mily fokozat
ban: a színeket egymásra nyomva mily eredményt nyer. Nem kevésbé 
komplikált a munka, amikor egy és ugyanazon képről nyomjuk a három 
színt, s hogy az mily mértékben tűnjék ki, annak megfeíelőleg készítjük
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az erőegyengetéseket. Kolorálhat azonban a könyvnyomtató nemcsak a 
három alapszínnel, hanem öt-hat színnel is alaplemezekkel, pl. egy tér
képet, ahol az egyik megye zöld, a másik barna, a harmadik kékes és így 
tovább: a szekunder színeket két, a tercier színeket három szín egymásra 
nyomásával érjük el.

A  fő a könyvnyomdái színes nyomtatványok vízsgálásánál mindig az, 
hogy színtanbeli tudásunkat alapul véve, azon gondolkozzunk, mely hatás 
mily módon, a színek mily fajta keverésével hozható k i; plasztikus hatás 
hogyan érhető el, s mi okozza a laposságot. A  vizsgálódásnál nagy segít
ségünkre van az, hogy a többszínű nyomtatványok nagy százalékánál a 
regiszter hiányos, azazaszínek nem esnek egymásra; már pedig ha valahol, 
úgy a többszínű képeknél legelső és legfőbb feltétel az értékükre nézve, hogy 
a színek egymásra pontosan helyezkedjenek, mert semmi sem megy úgy a 
hatás rovására mint ez, s az egyéb felmerülhető hiba, az egyes színek tónu
sában való csekélyebb eltérés még bizonyos esetekben megbocsátható, de a 
rossz regiszter soha, mert ezt még a laikus is lebecsüli.

* -* *

A  SÍK  N YOM  Á S, mint már említve volt, a sokszorosító nyomtató 
eljárások között a legfiatalabb. S ha elgondoljuk, hogy mily egyszerű pro
cesszuson alapszik, szinte csodálkozunk rajta, hogy hogyan történhetett 
az, hogy a zsír és víz egymás eltaszításának jelenségét a sokszorosításra 
előbb ki nem használták.

Mit értünk síknyomás alatt ? Olyan nyomtató eljárást, amelynél a 
nyomtatandó formának mind a nyomtatandó, mind pedig a nem nyomta
tandó részei egy síkban fekszenek, egy összefutó felületet képeznek. Miként 
lehet azonban ily felületről képet nyomtatni? Akként, hogy az a rész, 
amely a nyomtatásban kell hogy előtűnjék: a zsíros festék felvételére érzé
kennyé van téve, míg a másik, a nem nyomtatandó rész meg van nedvesítve s 
így a festék felvétele iránt érzéketlen, azt magától eltaszítja, s következés
képpen ez a rész a nyomtatás megtörténte után a papíroson fehér marad. 
A  nyomtatás tehát — mint mondom — azon alapszik, hogy a zsíros festék 
és a víz egymást eltaszítja. A  nyomandó forma előállítása többféle úton- 
módon, egymástól távol álló princípiumokon történhet, a szerint amint a 
képet, a nyomandó részeket a kő, illetőleg a fém felületén rögzítik; e 
módokat két osztályba oszthatjuk be. Először, mikor a képet dírekt a kőre 
rajzolják; másodszor: mikor azt átnyomás útján viszik a kőre. Ez utóbbi 
történhet egy már meglevő tipográfiai levonatról; ide sorozandó a fotolíto- 
gráfía is (amikor egy fényképészeti negatív után másolt képet nyomunk 
át), valamint az összes többi átnyomások a fénynyomású kép átnyomásával 
egyetemben. A  rajzolás zsíros krétával vagy tussal történik; az átnyomásra 
felhasznált festék az összes átnyomásoknál ésafotolítográfíánál szintén zsíros.

A  mindennapi életben —eltekintve attól, hogy némelyek már a kőnyomót 
és a litográfust is összetévesztik, nem gondolnak arra, hogy az előbbi 
csak nyomtat, míg az utóbbi a formát csinálja — hallunk beszélni sokféle 
kőnyomdaí munkáról, amelyet kőnyomó nyom és amelyhez litográfus 
készíti a formát. így hallunk beszélni kőkarcról, magasra vagy mélyre 
maratott kőnyomatról, azután szemcsés kőről nyomott képről; mindezeknél 
szerepe van a zsír és a festék egymástól való eltaszításának s bár kőnyomó 
sajtón készülnek, téves azt hinni, hogy ezek mind a síknyomású technikák 
csoportjába tartoznak. Kidolgozásuknál fogva ezek egyíke-másíka sík
nyomású nem lehet, amennyiben a forma mindkét része — a nyomandó és

* * 71 *



a nem nyomandó — nem áll egy nívóban. Kőről végezhető különböző tech
nikák ismertetése s azok alapelveínek egymástól való elhatárolása későbbi 
feladatom, most csak az alapvető fogalmakról óhajtok szólni.

Síknyomás csak a litográfia mint olyan és a fénynyomás. Ha az előbbi 
kivitele nem kőről, hanem alumíniumról történik: algráfía névvel jelöljük.

Síknyomás nyomtatása kétféle pincípíummal történhet és pedig dörzsölve 
való nyomtatással és gördülő nyomtatással. Előbbi a kézi sajtó, utóbbi a 
gyorssajtó munkája. Kellő nedvesítés után befestékezzük a formát, papírost 
helyezünk rá, megfelelőleg beborítjuk s bőrrel bevont lécet szorítunk rá s 
ez alatt keresztülhúzzuk; ilyen a kézi sajtó vagy prés munkája. A  gyors
sajtónál a formának a léc alatt való elhúzása elesik, e helyett a nyomtató 
henger gördül át az alatta tova surranó formán, akár csak könyvnyomdái 
gépnél. Akár a kézi présen dolgozunk, akár a gyorssajtón: mindkét esetben 
igen erős nyomásra van szükségünk. A  papíros simul — néha megnyúlik 
kissé az erős nyomás alatt — s a formán levő festék a nagy nyomás alatt 
szétnyomódík. így származik a síknyomású nyomtatvány legfőbb páratlanul 
álló két karakterísztíkuma: a forma képe nem nyomódik be a papírosba, 
nem lehet tehát a nyomtatvány hátoldalán kídomborodás, ami a magas
nyomás ismertető jele, s másodszor a festék nem lehet a papíroson relief- 
szerű kídomborodás, ami pedig a mélynyomással készült nyomtatványt 
jellemzi. Az átnyomat után készült litográfiái munka képe a legtöbb eset
ben kissé szétnyomódottnak látszik; ha betűk fordulnak elő, azok körvonalai 
nem élesek. Színes nyomtatványok laposabb hatásúak, mint a magas- 
nyomású színes képek; s a sok szín egymásra nyomása által elért, szubtraktív 
színkeverés által elért eredmény szembeszökő.

A  fénynyomással tónusgazdagság és árnyékváltozat tekintetében csak a 
helíogravür versenyezhet, amitől azonban szemcséje által megkülönböz
tethető. Szemcséje finom rácsozatot képez, amely gyökérszerű ráncképződé
sekhez hasonlít, amely a sötét részeken erősebb, míg a világosabbakon a 
tónusnak megfelelőleg finomabb. Ez a szemcse a krómsavas zselatinban 
képződik, amikor az a felöntés után a szárító kályhában megszilárdul. 
Minél vastagabb azonban a réteg, annál durvább lesz a szemcse. így például 
a kőre való átnyomásra készülő fénynyomásnál már előre erre törekednek, 
amire, ha annak meghatározásával van dolgunk, szintén gondolnunk kell.

*  ■ * *

M É L Y N Y O M Á S .  Közönségesen réznyomásnak is nevezik s techni
kájának kivitele a szó ilyen értelmében ellenkezője a magasnyomásnak, 
amennyiben itt a nyomandó részek vannak mélyítve a lemezben, illetőleg 
a nyomandó formában, és pedig a különböző árnyékolásoknak megfelelően 
mélyen s a nem nyomandó részek állanak magasan egy nívóban. Ez eljárás 
kiviteléhez acél- vagy rézlemezeket használnak, amelybe a kép, tehát az 
összes pontok és vonalak, amelyek a nyomtatásban a fehér papíroson feketén 
tűnjenek elő, valamely kezelés által mélyítve vannak, mint amínő mélyítés a 
maratás, ütés, karcolás, kaparás vagy vésés. Az ily lemezről nyomott nyom
tatványon a festék mindig in pasto van a papíroson, melynek magassága, 
illetőleg vastagsága a tónusoknak megfelelőleg változik: a sötét részeken 
vastagabb, a világosabbakon vékonyabb. A  mélynyomású lemezről lehetne 
állítani, hogy az egy negatívot (semmíesetre sem azonban fényképészetit) 
reprezentál, mert rajta mindazon rész mély, amely a nyomtatásban magas.

A  nyomtatás a következő módon történik: Erős festéket könnyű, ruga
nyos lapdával bele igyekszünk gyömöszölni a formába. A  festéket a formán
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különféle organtinból készült gombolyagokkal minden irányban szerte-széjjel 
kenjük, hogy a festék a forma legmélyebb részeibe is behatoljon s jól 
eloszoljék. Természetes, hogy e manipulációnál a nem nyomandó, egy sik 
felületben levő részekre is rakódik le festék, aminek onnan való eltávolítása 
a réznyomó nehéz feladata. Ez törlés útján történik; azonban oly finomsággal 
kell történnie, hogy a törlés alkalmával éppen csak e helyekről távolíttassék 
el a festék s a mély részeken megmaradjon.

Fotomehaníkai reprodukáló eljárás, amely mélynyomású, kettő van: 
az egyik a helíogravür — vagy amint sokan nevezik fotogravür — a másik 
a Woodbury-féle nyomtatás. Utóbbi (fotogliptia, fotomezzotínto és relief- 
nyomtatás is a neve) általánosságban nem vált be a gyakorlati életben s 
csak itt-ott találunk belőle egy-egy példányt. Aformát egy felpuffadt zselatin- 
relief képezi, amelybe híg festéket öntenek, melyet aztán a papíros a reá 
gyakorolt nyomás következtében kiemel. Karakterisztíkuma az elmosódott 
s éppen nem éles kép, amely valamely vastag másoláshoz hasonlít. Annál 
nemesebb s a fotomehanikaí eljárások között a legnemesebb a helíogravür. 
Pigmentmásolatot nyomunk át egy rézlemezre s ez szolgál marató-alapul. 
Finom előkelőség, szelídség, kontrasztgazdagság jellemzi. Plasztikus hatásra 
művész keze alá hálás eljárás, de aki nem művész, az ne próbálkozzék meg 
vele. A  többi mélynyomatú eljárásokat, készüljenek azok tisztán kézi mun
kával (a pontozó-, kréta- vagy vésővel történő metszés) avagy kézi munkával 
bár, de kémiai jelenségek segítségével (rézkarc, aquatínta, azaz fedezgető 
modorú lemez s galvánográfia): egymástól szigorúan távoltartaní merész 
dolog. Megvan mindegyiknek a jellemző sajátsága; de mindenkoron arra is 
kell gondolnunk, hogy a művész — amennyire az anyag és a bizonyos 
célra való törekvés megengedi — egyiket a másikkal kombinálja oly módon, 
hogy dolgozik föl váltva a hideg tűvel, majdalyukacsozóval, majd arulettával; 
amikor pedig ezeket teszi, az eljárások között határt vonni alig lehet. A  réz
karc finom vonalú, a vonalak egymás mellé és egymás ellenében való raká
sával mindent el lehet érni, s e vonalak annál sötétebbek, minél mélyebbre 
vannak maratva; kiegészíti mindezt a tónus, amelyet a törléssel szokás 
szabályozni. A  vakaró-modorral készült lemezről való nyomat alapja fekete, 
mert itt nem a fekete részeket, hanem a világosakat mélyítik a lemezbe. 
Először csinálnak egy fekete tónusú lemezt, s azokat a részeket, amelyek 
a nyomtatásban világosan tűnjenek elő: elcsíszolják. Az alapozás lyukacso- 
zóval történik, amely alapon vakaróval dolgozunk. A  fedezgető modor 
alapja szemcsés, amelyet a rászitált gyantapor eredményez. A  galvanográfía 
galvanoplasztikai úton nyert mélynyomású eljárás, amelyet úgy nyernek, 
hogy egy a művész által fémlemezre festett képet galvanizálnak, amely 
természetesen mélynyomású lemezt ad, ha a művész reliefet festett.

* * *

A  fentebbiekben igyekeztem röviden összefoglalni azt, amit az egyes 
nyomtatványok vizsgálásakor tapasztaltam.

Tárgyam nincs még kimerítve, hisz nem szólottám a kombinációs 
nyomtatványokról, nem esett szó a tévedésbe ejtő hatásra való törekvésről; 
hallgattam az értékpapírosok és bankjegyek karakterisztíkumáról, nem
különben a nagyon is divatba jött domború nyomásról. Hallgattam továbbá 
a Congreve- és aranynyomásról, a Fasol-féle stígmatípiához hasonló szedé
sekről, s az újabbí időben feltűnő egyes különös dolgokról, mint amínő 
például a festék nélkül való nyomtatás stb.

SZABÓ RÓBERT.
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GY KIS KÖRÜLTEKINTÉS
Nem szakcikket írok; az Évkönyv azonban — nézetein 

szerint — olyan sajtótermék, melyben mindent lehet tár
gyalni, ami szakunkkal összefüggésben van.

Alábbi soraimban felemlítek néhányat ama sok fonák 
dolog közül, melyekkel akár főnöknek, akár alkalmazottnak baja, kelle
metlensége van. Ha a politikai viszonyok rendezettebbek lesznek, valószínű
leg egy-két év alatt revídíálják az ípartörvényt, s akkor mindnyájunknak 
kötelessége odahatní, hogy a mesterségünknél előforduló sok visszaélésnek 
gátat vessünk, mert közös célból, egyesült erővel kell lehetetlenné tenni a 
minduntalan felburjánzó tisztességtelen kinövéseket, visszaéléseket.

Mikor az Í884. évi XVII. törvénycikk: az ípartörvény életbelépett, 
annak megalkotói azon véleményen voltak, hogy az ország viszonyainak 
teljesen megfelelő, a kor igényeit kielégítő, jó, mindenkinek érdekeit védő 
törvényt hoztak. A  mindennapi gyakorlati élet azonban amellett bizonyít, 
hogy tévedtek a törvényhozók, hogy tévedtek ama testületek is, melyeknek 
véleménye és hozzászólása után ezen törvényt megszerkesztették.

A  törvény létrehozása alkalmával a törvényhozás arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy lehetőleg nem szabad korlátozni az ipari vállalatok 
keletkezését. Bárki nyithat például nyomdai üzletet (46. §), s csak azt köti 
ki a törvény, hogy az illető köteles tanult üzletvezetőt alkalmazni. Hogy 
mennyi visszaélés történik, miként játszák ki a törvényt, azt számtalan pél
dával tudnám bizonyítani, de elég, ha utalok azokra a vidéki nyomdai 
„vállalatokra'-*, melyek hangzatos címmel szakunknak igazi fattyúhajtásai. 
Hogy a nyomdai üzem össze van kötve vegyes- és rö vídárúkereskedéssel, papír
kereskedéssel és szemfedőgyárral stb.-vel, az már olyan megszokott állapot, 
hogy nem is tűnik már föl. Egyszer megkérdeztem egy ilyen nagyvállal
kozót, hogy miként tud nyomdai sajtótermékek mellett szemfedőket gyártani, 
s hogy ki adta neki erre az engedelmet; nagy büszkén a szolgabíróra hivat
kozott; a szolgabíró pedig jogosan adta meg az engedélyt, mivel az ípartör
vény 47. §-a ezt megengedi. A  törvény azt is előírja: ha az íparűző vállalkozó 
nem szakember, úgy szakember-üzletvezetőt kell alkalmaznia; rendszerint 
meg is teszi ezt a vállalkozó, s hogy iparengedélyt kapjon, alkalmaz is 
nyomdájában egy szedőt, kit aztán üzletvezetőnek bejelent. Két-három 
hónapig dolgoztatja az üzletvezetőt, aztán elküldi, mivel akkorra már a
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nyomdatulajdonos megtanult szedni, nyomni, s tud mindent, ami a nyom
dászathoz szükséges; felvesz inasokat, de hogy újabb üzletvezetőt alkalmaz
zon, arról szó sincs. A  hatóság nem törődik ilyen csekélységgel, s a vidéki 
„nyomdatulajdonos", akiből idővel helyi nagyság és szerkesztő úr is lesz; 
így él vissza a törvénynyel s így tesz szerencsétlenné sok exísztencíát.

Sok ilyen, s ehhez hasonló esetet tudnék felsorolni, amelyek mind azt 
bizonyítanák, hogy a mi ipartövényünk ma már teljesen elavult. S hogy 
az, bizonyítják a fővárosban újabban keletkező „nyomtatványfelvételí iro
dák". Ezek is a szabad ipar fattyúhajtásai. Akik ilyesmit nyitnak, bátran 
elnevezhetők a nyomdászaton élősködő parazitáknak. Tőkebefektetés, szak
ismeret nélkül kezdik meg ezek működésűket. Felvesznek a rendelőtől 
munkákat, s végígházalják (különösen ha nagyobb a munka) az összes 
nyomdákat. Sokszor a nyomdász, csakhogy munkája legyen, hogy személy
zetét foglalkoztathassa, kénytelen potom áron elkészíteni a munkát; rend
szerint a papirt is megkapja hozzá s így alig 20—25%  nyereség mellett 
készíti el a szedést és végzi a nyomást. De az „Iroda" boldog tulajdonosának 
haszna van a papíron, a szedés és nyomáson, s akárhányszor megtörténik, 
hogy a nyomdásznak a tényleges munkáért járó összegre egy évig is kell 
várnia (az is előfordul, hogy egyáltalán nem kapja meg pénzét), míg a tisztelt 
parazita úr minden kockázat, tőkebefektetés, adófizetés stb. nélkül zsebre- 
vágja a busás hasznot — minden munka nélkül.

Hasonló vállalatok a papírkereskedések, melyek nagyhangú cégtáblán 
azt hirdetik, hogy elvállalnak mindennemű kő- és könyvnyomdái mun
kákat a „legszebb" kivitelben és a „legolcsóbb" áron. S méltán hirdetik ezt, 
mert ezek az urak — kiaknázva a kis nyomda tulajdonosának szorult 
anyagi viszonyait — 50 fillérért nyomatnak Í000 borítékot és 60 fillért 
fizetnek 1000 drb quart levélpapír szedéséért és nyomásáért. Hogy e modem 
uzsora mellett miként lehet a kis nyomdásznak adót, nyomdahelyíséget, 
világítási költségeket fedezni és főleg árszabályszeríntí fizetést adni az általa 
foglalkoztatott személyzetnek — azt nem értem. De ez magyarázza meg 
és teszi érthetővé, hogy a legtöbb, kis nyomdáinkból kikerülő nyomtatvány 
azért olyan ocsmány kiállítású, mivel a nyomdász azt hiszi, hogy minden 
áron el kell fogadnia a munkát s így a legolcsóbb, de egyúttal a legrosszabb 
munkaerővel készítteti el a lehető leggyorsabban azt. Pedig ez ellen is 
védekezhetnének a kisebb nyomdák tulajdonosai, ha nem volnának olyan 
kapzsíak; a főnökegyesület kebelében egyesülníök kellene mindnyájuknak, 
s egy ott kidolgozott munkafelvételi árszabályon alul nem vállalnának 
munkát senkitől, de főleg a papírkereskedőtől nem.

Most pedig áttérek a nyomdászaton leginkább élősködő légióra. Ezeket 
általában nyomtatvány-ügynökök néven ismerik. A  mindinkább nagyob
bodó gárdában alig van néhány tisztességes, megbízható ember. Hisz nem 
is csoda. A  legtöbbjük olyan elpusztult exísztencia, ki könnyű módon akar 
élni. Dolgozni azonban nem akar. Tanult nyomdász alig van közöttük. 
Szemtelenek, pökhendiek és zsarolók. A  csalafintaság minden eszközével 
fonják be a rendelőt és a nyomdatulajdonost. Igazat sohasem beszélnek, 
állandóan hazudnak. Foglalkozásuk után semmi kiadásuk nincs. Adót nem 
fizetnek, helyiséget nem kell tartaníok, személyzetet nem kell fízetníök, 
hanem csak arra törekednek, hogy becsapás, csalafintaság által jövedelem
hez jussanak. Mit törődik az ügynök azzal, hogy a nyomdász becsületes 
munkájáért megkapja-e a pénzét. Az ügynök csak a províziójára áhítozik 
s főnöke érdekeivel mitsem törődik.

GLÜCK BÉLA.
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TÉGELYES SAJTÓKRÓL
A  XIX. század második felében bámulatos tevékeny

séggel igyekeztek a gyorssajtó különböző fajtáit töké
letesíteni s ez a tevékenység a mai napokban úgyszólva 
hatványozódík. Hétről-hétre egész sereg ilyen tárgyú 

szabadalmat jelentenek be a világ minden részében, s ha e találmányoknak 
csak egy-két százalékát vesszük is maradandó értékűnek! már így is tömér
dek új és becses ideával kell számolnunk a nyomtató gépek fejlődé
sének áttekintésekor.

Nyomógépeink különösen az utolsó évtizedben nagy átalakulásnak és 
tökéletesbülésnek voltak alávetve. Ezt egyrészt a hatalmasan fejlődött szín
nyomás és a finom autotípíák nagyban fokozódó nyomtatása is megkívánta. 
Mindkettőnek kifogástalan kivitele a gépek legprecízebb működése nélkül 
el sem képzelhető. Az alapos és finom festékeldörzsölés, miáltal a legsötétebb 
mezők, valamint a leggyöngébb raszterek fedése is elérhető, továbbá az 
illusztrációs formáknál megkívánt nagy nyomási erő, meg az ívkívezető 
szalagok, kirakok píszkítása stb.: mind olyan fogas kérdés volt, amelyet 
nyomógépgyáraink fényesen oldottak meg.

Köníg nagyszerű találmányának, a gyorssajtónak, széliében nagy hasznát 
vették a nyomdatulajdonosok. De az időközben mind sűrűbben jelentkező 
apróbb akcídens megrendelések nyomtatására a nagy gépek mégsem voltak 
alkalmasak, s azokat jó ideig rendszeresen a kézi sajtókon nyomtatták. Egy 
német származású amerikai ember azonban, Degener Ottó, az 1857-ík 
évben föltalálta a tégelyes gyorssajtót s azóta az apróbb nyomtatványok 
rendszerint ilyen gépen nyomódnak. A  tégelyes sajtók különben szerkezeti 
alapeszme dolgában semmit sem hasonlítanak a közönséges értelemben 
gyorssajtóknak nevezett gépekhez, s e tekintetben inkább a kézi sajtók 
családjához számíthatók.

A  tégelynyomású gyorssajtók (rövidség okáért ezentúl csak tégelyes 
sajtóknak fogjuk ezeket nevezni), két csoportba osztályozhatók:

í. olyan tégelyes sajtók, amelyeknek a szedést fölvevő nyomóalapja a 
gép működése közben ide-oda mozog, vagyis az alap és a tégely nyomtatás 
közben egyaránt közeledik egymás felé;
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2. olyanok, amelyek nyomótalpa szilárdan áll, s nyomtatáskor csak a 
tégely siklik feléje.

Az előbbieket amerikai, Liberty-, Adams- vagy Gordon-rendszerű gépek
nek, az utóbbiakat pedig Gally-rendszerűeknek nevezik, még pedig gyakran 
elég következetlenül, aminek az oka részben az, hogy e sajtók föltalálásá
nak a dicsőségét többen is követelik maguknak, s ezzel a föltalálás kérdésére 
nézve már meglehetős zűrzavart okoztak az egyetemes nyomdász-szak
irodalomban.

A  Gordon-rendszerű gépek közül legrégibb és legelterjedtebb a Degener 
Ottó által 1857-ben föltalált „Liberty", amelynek mintájára — minthogy 
szabadalma már réges-régen lejárt — ma már egész sereg könnyű járású, 
tányéros festékező szerkezettel ellátott gépet gyártanak a külföldön. Apró, 
pusztán betűanyagból álló akcidencíák nyomtatására még ma is ez a leg
alkalmasabb rendszerű gép.

E gépek közül meglehetősen el van most terjedve mínálunk a Worner 
J. és Társa által gyártott tégelyes sajtó, továbbá a Carmine Hugó által 
árúsított „Stabil", Hogenforst javított festékező-szerkezetű „Probat"-ja, a 
bécsi Waldherr & Co. „Merkur"-ja, a berlini Ríese & Pohl „Excelsus"-a, 
Krüger Ottó „Offícíal" sajtója, a párisi Jules Derríey „Parfaít"-ja, és tömér
dek sok más elnevezésű sajtó. Megkülönböztetnek köztük eredeti Líberty- 
ket meg utánzatokat, de e megkülönböztetésnek bizony nincsen sok értelme. 
Az eredeti Liberty - sajtó ismertető jelének legtöbben a nyomáselállító 
készüléket tekintik.

A  Gally-rendszerű tégelyes sajtók ismét két fajtába sorozhatok: a tulaj
donképpeni Gally-félékre, amelyek csak a nyomó-alap szilárdsága és a 
tégely párhuzamos közeledése tekintetében különböznek a Gordon-sajtóktól,* 
és a Colt’s Armory rendszerüekre, amelyeket függőlegesen álló szilárd 
nyomóalapuk, hengeres festékező - szerkezetük és rendkívül tömör, erős 
konstrukciójuk jellemez.

A  tulajdonképeni Gally-rendszert képviselik: Schelter & Gíesecke „Uní- 
versal" elnevezésű tégelyes sajtója, amely Európában a legrégibb e fajta gép; 
továbbá F. M. Weiler „Natíonal"-ja, amelyet újabban Markmann-féle kéz
óvóval szerelnek föl. Megemlítésre méltók továbbá az e fajta sajtók közül: 
a párisi J.Voírín gépei, a berlini Schönheimer „Optíma" sajtója, s a notting- 
hami gépgyár „Jardíne" gépe.

Az offenbachi Heim & Co. cég „Falke" nevű gépe is e kategóriába 
sorozható, bár részleteiben nagyon elüt mindenféle más tégelyes sajtótól. 
E gépet a londoni Waite & Savílle cég „Falcon" elnevezés alatt gyártja. 
Fundamentuma ferdén áll, míg a többi Gally-féle sajtóé jobbára függőleges 
állású. Kisebb kiadása a vízszintes nyomó-alapú „Koh-f-noor". Mind a kettő 
önműködő berakóval van fölszerelve.

Ide számíthatók még a kicsiny, gyakran mindössze 20—30 centiméter 
magas „Boston"-sajtók is, amelyeket címszalagok, névjegyek meg levél
fejek nyomtatására szokás használni. A  festékezés tányéros festékművel, a 
nyomtatás rendszerint emeltyű lenyomásával történik.

A  Colt’s Armory rendszerű tégelyes sajtók legjelentékenyebbjei ezek:
1. A  lipcsei Schelter & Gíesecke cég a 80-as évek elején „Colt’s Armory" 

elnevezés alatt a Gally-típusnak egy amerikai konstruktőrök által jelenté-

* Valójában a Gallyról nevezett sajtót kellene Gordon-félének nevezni, mert G. P. 
Gordon szilárd nyomóalapú sajtót talált föl; a Liberty föltaláló ja, mint már említettük, 
Degener Ottó volt.



kényén megjavított alakját hozta forgalomba, az egész rendszert erről a 
gépről nevezték el), 1894 óta pedig hatalmas „Phöníx" gépét gyártja, amely
ből idáig már vagy hat különböző nagyságú és szilárdságú modell kapható.

2. A  „Víctoría", amelynek építését 1887-ben kezdte meg a drezdai Rock- 
stroh Miksa, ki most a Rockstroh & Schneíder cégnek a főnöke. E gépnek 
ma már hat modellje van. A  nyomótégely egy darabból van öntve, s ezért 
óriási nyomásfeszültséget bír meg.

3. A  lipcsei A . Hogenforst „Bríllant"-ja.
4. A  nürnbergi Kempewerk „Bismarck“-ja.
5. A  leípzíg-reudnítzí C. L. Lasch & Co. „Germania" nevű tégelyes 

gyorssajtója.
6. és 7. A  frankenthalí gyorssajtógyár „Regina'' és „Stella" nevű sajtói.
8. A  berlini Franz Franké „Ríval"-ja.
9. Az offenbachí betűöntődé és gépgyár részvénytársaság „Franklín"-ja.
10. A  drezdai R. Ruffaní „Monopol" gépe.
11. A  bécsi Waldherr & Cíe „Víndobona" nevű erős sajtója, mely újabban 

nagyon kezd terjedni.
12. A  drezdai Horn & Schneíder „Minerva" gépe.
13. A  londoni Model Príntíng Press Co. „Model"-je.
14. A  Boston Príntíng Press Manufacturíng „Prouty" sajtója.
15. A  londoni M. P. McCoy társaság roppantul elterjedt „Golding 

Jobber"-je. Eddig vagy húszféle modellben gyártják ezt a rendkívül precíz 
szerkezetű gépet.

Mind e gépek egyaránt alkalmasak finomabb akcídens nyomtatáson 
kívül illusztrációk meg többszínű munkák nyomtatására, valamint dombo- 
rúan való nyomtatásra, sőt még stancolásra is. A  nyomás tisztasága és 
szabatossága tekintetében fölülmúlják a nyomóhengeres gyorssajtókat, mert 
míg az utóbbiaknál sávonkínt, fokról-fokra történik a nyomás: a tégelyes 
sajtóknál ez egyszerre áll be az egész nyomásfelületen. Legnagyobb nehéz
séget a festékezés gyakran nem egészen kielégítő volta okozza, különösen 
nagyobb fölületek nyomtatásakor; ennek oka a négy föladó henger kicsiny 
átmérőjében meg a dörzsölő felületek kicsiny voltában, valamint abban 
található meg, hogy festékezés közben a hengerek nem vesznek föl friss 
festéket. A  gépgyárosok azonban újabban többféle módon igyekeznek 
segíteni e bajon.

A  modern tégelyes sajtók szerkezetét, minden előnyüket és árnyoldalu
kat alaposan megismertetni: igen hálás téma volna, de erre szánt időm 
rövidsége miatt csak a két legtökéletesebb gépet veszem rövid összehasonlító 
bírálat alá. Ezek: a Víctoría és a Phöníx.

Az első nagy előny e gépeknél, hogy az alapállvány az álló nyomó
alappal egy egészet, a tégely, tégelygerínc és tengely szintén egy egészet 
képez, miáltal a legmagasabb nyomási erő is biztosítva van. A  nyomás 
erejének fokozása vagy gyengítése egész egyszerű módon: két csavar segít
ségével történik, s a régebb szerkezetű gépeknél sok bajt okozott tégely
elállítás fölöslegessé vált. Közvetlen nyomás előtt a tégely a nyomóalaphoz 
teljesen párhuzamos helyzetbe helyezkedik és így vezettetik a holt ponthoz. 
A  sínek végén állítható tégely vezetők vannak alkalmazva; feladatuk a 
tégely abszolút szabályos menetét a nyomás percéig biztosítani; a piszkítás 
eshetősége ezáltal nagy mértékben korlátozódik. Kár azonban, hogy csak 
a Víctoríán van alkalmazva.

A  nyomás bármely pillanatban leállítható, amely berendezés kitűnő 
haszna, hogy az esetleg rosszúl berakott ívet még meg lehet menteni. A  tégely

4 * 78 *



borítást szorító rudak a Víctoría-gépen előnyösebbek a Phöníxéínél, mert 
míg az előbbinél az alsó rúd teljesen kivehető helyéből, a Phöníxnél az csak 
felhajtható. A  felső rudat a Víctoríán oldalt is rugók szorítják a tégelyhez, 
miért is az ívfeszítés kifogástalan. Az ívfogók a Víctoríán a tégely bármely 
állásában teljesen és könnyen áthajthatok, a Phöníxnél ez már meg van 
nehezítve, amennyiben a tégely nem minden állásában hajtható teljesen át. 
A  Phöníx gépnél a formának be- és kiemelésekor a kéz és láb egyaránt le 
van foglalva.

A  festékeldörzsölést — a nyalóhenger leszámításával — tizenöt henger 
végzi a Víctoríán, s egy karnak megemelése által valamennyi egyszerre 
leállítható. A  nagy festékhenger húsz milliméteres oldalmenetet végez, de 
kétszínű munkák nyomtatásakor ez az oldalt való mozgás is megszüntet
hető, úgy hogy a két szín nem fut össze. Itt az egyik leállító csavar oly 
kicsiny, s azonkívül még részben oly nehezen hozzáférhető, hogy gyakori 
leállításkor az oldalt levő lapocskával egyetemben rendkívül gyorsan rom
lik. Ez a csavar háromszorta akkora is lehetne.

Az egyik kisebb festékdörzsölő, melynek oldalmenetje ötven milliméter, 
néha szintén kalamitást okoz. Oldalt való útját csigával és félholddal teszi 
meg, s ha a hengermosással megbízott egyén nem bánik vele elég gyöngéden, 
s minden bökéstől vagy ütődéstől meg nem kíméli: a festékdörzsölő fél
holdja akadozó állapotba jut, vagy kitörik egy része, s ha már most a gép
mester erről tudomást nem szerez: a gép megindításakor az oldalrészeket 
is kiszorítja. Utóbbi festékdörzsölőnek a hüvelyét kétszínű munkák nyomta
tásakor változtatni is lehet. A  hüvelyek középen — ötven milliméter hosszú
ságban — négy milliméteres mélyedéssel vannak ellátva.

Amint ezekből látható, a Víctoría hengerszékének dörzsölő munkája 
bár jó, a gépet e tekintetben még alapos változtatásoknak kell alávetni. 
Kitűnő szolgálatot tesz azonban a nyomóalap alatt levő két festékdörzsölő; 
különösen alapnyomatoknál és nagyobb autotípíáknál teljes fedést érünk el 
vonalképződés nélkül.

Schelter & Gíesecke gépén a hengerszék az egyetlen olyan rész, amely 
különb, mint a Víctoríáé, még pedig azért, mert oldalt menő hengerei 
sokkal biztosabban működnek. A  Phöníxen három oldalt menő vashenger 
van; közülök kettő egyforma, egy pedig kisebb átméretü. A  két egyenlő 
átméretü vashenger, vagyis a két nagyobbik, húsz milliméteres oldalme
netet végez, s ha a beemelt munka kívánja, oldalmenet dolgában egyszerre 
vagy egyenkint könnyen és hozzáférhetően leállítható. Oldalútjuk úgy is 
szabályozható, hogy mind a kettő egy irányban, vagy egyik a másikkal 
ellentétes irányban fusson. A  kisebb átméretü vashenger a legtökéletesebb 
része az egész hengerszéknek. Oldalútját egy millimétertől ötven milliméterig 
fokozni lehet, működése nincs veszélyeztetve a félholddal, mint a Víctoríá- 
nál, mert minden fennakadás nélkül állítható excenter segedelmével végzi 
a föladatát. Az egész festékdörzsölő hengerszék ezenkívül állványostul 
leemelhető és esetleg egy másik készenlétben tartott tiszta hengerszékkel 
felcserélhető, ami óriási előny sürgősebb munkáknál, mikor színt kell 
változtatni.

A  Colt's Armory-rendszerű sajtók e két fő típusánál: a Víctoríánál meg 
a Phöníxnél a szabatos festékezést lehetővé tevő hengerszék az alkotórészek 
majdnem legfontosabbika, s ezért is terjeszkedtem ki legfőképpen ez alkat
rész ismertetésére. Mind a két gépen kitünően megfelel ez a modem tége- 
lyes sajtókhoz fűződő kívánalmaknak, bár tagadhatatlanul rászorul még 
némi tökéletesbítésre. A  Víctoria-gépnek például az oldalt is járatható dör
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zsölő hengerein volna — mint már említettem — kifogásolni való, a Phöníx- 
néí pedig az a hiányosság érezhető legjobban, hogy nincsen alsó hengerszéke. 
Igaz ugyan, hogy gyártója e bajon nagyobb átmérőjű föladó hengerek alkal
mazásával igyekezett s bizonyos mértékb en tudott is segíteni.

Különben a két gép gyártói évek óta mindent elkövetnek, hogy sajtóikat 
mennél tökéletesebbekké s sokoldalúan használhatókká tegyék. Hatféle 
nagyságban építik ma már mind a két géptípust, a legnagyobb méretű sajtók

a VI -os számúak — gőz-, gáz- avagy villanyos fűtésre is be vannak 
rendezve, úgy hogy igen sok esetben a könyvkötő aranyozó sajtója helyett is 
használhatók. A  nyomásbíróság rengeteg. A  VI-os sz.Víctoría például 70,000 
kilónyí nyomást áll ki; fríkciós hajtással és két lendítő kerékkel van 
ellátva, úgy hogy a legnehezebb illusztrációs és domború nyomatok is könnyű 
szerrel elkészíthetők rajta. Említésre méltók még a Víctoríán és a Phöníxen 
egyaránt meglévő kézóvók is, amelyek olyankor lépnek működésbe, amikor 
a berakó leány keze az ív után való kapkodás vagy más ok következtében 
a tégely és nyomóalap közé kerülve, a széjjelroncsolódás veszedelmének 
volna kitéve. A  gép ilyenkor rögtönösen megáll.

Hogy micsoda munkára képesek ezek a gépek; talán tudja már a leg
több nyomdász. Mindenesetre azonban lesz alkalmam szaktanfolyamainkon 
az ílyes munkákból egy kis gyűjteményt bemutatni. Olyan gépeken készül
tek ezek, amelyek az óraműre emlékeztető végtelenül pontos járásukkal 
már minden szakember elismerését kivívták. S ha meggondoljuk, hogy a 
tégelyes sajtóknak még csak nem is régen másodrangú szerepük volt a nyom
dában, míg most már a finomabb munkákat majd mind elragadták a gyors
sajtó elől, csodálkozva nézünk a jövőbe: meddig fog a nyomdagépépítés 
technikája még fejlődni.

BAUER HENRIK.

SEGÉDGÉPEKET könyvkötészeti, könyvnyomdái stb. célokra elis
mert kitűnő minőségben gyárt és szállít a már 1883 óta fennálló Preusse 
& Comp. féle gépgyár Lipcsében, amely jelenleg 300-nál is több mun
kást foglalkoztat. Ez a cég már évek óta foglalkozik olyan különleges ív
hajtogató gépek gyártásával, melyekkel naponta körülbelül 30.000 ívet 
lehet hajtogatni. Nagy tökéllyel gyártja továbbá a gyorssajtókra alkalmaz
ható szabadalmazott hajtogató készülékeket, melyek a gép által kirakott 
íveket azonnal hajtogatják. Említésre méltók még a különféle alakban 
könyvkötészeti célokra gyártott különleges fonál- és drótfűző gépek is. 
Végül nagy választékkal rendelkezik ez a többszörösen kitüntetett cég a 
kartonnázs- és dobozgyártásra szolgáló legkülönfélébb gépekkel. Részletes 
felvilágosítást ád az érdeklődőknek a gazdagon díszített 20-ík számú új 
fökatalógus, amelyben a céljainknak megfelelő gépeket megtalálhatjuk és 
amelyet a cég kívánatra megküld.

PERGAM OID-PAPIROS alatt olyan papírost értünk, amely kámfor
spiritusz- és celluloid-oldatban, amely egy kevés ricinus-olajat is tar
talmaz, van preparálva. Felhasználása már igen kiterjedt s mindinkább 
nagyobb teret hódít magának. Kárpitnak és vizáthatlan falragasznak külö
nösen Angliában használnak fel belőle sokat. Szt.
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S c h e l te r  &  G íc s c c k e  
V» számú Phoeníx-sajtója.



Rockstroh & Schneider 
V . számú Víctoría-gépe.

Rockstroh & Schneider 
VI. számú Victoría-gépe 
(különleges modell).



<T)Z ELMÉLETI TUDÁSRÓL
Szemléljük meg szakunkat az egyszer madártávlat

ból. Hiszen lakóhelyünk és annak vidéke is sokkal ere
detibb, megragadóbb színben tárul szemeink elé, ha a 
hegy tetejéről nézzük, s a varázs csak nagyobbodik, ha 

az előttünk fekvő képet távcsővel vonjuk magunkhoz. Ekkor látjuk csak, 
hogy az élet forgatagában, amely bennünket mint egyes atomokat magá
hoz vonz, hány-vet és felőröl, mi mindent nem veszünk észre, és pedig éppen 
azért, mert az életműködésnek mi is csupán egy darabka eszköze vagyunk. 
Nem látjuk az életet, mert benne sodródunk; nem látjuk a várost a házaktól; 
nem látjuk az erdőt a fáktól — és nem vesszük észre szakunk valódi és 
egyedüli rendeltetését, mert a munka egyoldalúsága vagy a külső benyo
mások sokasága igen sokszor eltérít bennünket a helyes úttól.

A  mi feladatunkat igen egyszerűen és igen találóan szakunk gyűjtőneve: 
a „könyvnyomdász" elnevezés szabja meg. Nem akarom ezt az elnevezést 
pusztán a véletlennek tulajdonítani, annak, hogy elődeink csupán a könyv 
előállításával foglalkoztak, de ha véletlenül is jutottunk ez elnevezéshez, 
majdnem azt mondhatnók; címhez, ez mindenesetre igen szerencsés véletlen 
volt, mert évszázadok óta elvítázhatatlanul és eltörölhetetlenül bebizonyo
sodott, hogy akár a múltban, akár a jelenben is csak az emelkedhetett hiva
tása magaslatára, aki a könyvcsínálás mesterségét mint könyvművész a 
legmagasabb tökéletességre vitte, ezzel dokumentálva, hogy mesterségét 
helyesen fogta föl.

Nem lehet e szűk keretben a történelem egyes fázisaira hivatkoznom, 
hiszen tapasztaljuk, hogy nyomdásztörténelmünk, de meg a tudomány is 
csakazokatanyomdászokat állítja elénk kiváló emberek gyanánt, követendő 
például, akik a könyvcsínálás mesterségét alaposan értették, s ezzel a tudo
mánynak becses és maradandó szolgálatot tettek.

Manapság az ipar és kereskedelem fellendítése akcidens-nyomdászokat 
teremtett; kérdés, hogy valóban csupa jókat-e? Mert igen sok úgynevezett 
akcídens-szedőt ismerek, akinek a könyvcsinálás mesterségéről csak igen 
elmosódott fogalma van. Már pedig kötve hiszem, hogy az ilyen szedő jó, 
ízléses, némileg művészies könnyedségű és másnak is mintául alkalmas 
munkát tudjon produkálni.
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Az alak helyes megválasztása, a tetszetős, jól olvasható, ítt-ott tarkított 
betű, a címek megfelelő fokozat szerint való szedése, azok egymástól való 
megkülönböztetése, kídomborítása, a helyes beosztás, szóval az egész műnek 
harmonikus és vonzó összhatása első sorban a könyvnél kell hogy érvé
nyesüljön, már pedig aki ezekkel a dolgokkal nincs tökéletesen tisztában, 
akinek ezek a szabályok és törvények nem mentek át úgyszólván a vérébe: 
az hiába ábrándozik akcídens-szedésről.

Az akcídens-szedés a könyvnyomtatás sallangja, annyi mint a variáció a 
zenében; de mutassanak nekem olyan zenészt,akí zenekarban nem tud ugyan 
egy klasszikus darabot eljátszani, de szólóban Liszt, Gounod, Brahms — és 
mit tudom én miféle rapszódiákat, szonátákat, opuszokat játszik.

Sok az olyan gépmester is, aki önönmagát önkényűleg akcídens-nyomó- 
nak nevezi, mindenféle tarkaságot egymásra halmoz, de azonkívül, hogy 
a festékek különböző vegyi sajátosságáról, a színek harmóniájáról, a külön
böző színárnyalatoknak vegyítés által való előállításáról nagyon keveset 
vagy semmit sem tud: egy több ívre terjedő fekete nyomatot (könyvet), 
kivált ha illusztrációk fordulnak elő benne, nagyon pongyolán, ugyancsak 
tarkán nyomtat. Pedig mi itt a fő ? A  harmónia. Egyik oldal olyan fekete 
legyen, mint a másik, tehát a belső nyomat ne mázolódjék, a külső ne ríjon 
festék után; ne egyengessen tömör szedést olyan vastagon, hogy az egyforma 
betű szinte kétfélének lássék. Nem mindig lehet csupa új betűt szednünk, 
de azért a használt betűnek is kell hogy megadjuk a jellegét az új mellett. 
Tudnia kell, hogy mikor milyen festéket használjon. A  lágyabb papíroson 
jobban esik a nyomás, s ehhez gyöngébb, de jól födő, könnyen eldörzsölhető 
festék kell, különösen nagyobb mennyiségeknél. A  kemény papírosnak 
már erősebben tapadó festékre van szüksége. Ne akarja egy-két hengerrel 
a nagy formát is kinyomni, mert több henger jobban osztja el a festéket. 
Ne használja mindig ugyanazt a nyomóhenger-borítást, akár táblázatot 
nyom, akár tömör szedést, akár illusztrációt. A  tömör szedésnek lágyabb, 
az illusztrációnak keményebb borításra van szüksége. Nemezzel lehetőleg 
ne nyomtasson, hacsak csupa plakátot nem.

El vagyok rá készülve, hogy némely gépmester azt fogja mondani: 
„Hiszen ezt már régen tudjuk". Igen, csak az a baj, hogy nem csinálják 
így. Pedig ezeket a szabályokat úgy kellene venni, mint a Mózes tíz paran
csolatját. Igaz, hogy ezt is kevesen tartják be, de való az is, hogy nagyon 
sok — makulatúra származik ebből az emberek közt.

A  szabály ismerete és kivitele közt nagy a különbség. Föltéve, de nem 
nagyon megengedve, hogy minden nyomdász csakugyan ismeri a tipográfiai 
szabályokat, még nagyon kérdéses, hogy vájjon van-e benne annyi rend
szeretet, következetesség, szívósság, hogy minden szabályt, melyet a sok 
évi tapasztalat megállapított: szigorúan betartva, tényleg elfogadható ered
ményt is tudjon fölmutatni.

A  szabály szigorú betartása alól kivétel nincs. Még az önálló alkotó- 
képességgel bíró tehetség is csak bizonyos előképzettségek birtokában fejlőd
hetik, mert a gyémánt is csak csiszolás által válik értékessé, — de kavicsból 
hiába akarnánk gyémántot köszörülni.

Sok szó esik most arról, vájjon szükséges-e, hogy a modern akcídens- 
szedő rajzolni tanuljon.

Hacsak arról volna szó, hogy a nyomdász-tanulót vagy a fiatalabb 
segédet a rajzolás elemeibe beavassuk, nem szólnék ellene; csakhogy ezt a 
rajztanítást sokan tévesen fogják föl, amidőn minden mesterszedőt, akár 
van rajztudása, akár nincs: a művészi rajzoktatásra szorítanak.
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Nyomdászat és festőművészet két különböző dolog. Lehet valaki mint 
nyomdász is művész, ha valami olyan tökéleteset, esztétikusán harmonikusát 
produkál, aminél bizonyos alkotóképesség nyilatkozik meg: anélkül hogy 
rajzolni, vagy festeni tudjon; csak éppen az szükséges, hogy müérzéke legyen, 
és részben a rajz elméletét ismerje. Azért mondom: részben, mert amely festő 
a perspektívát, kompozíciót, anatómiát és színharmóniát tökéletesen érti, az 
a rajztudományt már meglehetősen magas fokra vitte ugyan, de még min
dig nem festőművész. Amit pedig a festőművész produkál, abban a nyom
dász, aki a rajzolást vagy festést csak dilettantizmusból űzi (mert fel kell 
tennem, hogy az illető első sorban nyomdász akar lenni): sohasem éri utói. 
Sokkal jobb tehát, ha alaposan képzett nyomdászokat, vagy — isten neki — 
mondjuk: nyomdász-művészeket nevelünk, mintsem olyanokat, akik mind
kettőben csak dilettánsok maradnak. Ezzel korántsem azt akartam mondani, 
hogy ne tanítsuk a fiatal generációt rajzolni; tanítsuk, de inkább csak elmé
letileg, s különösen ébresszük föl benne a mű- és szépérzéket, ami aztán 
folytonos szemlélés és ítt-ott összehasonlító magyarázatok által amúgy is 
folytonosan fejlődik. Akad a nyomdászok között is lángész, úgynevezett 
„univerzális génié", de ezt a ritka kivételt a többire általánosítani nem lehet.

A  litográfusnak kell tudnia rajzolni, de azért ő sem alkotó művész vagy 
legalább ritka kivétel az ilyen. A  legtöbbje bizonyos sablon vagy művészi 
eredeti után dolgozik, leggyakrabban ínnen-onnan kombínálgatva, s így 
ha műérzéke is van — ami nála már szinte föltétel —  harmonikus, néha 
művészies dolgokat produkál. Ami azonban a litográfiái nyomást illeti, az 
sokkal szabatosabb, mint nálunk; tudjuk, hogy miért, de azért valljuk csak 
meg őszintén, hogy annyi fölületességet mint a mi mesterségünknél és pedig 
ép úgy a szedésnél, mint — ami talán még rosszabb — a nyomásnál, más 
szakmánál nem igen lehet tapasztalni.

A  hiányos szakképzettség pedig növeli a proletáríátust.
Oka ennek az, hogy a tudnivalókon nagyon hamar és nagyon közöm

bösen esünk át. Hanem azért végtelenül sok ember nevezi magát nyom
dásznak, talán annyi joggal, mint ahogy — már bocsánat a merész hason
latért — a verklis magát zeneértőnek képzeli.

SOMOS ÁRPÁD .

A  SZENTPÉTERVÁRI NYOM DÁSZ SZ A K ISK O L Á T  az orosz 
császári technikai társaság alapította 1884-ben. Alapitója 43 áldozatrakész 
férfiú, — jobbára nyomdatulajdonos, — kiknek mindegyike vagy Í000 
rubeles alapítványt tett, vagy pedig esztendőnkínt 50 rubelnek a fizetésére 
kötelezte magát. Az iskolai tanácsot az alapítók sorából választják. A  taní
tás tartama az egyes növendékekre nézve két-esztendős. A  tanítás jobbára 
elméleti; a növendékeknek legalább tizennégy éveseknek kell lenníök s 
bízonyítaníok kell, hogy valamely nyomdában gyakorlati munkával fogla
latoskodnak. A  szakbelí tantárgyakon kívül főképpen az orosz és német 
nyelv tanítását veszik szigorúan, de amellett megtanítják a hallgatókat a 
francia, angol, görög és latin nyelvű olvasásra is. Elbocsátó vizsgálatra csak 
ama növendékeket eresztik, akik az előadásokat rendesen látogatták s 
főnökük nyilatkozatával igazolni tudják, hogy nyomdabeli gyakorlati 
tanulmányaikban kielégítő előhaladást tettek.

* 83 ♦ 6*



IZÁRÓ ANYAGUNKRÓL dkSakS
Az a nagy haladás, mit a tipográfia az utolsó tizenöt 

év alatt tett, nyomot hagyott az összes nyomdai anyagon, 
berendezésen s munkabeosztáson. Ha nem forgatott is fel 
mindent fenekestül, vagy bevonulására még nem is adtak 

mindenütt alkalmat: ez csak idő kérdése, mert aki létezni akar, annak 
haladnia kell a korral. Mikor újabb betű- vagy egyéb anyag megrendelésére 
kerül a sor, a régi anyaggal berendezett nyomda tulajdonosának szintén az 
újabb és célszerűbb dolog mellett kell döntenie.

Egyik fontos segédeszközünket, kizáró anyagunkat sem hagyta nyom 
nélkül a kor mindig javítani akaró szelleme.

Amint a müszedés régi, csupán címszedési mivoltából kezdett kivetkőzni: 
pontos tipográfiai anyagra volt szükség, mely nélkül a legegyszerűbb úgy
nevezett alkalmi munka is csak nagy fáradsággal állítható elő.

Régi betűöntőké az érdem, hogy ezt tényleg létre hozták. Az öntők 
érdeke is, hogy ne annyi rendszer legyen, ahány nyomda van, hanem 
lehetőleg egyöntetű rendszer legyen mindenütt. Didót, Berthold stb. életük 
java részét szentelték ily általános, minden nyomdába bevezethető rendszer 
kidolgozására s övék az érdem, hogy ma, ha nem is általában és mindenütt, 
de az európai szárazföld legnagyobb részén a tipográfiai ponton alapuló 
rendszer szerinti nagyságbeosztásunk van. A  csupán egyes régi nyomdákra 
szorítkozó házi rendszereken kívül a Haase-féle meg az angol-amerikai az, 
mely az úgynevezett párisi rendszer mellett (az újabb időben berendezett 
nyomdák majdnem kivétel nélkül e rendszerrel bírnak) még magát fentartja 
s idővel talán ezeket is sikerül egyesíteni. (Ezt az amerikai nyomdagép
gyárosok is igen óhajtanák.) Nagy előnye a Berthold által í879-ben pontosan 
megállapított párisi rendszernek, hogy a méterrendszerre van kidolgozva s 
szerinte 2660 tipográfiai pont éppen í méter, vagyis Í33 nonpareílle éppen 
30 centiméter.

Ma szinte lehetetlennek látszik, hogy valaki táblázatot vagy alkalmi 
munkát pontos tipográfiai anyag nélkül szedhessen. El lehet tehát képzelni, 
mennyi időbe és pénzbe kerülhetett ennek bevezetése előtt egy-egy táblázat 
megszedése, s mi módon készült az el. De mindezt nem tekintve, ma már 
más technikai kívánalmak is vannak. Csak egyet említsünk: itt van a 
stereotípía, hol a lemezek alárakásához korábban csakis ürtöítőket haszná)-
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tak, ezáltal tehát ürtöltöínk magasságának egyenlősége nemcsak szépség, 
de technikai használhatóság tekintetében is fontossá lett.

Magáról a kizáró anyagról szólva, első sorban az a kérdés merül fel: mit 
is nevezünk mi egyáltalán kizáró darabnak ? Leghelyesebbnek tartom, ha 
mindazon tipográfiai anyagot, melynek célja a nyomtatásban előtűnő betűk, 
díszek és vonalak közötti távolság szabályozása: kizáró anyagnak nevezzük.

Leírását kezdem mindjárt a legnagyobb fajtán, a gépteremben használt 
úgynevezett záróürtöltőkön, melyek legtöbb esetben vasból készülnek, mivel 
így nagyobb az ellenálló képességük, bár pontosságuk sokszor nem tökéletes, 
amin cserélgetéssel és váltakozva használással szoktunk segíteni. Magassá
guk az illető nyomdában levő kisebb, ólomból való ürtöltőkével szokott 
megegyezni, s erről alább bővebben lesz szó. Szélességük 2, 3, 4, 5, 6, 8, ÍO, 
Í2, esetleg 16 és 20 cícerónyí is. Készítenek 4 cicerótól egész Í00 ciceró hosszú
ságig, 4 cicerónként emelkedőén, de közönséges használatban 60 cícerós a 
leghosszabb. Szorosan véve a szorító ékeket szintén ide kellene sorozni, de 
ezek egyik-másika egész kis gép, melynek leírása nem tartozik e cikk kere
tébe. Kuriózumként megemlítem, hogy vannak nyomdák, hol egyes mun
kákhoz fából való ürtöltőket, azaz deszkákat is használnak (persze nem a 
több színben nyomandó munkákhoz), s még nem hallottam ellenök panaszt.

A  szedőteremben használt ürtöltők általában ólomból vannak öntve s 
megkívántatík, hogy teljesen pontosak legyenek. Használni, mint nevük is 
mutatja, nagyobb terek kitöltésére használjuk őket. Közönségesen kétféle 
magasságban találjuk: vagy 4'/a cicerós =  54 pontnyi, vagy 4‘/4 cícerós =  5Í 
pontnyi magasságban, a szerint, amint az illető nyomda ezt bevezette. Ahol 
gyakran használják ciceró vastagságú stereotípiaí lemezek alárakásához, s a 
betűmagasság körülbelül 63 pont (legelterjedtebb az úgynevezett párisi vagy 
Didot-féle betűmagasság — 622h  pont): ott legalkalmasabb, ha 5Í pontnyi 
magasságuk van; míg ha petit vastagságú lemezek kerülnek alárakásra, 
az 54 pontnyi magasságúak használhatóbbak. Hosszúságukat mindnyájan 
ismerjük: 4 cicerótól 24-íg terjed, 4 cicerónként emelkedve. Vastagságuk 
rendesen egy, kettő, három és négy ciceró, vannak azonban nonpareílle, 
petit és garmond vastagságú ürtöltőínk is, melyeket azonban csak kevés 
nyomdában, s itt is többnyire csak meghatározott munkákhoz használnak 
időmegtakarítás céljából.

A  tágítok, másként térzők, magasság és hosszúság tekintetében teljesen 
megegyeznek az ürtöltők magasságávaléshosszúságával. Vastagságuk azon
ban céljuknak megfelelőleg más. Ugyanis vannak í, Í'U, 2, 3 és 4 pont 
vastagságú tágítóínk. A  íJ/2 pont vastagságú tágítókat — melyekből rend
szerint csak kevés kell — könnyebb megkülönböztetés céljából rézből aján
latos készíttetni, különben más fajtákkal könnyen összekeverednek. Céljuk 
legtöbb esetben a sorok ritkítása a végből, hogy ezek világosabb hatásúak legye
nek, vagy pedig az, hogy nagyobb helyet töltsenek ki lehetőleg egyenletesen.

A  négyszögek (quadrátok) magasság tekintetében szintén megegyeznek 
az ürtöltőkkel. Hosszúságuk régebben a betűtörzs négyzetének többszöröse 
volt, de úgy, mint sok más tekintetben, itt is eltértek a régi beosztástól, s 
ma 2, 3 és 4 cícerónyí hosszúságúak. Vastagságuk mindig annak a betű
törzsnek felel meg, amelyhez tartoznak. Használatuk igen sokoldalú s talán 
semminemű anyagunk sem használható ki oly sokfélekép, mint éppen a 
négyzet, mert ez épp oly szükséges az egyszerű tömör szedéshez, mint amíly 
nélkülözhetetlen táblázat- és műszedésnél.

Sorzáró anyagunkra térve át, erről mint a legszükségesebbről kell meg
emlékeznem, mert ha az előbb említett kizáró anyag bármelyik fajtáját
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szükség esetén lehet is olykor valamivel helyettesíteni, sorzáró darabokra 
föltétlenül szükség van. Általános magasságok szintén 51 vagy 54 pont, de 
helyenként magasabbak is. (Péld. a müncheni Fliegende Blátter-nél, melyet 
nagy példányszáma miatt galvánlemezekről nyomtatnak, a betű válláíg 
érő sorzáró anyagot használnak, hogy így a gípszbe-öntéskor kevesebb 
legyen a munka.) Beosztások igen hosszú ideig csak a megfelelő betütörzs 
négyzetének 7 x, 7 2, V 3 , 74, x/s stb. része szerint történt. Újabb időben, 
főként mióta a betűk pontok szerinti rendszeres szélességbe osztásának gon
dolata teret kezdett hódítani, sorzáró anyagunkat is pontok szerint osztják 
be. Könnyebb áttekínthetés végett itt közlöm egy betűöntődének sorzáró 
anyagra megállapított beosztását régibb és újabb rendszer szerint. Ahol a 
két beosztás megegyezik, ott a megfelelő számok egymás alatt állanak.

7 .
Nonpareílle:

7a 7s 74 7s négyzet.
6 3 2 17a í pont.

V. 7a
Petit:

7 3 7 4 Ve 7a négyzet.
8 4 3 2 17a 1 pont.

7 . 7  a
Garmond:

7s 74 7* 7a 7ro négyzet.
ÍO 5 (4) 3 (27.) 2 17a 1 pont.

7 . V2 7s
Ciceró:

74 7e 7a ( 7  re) 7  xa négyzet.
1 2 6 4 3 2 17a 1 pont.

7« 7a
Medíálís (míttel):

7a 74 V» (V r°) 7 x4 négyzet.
14 7 4 3 2 1 7a 1 pont.

Tercia:
V2 7s 74 (Ve) 7a (Via) 7x6 négyzet.

16 3 6 4 3 2 17a 1 pont.

Vi 7* 7s
T  extus:

74 7s (Ve) 7  ro (7 15) 7  20 négyzet.
2 0 to 6 5 4 3 2  17a 1 pont.

7x 7  a V*
Kettős medíáíis:

74 7? (7*o) 7x4 (7  2o) 7aS négyzet.
28 14 8 7 6 4 2  (17.) 1 pont.

A  felső sorok szerinti beosztást közönségesnek, míg az alsó sorok szerint 
valót rendszeres vagy pontok szerinti beosztásnak nevezik. A  zárójelben 
levőket csak különös kívánságra szállítják.

Mint a fenti összeállításból is látható: a régi beosztás az ujjal sok helyen 
megegyezik, s éppen ezért valószínűnek tartom, hogy az utóbbi beosztás 
mindig több és több teret fog hódítani, mert elvitathatlan, hogy a pont 
szerinti számítás előnye, a tömör szedést kivéve, mindenütt szembetűnő, s 
ha a betűk szintén rendszeres vastagságúak lesznek, pontrendszerű kizárással 
egyenletesebben kizárt sorokat állíthatunk elő, mint az a régibb beosztásúval 
jelenleg lehetséges.

SCHOPP JÁN O S.
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FESTÉK ÉS A  PAPIROS é£ >

Egy alkalommal azt hangoztattam, hogy a festék- 
keverés ma már nem jár oly nehézséggel, mint annak- 
előtte, még pedig azért, mert ezt most nagy részben a 
festékkémía végzi el helyettünk; napról-napra oly válto

zatos árnyalatokkal áll ez elő, hogy csak válogatnunk kell a rendelkezé
sünkre álló anyagokban, s föladatunk főképpen csak az marad, hogy a 
színösszhangzat törvényei szerint használjuk föl a különböző árnyalatokat. 
Ha már most ezt a tömérdek festékanyagot és annak előállítási módját 
ismerjük, s a festékkémíában tapasztalt fejlődést némileg figyelemmel 
kísérjük, azt kell tapasztalnunk, hogy festékeink — előállítási módjuk és 
alapanyaguk különfélesége miatt — egymástól eltérő bánásmódot igényel
nek. Nyomtatás-technikai szempontból más eljárást kell követnünk a speci
fikusan nehéz és mást a specifikusan könnyű festékeknél, mert e két 
festékfajtának egymástól lényegesen eltérő tulajdonságai vannak, olyanok, 
amelyek a földolgozás módjára nézve a sabíonosságot kizárják.

A  specifikusan nehéz festékek nem minden kencével egyesülnek oly
képpen, hogy velők együttesen oly homogén testet képezzenek, melynek 
elosztása egyenlő arányban menne végbe. Ha már most, bizonyos viszonyok 
folytán, mint nem homogén testet ismerjük a specifikusan nehéz festéket, 
akkor azt is tudjuk, hogy annak nyomtatás közben történő részleges szét
osztásakor a keverék nehezebb része (a festékanyag) a papíroson marad, 
a nélkül, hogy a kence, mely részben a papírosba behatol, részben pedig a 
papíros felületére szárad, a hozzákötött festéktestet is az eredeti arányban 
volna képes a papíroson rögzíteni. A  dolog következménye az, hogy a 
festékanyag nagyobb része a papíros fölületén kellő kencemennyíség híján, 
tehát támasz nélkül marad, aminek a végső eredménye aztán a tisztátalan, 
tompa külsejű nyomás.

A  specifikusan nehéz festékekhez gyönge kencét ne használjunk, mert 
csekély összekötő tulajdonságánál fogva a nehéz festékanyagot nem tudja 
annyira lekötni, hogy vele homogén testet képezhessen. Az ilyen nehezebb 
festékanyagot olyan erősebb kencével kell vegyíteni, aminek lekötő ereje 
már arányban áll a festékanyag specifikus súlyával és képes a festékanya
got annyira lekötni, hogy vele együtt egy egymástól szétválaszthatatlan 
testet alkosson.

**  87 &



A  kenőének a festékhez viszonyított rossz megválasztása, illetőleg ennek 
hatása leginkább a nagy szívóképességű papirosfajtáknál, így a kromó- és 
illusztrációs papirosoknál és ezek különféle alfajainál észlelhető. Ezek a 
papirosfajták már sajátosságuknál fogva amúgy is tömörebb alkotású festé
ket követelnek, de különösen vigyázatot igényel ezeknél a specifikusan 
nehéz festék, nehogy csak a kence, hanem a lekötött festék is vele együttesen 
a papirosba szívódjék. Az ilyen tömör festék néha alkalmatlankodni is 
szokott, amennyiben nyomás közben — leginkább telt fölületeknél — a 
papírrostokat, vagy a gyöngébben rögzített krétaréteget tapadóképességénél 
fogva lazítja, avagy feltépí. Ilyen esetekben ellenszerül pár csöpp tiszta len
olajat, petróleumot — az utóbbi a festék gyorsabb száradását is előmoz
dítja —, vagy a közismert tínkturáknak egyikét használjuk; így a festéket, 
a nélkül hogy árnyalatát lefokoznók vagy száradóképességét befolyásolnók, 
bizonyos fokig nyúlósabbá tehetjük és asszimiláló képességét előmozdíthat
juk. Gyönge kence hozzátételével is megbonthatjuk a festék tömörségét, 
de célt nem érünk vele, mert a már említett hibába esünk, ami pedig a 
munka sikerültére nézve károsabb még a papíros részleges tépődésénél is, 
amely utóbbi bajt tudvalevőleg a gép lassú járatása által a minimumig 
redukálhatjuk.

A  specifikusan nehéz festékek közé sorolandók azok az ásványfestékek, 
melyeknek alapanyaga egyes ásványokból nyert színes testekből áll. Ide tar
toznak, hogy csak a közismertebbeket említsem, a berlini, párisi, mílorí- és 
bronzkék (mind egy családból eredő fajok), az ultramarín, krómzöld, króm
sárga, kadmium, míníum, cínóber, cínóber-utánzat, kremsí és ólomfehér; 
mind olyan festékek, amelyekkel napról-napra foglalkozunk.

A  barna és vörös árnyalatú festékek közt is akadnak oly természetűek, 
amelyekkel — bár specifikus súlyuk nem oly nagy, mint az ásványfesté
keké — kémiai összetételük vagy nyers anyaguk tulajdonságai folytán 
nem nagyon könnyű a munka, mert szívóképes papírosoknál épp azok a 
tünetek mutatkoznak, mint a specifikusan nehéz festékeknél. Ezekhez cél
szerű egy kevés szárító anyagot kevernünk, nehogy megeshessék, hogy a 
festék csak poralakban marad a papíros fölületén, s száradás után könnyen 
letörölhető lesz róla.

Az ilyen rossz tulajdonságú festékekhez tartoznak a fakívonatokból 
(pernambuk-, brazil- és szantál-fából) nyert festékanyag segítségével készült 
festékek, ú. m. a florentíní, császár-, agát-, gránátlakk és a barnás árnyalatú 
fotográfiai barna. Ezek a festékfajok azonban nélkülözhetők is, amennyiben 
más hasonló árnyalatú és jobb tulajdonságú anyaggal pótolhatók.

A  specifikusan könnyű festékeknél a gyönge kence jó eredménnyel 
alkalmazható, mivel ez a maga aránylag kisebb kötő erejével is képes a 
könnyű festékanyagot annyira lekötni, hogy azzal együttesen homogén tes- 
tetképezzen.Efestékcsoporthoz tartozik a lakk- és anílínfestékek legnagyobb 
része, mert specifikus súlyuk az ásványfestékekéhez víszonyitva nagyon 
kicsi. Föltűnő szép árnyalataik és a legfinomabb nyomáshoz való alkalmas
ságuk mellett még az is a megbecsülhetetlen előnyük, hogy sokkal kíadó- 
sabbak, mint az ásványfestékek.

Rég elismert tény, hogy a festék tömörsége a feldolgozandó papíros 
minősége szerint szabályozandó, tehát rossz úton halad az, aki ezzel a tény
nyel nem számolva, a papíros minőségét tekintetbe nem veszi, festékeit nem 
ahhoz arányítja és mindig csak átlagos festéktömörséggel dolgozik. All ez 
a tétel a fekete festékre is, amelynek nyers anyaga — a festék qualítása 
szerint — minőségben ugyan változik, de alapjában ugyanaz marad; de
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különösen áll ez a színes festékekre vonatkozólag, mert ezek nyers anyaga, 
valamint összetétele is, majdnem minden egyes árnyalatnál más természetű. 
Ezért tehát a feldolgozásban is eltérő bánásmódot igényelnek.

Minél simább a papiros, annál tömörebb festéket kell alkalmazni, azaz 
annál tartalmasabb festékanyagot kíván a papírosfölület, hogy szép, éles és 
tiszta nyomást eredményezzen. Hígabb, azaz kevesebb festékanyagot és több 
pótlékot tartalmazó festékek ily fajta papírosokon szétnyomódnak és tulaj
donképpeni színárnyalatuk nem jut érvényre a maga teljes tisztaságában. 
Leginkább a túlsímított, ú. n. tükörsima papírosokon észlelhetjük az ilyen 
tüneteket, amelyeket pedig jó minőségű és kellő tömörségű festék haszná
latával könnyen elkerülhetünk.

A  mindennapi közönséges simított papíros már nem oly követelő a fes
ték dolgában. Az átlagos tömörségű festék szépen érvényre jut rajta, de 
azért itt is ajánlatos a festékmínőséget szem előtt tartani és a szerint elő
készíteni, mert a kevésbé jó minőségű festék ennél is nehézségeket okoz
hat, ha tulajdonságait tekintetbe nem vesszük.

Hogy ily eshetőségekkel ne kelljen folytonosan számolnunk, nem csak 
tanácsos, hanem a munka kivitele tekintetéből szükséges is, hogy csakis első 
minőségű anyaggal dolgozzunk. Sokaknak az ár tekintetében aggodalmaik 
lehetnek, mert állítólag egy és ugyanazt a festékfajtát különféle árakon 
ajánlják; de szolgáljon nekik fölvílágosításul, hogy aki olcsó festéket kíván, 
nem tiszta és tömör festékanyagot, hanem sok olcsó semleges pótlékot 
vásárol, mely felényíre sem oly kiadós, mint az állítólagosán drága festék, 
tehát bizonyos tekintetben drágább is a jó minőségű anyagnál.

Előfordul az is, hogy ama különleges papírosfajtáknál, amelyekhez a 
modern borítékpapirosok is számítódnak, próbálgatás válik szükségessé, 
amennyiben festékeinkkel a papíros merevségéhez, a papírosfelüíet tulajdon
ságaihoz vagy a papírosanyag különleges alkotásaihoz kell alkalmazkod
nunk. Minden nyomdában előfordulnak hébe-korban ííyes próbálgatások, 
de általánosítani mégsem tanácsos azokat, már a racionális munka szem
pontjából sem, mert ez mindig anyagi áldozattal jár, amennyiben a munkát 
kalkuláción kívül tetemesen drágítja. Az ilyen merevebb papírosokhoz a 
jó és tömör, gyönge kencével hígított festéket eredménnyel használhatjuk. 
Egyáltalán szem előtt tartandó, hogy akármilyen fajta merev papírosnál is, 
legyen az bár fehér avagy színes, a gyönge kence nem árt a festéknek, 
amelyet azonkívül, a papíros felületének tulajdonságaihoz képest, még 
petróleummal is nyúlósabbá tehetünk.

A  petróleum, lenolaj, vaj s egyéb ííyes pótlékok a festék tartalmának 
nem ártanak, ha kellő arányban és csak a papírosfölület tulajdonságához 
mérten alkalmazzuk őket; de azért óvakodnunk kell, hogy túlzásba ne 
essünk, mert itt is megárthat a jóból a sok.

Mint már említettem, a modern borítékpapírosok azokhoz a különleges 
papírosfajokhoz tartoznak, melyekkel szemben kénytelenek vagyunk bizo
nyos mesterfogások után kutatni. Azokra a papírosfajokra, amelyek világos 
színűek vagy halványabb árnyalatnak, a már említett tulajdonságaikat 
tekintetbe véve rendesen minden nehézség nélkül, akármilyen festékkel és 
bárminő árnyalatban nyomtathatunk. Az utóbbi időben azonban már min
den elképzelhető sötét színben is készülnek papírosok, olyanok, hogy még 
a fekete festék is, ha csak nagyobb fölüíeteket nem föd: alig érvényesülhet 
rajtok. Míkép járjunk el tehát, hogy ilyenfajta sötét tört színárnyalatú papí
rosokra élénk hatású vörös, kék, zöld, sárga, ibolya vagy fehér, esetleg vilá
gos alapnyomatot is nyomhassunk ?
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Itt eltekintve a festéknek már tárgyait tömörségétől és összeállításától, 
már a festék egyéb tulajdonságait is ismernünk kell. Fő követelmény az, 
hogy a sötétszínű papírosok nyomtatásához használt festék abszolút fedő
képességű legyen. Fedő festék az olyan, amely a saját árnyalatát akármíly 
sötét alapon is érvényre juttatja, vagyis az alatta levő alap színét a saját 
árnyalatára változtatja. Ilyen fedőfesték három van, még pedig a vörös fes
tékek között a valódi czínóber, a sárgák között a krómsárga és a fehérek 
között a kremsí fehér. A  festékgyárosok különben ma már fedőfehér elneve
zéssel is gyártanak e célra szolgáló fehér festéket.

A  sötétszínű papírosra való nyomtatásban leginkább ez a három festék
fajta jöhet tekintetbe, mert ezek leginkább képesek a papíros sötét színét 
egyetlen nyomásra is már elfödní és ez által saját színárnyalatukat a papi
roson némileg érvényre juttatni.

Mindamellett ha sötét alapon hatásos színt akarunk elérni, kétszer kell 
azt nyomnunk. A  második nyomás csak akkor foganatosítandó, ha az első 
nyomás már teljesen megszáradt; az eredmény így az lesz, hogy a szín tel
jes élénkségében érvényesül. Ez eljárással a nevezett festékek akármíly 
árnyalatával mindenesetre kedvező eredményt érünk el, kivéve a fehér fes
téket, mely fedőképessége mellett is — még ha többszörösen nyomtattuk is 
le —- szürkés marad. Ennek okát a festékhez kevert s rendszerint sárgás 
színű kencében találjuk meg. Tiszta fehér alapot csak a könyvkötő nyom
tathat a maga rendkívül tömör, a nyomdászatban föl nem dolgozható festé
kével, de ő is csak úgy, hogy előbb előnyomatot készít s aztán melegen 
nyomtatja erre a festéket.

Valamivel komplikáltabb a munkánk, ha sötét alapon oly színeket kell 
árnyalatuk teljes tisztaságában elhelyeznünk, amelyeknek kicsiny a fedő
képességük, vagy egyáltalán nem fedőképesek. Ily esetben oly alapot kell 
teremtenünk, amelyen akármíly világos színárnyalat érvényesül. Ilyen 
alaphoz a legalkalmasabbnak a kremsí fehér vagy az aluminíumf esték (bronz
szerű fehér festék) bizonyult, melyen, ha teljesen száraz, akármilyen világos 
és fedésre nem képes festék is megtartja eredeti árnyalatát, még pedig azért, 
mivel e fehér alap ilyen esetekben a papíros fehér szinét pótolja.

Az ilyen különleges nyomtatási eljárások manapság már nehézségeket 
nem igen okozhatnak, már csak azért sem, mert a festékek tulajdonságait 
és a papirosfélék különleges alkotását majd minden esetben képesek vagyunk 
megítélni, mindamellett se mulasszuk el soha a kellő elővigyázatosságot, 
nehogy valami véletlen gondatlanságunk alaposan megboszulhassa magát.

FUCHS ZSIGMOND.

U T Á N Z O T T  P E R G A M E N -P A P IR O S. Ez nem más mint félig 
átlátszó vékonyka sejtanyagpapíros. Mivel benneapapírossejtjeicsakkevéssé 
vannak elváltozva, az igazi pergamen-papírostól könnyen megkülönböz
tethető. Szakadása nem egyenesen éles, hanem cafrangos. A  legtöbb 
utánzott pergamen-papírost szulfít-sejtanyagból készítik gyantaenyv és 
agyagszulfát hozzáadásával. Egyik gyár szulfít-sejtanyagot vesz szalma
rostokkal és enyvezi, a másik enyv nélkül csak szulfít-sejtanyagból készíti 
s a feldolgozáskor a hollandi gépbe kénsavat tesz. Srt.
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MATŐR FO T O G R AFÁLÁS
A  mesterszedő tanulmányai közben kitűnő segítőesz

közt találhat az amatőr íotografálásban, s hogy e segítő
eszközt a külföldön ma már széliében ki is tudják hasz
nálni: bizonyítják a külföldi szaklapok kondíciót kereső 

és kondíciót kínáló hirdetései, amelyekben minduntalan fontos követel
ményképpen esik szó a fotografálás mesterfogásainak ismeretéről. Hiszen a 
külföld mesterszedőjének ma már akárhány esetben cínkografusnak, sőt mi 
több: fotocínkografusnak is kell egyszersmind lennie.

Ha mi ugyan még nem is vagyunk ennyire: mihamar elkövetkezhet 
az az idő, hogy a fotografálás mesterfogásait a mi önálló tervezéssel meg
bízott szedőinknek is ísmerníök kell. De még ha sohasem következnék is 
ez be: a fotografálás annyira nemes és élvezetes szórakozás, meg annyira 
fejleszti a vele foglalkozó embernek a látását és ízlését, hogy úgyszóíva 
súlyos vétket követünk el a saját szellemünk ellen, ha szórakozásunkat nem 
ebben az irányban keressük.

A  nyomdászokban többé-kevésbé ki van fejlődve a szép iránti érzék, 
különösen a természet szépségei iránt való rajongás, ami természetes is, mert 
egész héten zárt helyen tartózkodván, sokkal jobban méltányoljuk a termé
szet szépségeit, amiket oly ritkán van alkalmunk látni: mint például a föld
míves, aki kora reggeltől késő estig a szabadban tartózkodik. Sokszor 
hallottam, hogy nyomdász szaktársaím — kirándulásaikról hazatérve — 
egy-egy tájrészletet dicsérve, szinte poétíkusan festették le annak minden 
szépségét, és tudom, hogy az illetők, ha tehetségükben állt volna, megörökí
tették volna maguknak azokat a tájrészleteket.

De meg más szempontból is, mint szórakoztató mulatság, nagyon sok 
nyomdászt elvonna a fotografáló sport a füstös kávéházakból és vendéglők
ből, ha csak egyszer is belekóstolna e szórakoztató és tanulságos foglalko
zásba. Csakhogy sokan nem is mernek erre rágondolní; azt hiszik, hogy az 
elérhetetlen valami és szörnyű drága passzió. Pedig nem úgy van. Jól hasz
nálható fotografáló gépet úgyszólván minden nyomdász be tud magának 

‘ szerezni. Sokkal haszontalanabb dolgokra elköltenek — különösen nőtlen 
nyomdászok — nagyobb összegeket, mint amekkora egy fotografáló gép 
ára. Újabban annyira kifejlett a fotografáló gépeket gyártó ipar, hogy 
24—40 koronáért nagyon jó gépeket lehet vásárolni, és ha egyszer a gép
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megvan, a hozzávaló állvány, három kaucsuk-tepsi, egy vörös lámpa, leme
zek és vegyi szerek apródonkínt olyan könnyen szerezhetők be, hogy az 
ember úgyszólván meg sem érzi. Például egy kicsire összedugható ércállvány 
10—Í2 korona, a három kaucsuk-tepsi 3 korona, egy vörös lámpa Í30 fill., 
egy másoló ráma Í30—180 fillér, a lemezek darabja (a legtöbb amatőr-gép 
9XÍ2-es) 16 fillér (12 darab 150—160 fill.) és az előhíváshoz szükséges vegyi 
szerek és huszonöt képre való fényérzékeny papiros összesen 130 fillér, 
vagyis az első berendezkedés 19—20 korona gépen kívül. Természetesen a 
lemezekre és vegyi szerekre ezután is lesz szükségünk, mert a lemezeket 
csak egy fölvételhez használhatjuk, a fönt említett vegyi szerek pedig két 
tucat lemez kidolgozására szükségesek. De föltéve, hogy egy-egy vasárnap 
három-négy fölvételt csinálunk és ezekből öt-öt darab, összesen tizenöt- 
húsz darab fényképet csinálunk, akkor sem kerül többe a mulatságunk 
140—180 fillérnél. Már pedig a kávéházak és vendéglők sokkal többe kerül
nek és nem marad utánuk egyéb, mint legföljebb egy kis kótyagosság. Egy 
kis jóakarattal a természetért rajongó nyomdászok könnyen megszerezhetik 
maguknak azt az élvezetet, hogy egy-egy gyönyörű részletet, amely őket 
megbűvölte, a maguk számára többé-kevésbbé hűen megörökítsenek. Ami 
pedig az eljárást illeti, a nyomdászokban van annyi intelligencia, hogy 
tizenkét lemez és a hozzávaló vegyi szerek felhasználása után már kézzel
fogható eredményt tudjanak elérni, amit azután a gyakorlat által a művészi 
fényképezésig fejleszthetnek. Csak egy kis gondos megfigyelés és tiszta keze
lés kell hozzá, egyéb semmi.

A  GÉP ÉS A  KASZE TTA. Minduntalan halljuk, hogy csak drága, jó 
géppel lehet jó fölvételt csinálni. Pedig nem egészen úgy áll a dolog, mert 
akinek kevésbé jó gépje van is, de ismeri a lencséjének fényerősségét: 
mondhatnám, éppen olyan jó képet tud vele előállítani, mint a Goerz-vagy 
bármilyen drága lencsével ellátott gépekkel. Viszont már volt alkalmam 
látni fölvételeket, amelyek drága objektívvei ellátott géppel állíttattak elő és 
nagyon rosszak voltak. A  különbség a jó és kevésbé jó gépek között leg
inkább csak a fényerősségben van. Tudniillik a jó lencséjű géppel való 
fölvételnél kisebb fölvételi lyukkal kevesebb ideig kell exponálni (megvilá
gítani), mint a kevésbé jó lencséjűnél nagyobb fölvételi lyukkal. Aminek 
a hátránya az, hogy így tovább kell a fölveendő személynek mozdulatlanul 
állania és könnyebben előfordul a fölvételnek mozgás által keletkezett elron
tása. Különösen áll ez a gyermekeknél, akik néha addig sem képesek mozdu
latlanul állaní, míg az ember hármat olvas. Ez jó világításnál a kevésbé jó 
lencséjű gépeknél elég is, de ha nem áll rendelkezésünkre jól megvilágított 
hely, úgy sokszor tízet is kell számolnunk, hogy a lemezt jól megexponál
hassuk. De felnőtteknél, különösen pedig tájképeknél, ha bármiképpen vannak 
is megvilágítva és bármilyen szűk lyukkal is vesszük föl, jónak kell lenni, 
ha kitapasztaljuk lencsénk fényerősségét és annyit olvasunk az exponálás
nál, mint amennyit a lemezünk megvilágítása tényleg megkíván. Olyan 
dolgok különben ezek, amiket az amatőr már a munkálkodása kezdetén 
észrevesz, és ha a legolcsóbb gépje van is, de kedve van hozzá és jól meg
figyeli a gép működését és minden más olyan körülményt, ami a fölvétel 
alkalmával történt: minden fölvétele jó lesz. Például nagyon fontos az expo
nálás idejét megfigyelni és hogy milyen nagy fölvételi lyukat (díafragma) 
használt, hányat olvasott exponálás közben stb. Ha azután a lemez jó lett, 
máskor is gondoljon arra, és ha legközelebb más helyen tesz fölvételt, ahhoz 
irányítsa a lyukat és az exponálást is. Erre különben újra rátérek még a 
fölvételi résznél.
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Ami a kaszettát (lemeztartó) illeti, ez nagyon kényes portéka, nagyon 
kell rá vigyázni, különösen el ne ejtsük soha, mert az által könnyen meg
görbülhet és nyílást kaphat, akkor pedig a lemezünk tönkre megy. Éppen 
ügy vigyáznunk kell a fcaszettába való berakásnál a lemezekre is. Csakis 
abszolút sötét helyen, vörösüvegü lámpánál szabad a dobozt fölnyítní és a 
lemezt széleinél fogva szabad csak óvatosan a kaszettába betenni, úgy hogy 
az érzékeny oldala fölül maradjon, amire azután a kaszetta teteje rátolódík. 
Nagyon ajánlatos a kaszettába tételkor a lemezt tiszta, puha ruhával gyen
gén áttörölní, vagyis letisztítani az esetleges portól, mert az a lemez elő
hívásakor világos pontocskákként mutatkoznék.

Később ezt a műveletet — ha kellő gyakorlatunk lesz — abszolút sötét 
helyiségben, vörös lámpa nélkül is elvégezhetjük, úgy hogy az érzékeny 
oldalát tapintás által határozzuk meg, vagyis száraz ujjúnkat a szélén végíg- 
húzzuk egy párszor és az — érdes lévén — surlódík, míg az üveg oldala 
teljesen sima és nem ad súrlódás által előidézett hangot. Ha a lemezberakást 
elvégeztük, a megmaradt lemezt a dobozba újra lezárjuk és úgy tesszük egy 
száraz, meglehetős sötét helyre. A  kaszettákra is vigyáznunk kell, hogy vilá
gos helyen sokáig ne tartsuk, ha lemez van benne, mert a legparányíbb 
hasadékon is átszűrődík idővel a fény és a lemez elromlik.

A  FÖLVÉTEL. Úgyszólván ez a legfontosabb része a fényképezésnek. 
Ha a fölvétel jó, akkor minden mást könnyű szerrel elvégezhetünk, de ha 
az rossz: akkor nagyon nehéz — különösen amatőrnek — helyrehozni 
a hibákat. Legjobb először csak tájképeket fölvenni; különösen elhagyott 
helyeket keressünk föl, ahol senki sem háborgat és jól kikereshetjük a helyes 
képet és lassan állíthatjuk be a gépet. így a fölvétel minden mozzanatára 
inkább figyelhetünk, s ezeket emlékezetben tartva, legközelebb előnyösen 
használhatjuk föl tapasztalatainkat.

A  gépet úgy helyezzük el, hogy a homályos üvegen a kép tengelye víz
szintes legyen, vagyis a gép egyenesen álljon és a lehető legszebb rész jöjjön 
bele a képbe. Ha valami márnem fér rá,amit pedig még szeretnénk rájavenni, 
hátrább megyünk a géppel; ez által kisebb alakot nyerünk ugyan, de többet. 
Ellenkezőleg, ha valamit nem akarunk már rájavenni, akkor közelebb 
megyünk a fölvételi tárgyhoz és az által nagyobb is lesz a kép és célunkat 
is elértük. Minél kevesebbet vegyünk föl, de helyes beállítással. Ha valami 
hosszú utat akarunk fölvenni, nagyon ügyeljünk, hogy az útnak lehetőleg 
a közepére álljunk és a másik végét úgy igazítsuk a gépben, hogy lehetőleg 
középen legyen; így kapunk helyes távlatú képet. És különösen a szélekre 
vigyázzunk, hogy ne legyen rajta valami nagyon kis házrészlet vagy egy 
darab falomb, törzs nélkül, avagy fél ablak stb. Itt meg kell jegyeznünk azt 
is, hogy szemben a nappal nem lehet jól fotografální, csak háttal vagy oldalt. 
Kivételt képez azonban az az eset, ha esthangulatí képet akarunk csinálni. 
Ekkor a nappal szemben is állíthatunk be tájképet, de csak úgy, ha a napot 
sötét felhő takarja el előttünk és meglehetős röviden exponálunk, több
nyire pillanatra.

Ha a képet jól beállítottuk, akkor arra ügyelünk, hogy a gép ide-oda 
csavargatásával a legélesebben lássuk a képet. Ajánlatos, hogy ez és a 
beállítási művelet is a legnagyobb lyukkal történjék; ha ez megvan, akkor 
kisebb lyukat veszünk és azon nézzük a képet; ha még akkor is jól látjuk, 
de sötétebben, az nem baj, mert minél kisebb a lyuk, annál élesebben rajzo
lódik a kép a lemezre, de többet kell rá exponálnunk vagyis többet kell 
olvasni. Ha ezt elvégeztük, már tisztában kell lennünk azzal, hogy mennyit 
olvasunk az exponáláskor és a gépet lezárjuk, a homályos üveget óvatosan
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eltávolítjuk és betesszük helyére a kaszettát, megfigyelvén a kaszetta számát, 
amelyre fölveszünk. A  kaszettát óvatosan fölhúzva, ajánlatos a gépet fekete 
kendővel betakarni, természetesen az előrészt a lencsével kihagyva. Most a 
gépet óvatosan megnyitjuk, úgy hogy a gép maga meg ne mozduljon; ezzel 
egyidejűleg megkezdjük az olvasást, és ha leolvastuk a bizonyos számokat, 
rögtön elzárjuk a gépet, a kaszettát összetoljuk és a fölvétel kész. Például 
az itt közölt „Hegyesí tó Jászapátín" című kép így készült; Verőfényes 
nyári nap délelőtt 9 órakor, a nap a baloldalon volt. Középmínőségű lencsén 
garmondnyí átmérőjű lyukkal középszerű olvasással (sem nem gyors, sem 
nem lassú) 9-et számoltam, ami körülbelül 4 másodpercnek felel meg.Tegyük 
föl, ha felhős lett volna az égbolt, úgy hogy a nap nem sütött volna olyan 
intenzíven a tárgyakra, de a képet elég világosan láttam volna, akkor 
ugyanazon a lyukon már nem 9-et, de legalább Í2-Őt exponáltam volna, 
vagy míttelnyí átmérőjű lyukat állítottam volna be és 9-et olvastam volna. 
Ha este csinálnám, júliusban 6 órakor, és az égbolt tiszta és világos volna is, 
de nincs közvetlen világítás a fölveendő tárgyakra, akkor már textus-átmé
rőjű lyukat vennék és úgy olvasnék 10-et. De az többnyire a körülményektől 
is függ, mert úgyszólván minden órában és időben változik az exponálás és azt 
gyakorlat által mindenki megtanulja. Az „Itatás útközben" című kép pedig 
már píllanatfölvétel, mert az állatok úgyszólván mindig mozognak, az ökrö
ket és teheneket kivéve, amelyeket nagyon szépen lehet időre is fölvenni. 
Ez a fölvétel szintén kora reggel 9 óra tájban történt, a napnak háttal és 
háromcícerós átmérőjű lyukkal (díafragmával). Ennek a képnek a megvilá
gítása körülbelül csak Vioo másodpercig tartott, holott ha ezt a képet is gar- 
mond átmérőjű lyukra veszem föl: szintén olvasnom kellett volna vagy 9-et, 
de a lemez biztosan rossz lett volna, mert a lovak és a csikó ugráltak és legyes- 
kedtek. A  kettő között pedig, vagyis a pillanat-és ídőfölvétel között a különb
ség az, hogy míg az időre vagyis kis lyukra való fölvett kép élesebb és az 
árnyalat, a fény és árny egybeolvadása finom átmenetben történik, addig 
a píllanatfölvételnél a kép kevésbé éles, az árny és fény élesen válik el egy
mástól és úgyszólván két-három tónussal rögzítődik a lemezre. Arra is kell 
ügyelnünk fölvételkor, hogy olyan képet ne állítsunk be, amelyiknek az 
egyik részére a nap süt, míg a másik árnyékban van, mert akkor a nap
sütötte rész túlexponált, az árnyékos rész pedig gyenge lesz. Ha azonban 
a fény az árnnyal varíálódík a képen részletekben, az nem baj.

Csoportfölvételnél, ahol csak az alak a fő és minden más háttérbe vonul, 
igyekezzünk egyenletesen világos helyet kikeresni. A  beállítással éppen úgy 
járunk el, mint a tájképnél. Nagyon vigyázzunk azonban arra, hogy a gép 
olyan helyen legyen, ahonnan körülbelül egyforma távolságra esnek az 
alakok a két szélen, vagyis egyik oldalon ne legyen az alak nagy, a mási
kon meg kicsiny. Az élességet megvizsgáljuk, a lyukat és exponálási időt 
meghatározzuk, szóval az exponálásig való teendőket elvégezzük és akkor 
figyelmeztetjük a csoportot, hogy ne mozogjon addig, míg a fölvétel tart; 
erre megexponáljuk a lemezt. De itt már nem szabad kis lyukat venni és 
sokat exponálni (kivéve, ha az illetők szokva vannak az ilyen fölvételekhez), 
hanem kétcícerós átmérőjű lyukat veszünk jól megvilágított helyen, — de 
természetesen nem napon, hanem árnyékban — és 2-őt, esetleg, ha késő 
van már és a hely meglehetős sötét, 3 —4-et is exponálunk.

Ha pedig nem csoportot, hanem egyes személyt veszünk föl, akkor 
vigyáznunk kell a fejtartásra, különösen a gép állására is, mert könnyen 
megesik, hogy nagy kezeket, lábakat kapunk a kis fejhez, mert a gép köze
lebb lévén az alakhoz, nagyobb az érzékenysége a távolságok iránt. Minél
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közelebb megyünk a géppel az alakhoz, annál nagyobb az és annál jobban 
kell kihúznunk a gépet, vagyis a lencse és a lemez közti távolságot nagyobbá 
kell tennünk, hogy a kép éles legyen. Ezzel arányban természetesen nagyobb 
az érzékenysége a mozgásra is és így minél közelebbről veszünk le valakit, 
annál mozdulatlanabbnak kell annak lennie; ügyelnünk kell azonban mindig- 
arra, hogy az illetők feszesek, merevek ne legyenek, a szemüket kinyissák 
ugyan, de csak rendesen és ne jobban, mint szokták, mert akkor torzképet 
kapunk és a karakter is elvész az arcról. Egyáltalán minél természetesebben 
veszünk le valakit vagy valamit, annál jobb. A  közölt „Jász menyecske" 
című kép délután akáclomb előtt, nagy árnyékban tercía átmérőjű lyukkal 
készült, s az exponáláskor 8-at olvastam.

Ha valamely képet akarunk reprodukálni, akkor ugyanazt az eljárást 
követjük, mint máskor, a természetbeli fölvételnél, de többnyire kicsi lévén 
a kép és mi mégis teli akarjuk a lemezt venni, tehát nagyon közel kell 
vinni a gépet hozzá; a kép azonban, miután nem mozdul meg, annyi 
exponálást áll ki, amennyit akarunk. Például a közölt reprodukció Mun
kácsy: „Tépéscsinálók" című képe után készült helíogravürrőí vétetett föl 
koíonel átmérőjű lyukra exponálva — szobában — 45-tel. Nagyon ajánlatos 
a reprodukálandó képet rajzszöggel vagy bármivel fordítva, egyenletesen, víz
szintesen megerősíteni; fordítva azért, mert így a homályos üvegen jobban 
átnézhetjük és élesíthetjük, az egyenletesség pedig azért fontos, mert, mint 
föntebb említettem, a gép közelről nagyon érzékeny a távolságok iránt. 
A  reprodukció természetesen valamivel mindig kisebb, mint az eredeti, 
még akkor is, ha a reprodukálandó kép olyan nagyságú, mint a lemezünk.

A  „Szaktanfolyamunk kísérleti nyomdája" című két képünkhez hasonló 
intéríeuröknéí nagyon kell vigyáznunk a világításra, mert többnyire 
egyenlőtlen lévén, egyes helyeken nagyon sötét, míg más helyeken túl
exponált lesz a kép. Takarás által lehet ugyan meglehetős másolatot készí
teni az ilyen lemezekről, ha a másolás alkalmával az erősebben kopírozó 
részt a kellő sötét szín után eltakarjuk valami sötét papírossal, míg a gyenge 
rész utói nem éri a már kész sötétet, de a takaró csak odáig érjen, ameddig 
a sötét és világos rész határa van és azt mindig mozgassuk, hogy egyen
letes legyen a kép tónusa, mert ha csak letakarjuk a sötét oldalt, akkor 
élesen elválik a takaró határa és nem olvadnak egybe a tónusok. De ha 
ezt nem csinálhatjuk, akkor csak a retussal segíthetünk. Éppen ezért rosszul 
világított íntéríeuröket magnézíumfény mellett szokták fölvenni.

AZ ELŐHÍVÁS. Az előhívás teljesen sötét helyen vörös lámpánál tör
ténik. Vigyáznunk kell a tepsik elrendezésére. Leghelyesebb, ha közvetlen 
a lámpa elé az előhívóval félig telt tepsit tesszük; balkézről a vizet tartal
mazó tepsit és egy alkalmas helyre — leginkább a földre — egy nagyobb 
edényben a fixáló nátront tegyük. Vigyázzunk, hogy mindezek a szerek 
melegek ne legyenek, — kivéve az olyan természetű előhívót, mint pl. a 
„Rodínal" — a fixáló nátron pedig okvetlen hideg legyen. Mikor mindezeket 
elrendeztük, óvatosan kivesszük a lemezt a kaszettából és beletesszük az 
előhívóba, úgy hogy a fölül levő fölvételi részt rögtön elborítsa a folyadék, 
mert ha véletlenül egyik részét nem borítaná el, ugyanakkor a többi rész 
már ki volna téve az előhívó hatásának, foltos lemezt kapnánk. Ez külö
nösen akkor fontos, ha az előhívó friss, vagy éppenséggel egészen új. Rövid 
idő múlva a lemeznek az a része, amelyen a világos részek vannak, feketední 
kezd, a sötét részek pedig visszamaradnak. Közben kivesszük az előhívóból, 
óvatosan, hogy a lemezen lévő, már föloldódott anyagot meg ne sértsük és 
a vörös világításnál szemlélhetjük a kép negatívját, vagyis a fordítottját a
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valóságnak (a gallér, kézelő stb. fekete lesz, az arc sötét, a szemgolyó, 
fekete ruha stb. pedig világos lesz a lemezen). Ha már most a lemez fölvételi 
része elég sötét lett, megnézzük az üvegoldalt, és ha az még fehér, újra vissza
tesszük, ellenben, ha már ott is kezd szürkülni és egyes dolgok körvonalai 
bármilyen homályosan ki is vehetők, kivesszük az előhívóból a lemezt és 
a már ott levő tiszta vízben jól leöblítve, a fixáló nátront tartalmazó edénybe 
tesszük, hogy a még mindig fehér anyagot tartalmazó lemez egészen meg
sötétüljön. A  fixáló nátronban a lemez hosszabb ideig is lehet, különösen, 
ha ez hideg. Mikor azonban jól megfeketedett a lemez és fehér rész nincs 
rajta, kívehetjük abból és tiszta hideg vízben áztatjuk hosszabb ideig — de 
legalább 20 percig — miközben avízet gyakran változtatjuk. Azután a lemezt 
tiszta helyre fölállítjuk fal mellé stb., hogy ott megszáradjon, ami be is 
következik Í0—15 óra lefolyása után. Vigyáznunk kell, hogy portól mentes 
helyre tegyük száradni, mert különben beleszárad a por is. Ekkor konsta
tálhatjuk már, hogy jól exponáltunk-e, mert ha kevesebbet exponáltunk a 
kelleténél, akkor világos, ha többet, sötét a negatív. A  jó lemezen minden 
szépen kivehető és sem nem sötét, sem nem világos.

A  szereknél nagyon vígyázzunk,egyíketamásík edénybe bele ne tegyük; 
leghelyesebb, ha ráírjuk a nevüket. Kezünkkel pedig, ha nátronos: ruhát, 
különösen fehéret, ne érintsünk, mert sárga vagy barna foltot okoz, amit 
sohasem lehet eltávolítani. Sőt amíg a kezünk nátronos, addig újra ne kezd
jünk másik lemez előhívásához, mert a nátron megrontja az előhívót is. 
A  lemezzel egyáltalán száraz kézzel bánjunk, amíg az előhívóban nem volt.

A  M ÁSOLÁS. A  már száraz lemezt bármilyen napfénynek kitehetjük, 
azon már semmiféle változást nem tesz a nap fénye és bátran bele is kezd
hetünk a másolásba. A  másoló-rámában tisztítsuk meg az üveget és töröljük' 
jó szárazra, épp úgy a lemez üvegoldalát is, és a fölvételi részre ráborítva a 
fényérző papírost, úgy tegyük bele a rámába, hogy a papíros legyen fölül és 
a lemez üvegoldala legyen az üvegen; szorítsuk rá a ráma födelét, azután 
tegyük ki az egyenletes világosságnak. Nem szabad egyik oldalára fénynek, 
a másikra árnyéknak esni, mert az árnyékos helyen elmarad a másolódás és 
halvány lesz, amikor a fényen levő oldal már sötét. Amikor már elég sötétnek 
véljük a képet, vegyük ki és tegyük sötét helyre, könyvbe, sötét dobozba.

Ha a lemez világos, gyorsan másolódík, ellenben ha sötét, lassabban. 
Ügyeljünk arra, hogy a kelleténél valamivel sötétebbre másoljuk a képet, 
mertazaranyfürdő színezéskor úgyis sokat levísz,vagyis halványítja a képet.

A  képnek a másolás alkalmával mindenféle alakot adhatunk, ha fekete 
papírost a kívánt alakra kivágunk és a lemezre úgy illesztjük rá, hogy a 
fényérzékeny papíros csak ott érintkezzék a lemezzel, ahogy a képet 
kívánjuk a kivágásba másolni. Például a „Jász menyecske" című kép egy 
kör-kivágásba lett beleillesztve és így csak ott másolódott.

A  SZÍNEZÉS. A  színezés világos helyen, de nem napon történik. Az 
aranyfürdőnek külön tepsit kell tartanunk, abba semminemű más szert tenni 
nem szabad. Félig töltsük a tepsit az aranyfürdős folyadékkal és a már 
lemásolt képet (pozitivet) tegyük bele olyanformán, mint a lemezt az elő
hívóba. A  kép egyszerre megvörösödík és lassanként megkapja a rendes 
fényképszínt, amikor is kivesszük a képet az aranyfürdőből és vízbe téve 
áztatni, a vizet itt is, mint a lemez mosásakor, többször változtatjuk. Körül
belül 20 perc múlva fehér itatós papirossal óvatosan leítatjuk és tiszta helyen 
meg hagyjuk száradni. Ha a papíros száraz, készen vagyunk a fényképpel 
és tiszta keményítő csirizzel bárhová fölragaszthatjuk.

BUSAY BALAZS.
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Hegyesi tó Jászapátín. 
Időleges felvétel.

Itatás útközben. 
P illanatnyi fölvétel,



Jász menyecske. 
N Időleges fölvétel.

Munkácsy: „Tépéscsínálók*'. 
Heliogravürről való felvétel.



Szaktanfolyam aink kísérleti nyom dája. 
Intéríeur-fölvétel nappali világosságnál.

Szaktanfolyam aink kísérleti nyom dája. 
Intéríeur-fölvétel nappali világosságnál.



ODERN TÁBLÁZATSZEDÉS
Még nem is olyan régen, alig egy évtizeddel ezelőtt, sőt 

sok helyen még ma is mélyen befészkelődött gondolat az, 
hogy bármily irány vagy stíl legyen is az irányadó, jobban 
mondva divatos: a szedéstechnika valamennyi ágánál 

(akcidencía, könyvszedés stb.) bizonyos változást és átalakulást idézhet elő, 
de a táblázatszedés az a nyomdászati kínai fal, amelyen eddig a mindenkori 
haladás rést törni vagy változtatni nem tudott.

Pedig az idők folyama, a minden téren való újítás megmutatta, hogy 
ma már a táblázatszedésnél is nemcsak hogy szabad, hanem sok esetben 
a nyomtatvány tetszetőssége és csinos kivitele éppenséggel megkívánja, 
hogy a táblázatot is modernebb irányban, szebb formában állítsuk elő, ép 
úgy, mint bármely más szedést.

Nézzünk csak meg néhány régebbi módon szedett táblázatot s gondol
kozzunk kissé azok kivitele felett. Általános szabály volt fejvonalul a fél
petites kövérfínom lénia használata, melyet kétféleképpen is alkalmaztak és
pedig így ! 1 'u. és így is ......... Voltak ugyan itt-ott egyes eltérések, ahol
e helyett más léniát, pl. negyedpetítes egész kövér, duplafínom, vagy kövér 
és finom, néhol meg negyedcícerós kövérfínom léniát használtak: de általá
nosan mégis csak a félpetítes kövérfínom léniát alkalmazták. Az oldalléníák 
is sokféleképpen szedettek, láttunk finom, félkövér, egész kövér, s sok eset
ben kövérfínom léniát is alkalmazni.

A  fejet a lábtól elválasztó vonal gyanánt majdnem mindig félkövér léniát 
használtak, akár volt a lábban kövér lénia akár nem. Duplafínom vonalat, 
— ami pedig, ha nincsen kövér lénia a lábban sokkal megnyerőbb külsőt ad 
a táblázatnak — már ritkábban láttunk, mivel szokás volt a kövér lénia 
használata. De előfordult az is, hogy dacára annak, hogy a lábban csupa 
kövér léniák voltak, mégis duplafínom lénia választotta el a fejet a lábtól. 
A  táblázat oldalrészein az úgynevezett füleknek is meg kellett lenni, bár 
e fülek sem voltak egyformák, lévén sokszor terjedelmök két ponttól egész 
ciceróig terjedő is; hogy ilyen nagyfülü táblázat semmiképpen sem mutatott 
szépet, az csak természetes. Mind e szokások oly megrögzöttek voltak, hogy 
hosszú ideig nem igen mertek ezeken változtatni. Egyik-másik nagyobb 
nyomdában keletkeztek ugyan a táblázatszedés dolgában egyes sajátságok,
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de az ilyesmit el is ítélték a szaktársak, mert hát „nem szokás úgy szedni 
táblázatot"! Ezért maradt meg azután igen hosszú ideig a táblázatszedés 
technikája a maga megszokott maradi keretében, amelynek megváltoztatá
sára és tetszetősebbé tételére irányuló elv ma már mind több követőre talál.

Az alkalmazott Hátralékok Összeg
Jegyzetmunkakönyv

száma neve mely időtől meddig korona fillér

Nem célom cikkemmel a táblázatszedés régebbi módját leírni, de szük
ségesnek tartottam mégis e rövid emlékeztetést, mielőtt a példákra rátérnék.

A  szedéstechníka mai modern iránya késztet bennünket arra, hogy a 
szedés minden ágában a nehézkességet, zömökséget elhagyjuk s ezért kell,

Sor
szám

Raktár Darab Átvette

1
hogy kiküszöböljük a táblázatszedésből is a nehézkes és semmiképpen sem 
tetszetős régi szokásokat, ahol csak lehet, s ahol a nyomtatvány természete 
azt megengedi; ezzel nemcsak azt érjük el, hogy nyomtatványainknak 
szebb külsőt adunk, hanem új — már most is mutatkozó — egészen új 
irányba terelhetjük a táblázatszedés technikáját!

A  kézbesítendő ügyirat
A  címzett neve és lakása

Az átvétel
napja és elismerése, 

vagy
a fenforgó akadály 

megjelölése
iktató-
száina

neme
és csatolmányainak 

száma

■ Régi módon szedett táblázatok.



Összehasonlításképpen bemutatok itt néhány régi — a szokásos — módon 
s néhány újabb, modernebb irányban szedett táblázatot s látni fogjuk, hogy 
a régi divat bizony már nagyon is elavult és nehézkes.

Felesleges volna még több ily példával előhozakodni, mert ilyenek 
naponta előfordulnak; ezeket is csak útmutatóul vettem elő. Hiszen ha csak 
egynéhány ilyen régi táblázatos nyomtatványt gyűjtünk össze, elég bizo
nyítékot kapunk arra, hogy önmagunknak is bevallhassuk, hogy bizony 
az ilyenfajta táblázatszedés ma már a csinos kivitel hátrányára van.

Hivatalos nyomtatványoknál, üzleti könyveknél, vagyis nagyobb terje
delmű táblázatoknál (költségvetések stb.) inkább a vastagabb fajtájú vonalak 
szedessenek, mivel a táblázat nagy terjedelme ezt elbírja és megkívánja, de 
egyéb munkáknál, péld.: árjegyzékek, kimutatások, évi jelentések, szám
lák, kisebb üzleti nyomtatványok és műveknél tág tere nyílik a szedőnek 
arra, hogy a maga ízlését érvényesítse és a nyomtatványt csinossá tegye.

Számláknál és árjegyzékeknél a fej vonal két sarkán valamilyen kisebb
fajta körzetdarabot is tehetünk, amely mindenesetre az újdonság ingerével 
hat s jól megválasztva elveszi a nyomtatvány sablonosságát. Viszont sok 
cifraságot se használjunk, mert ez sületlenséget mutat. Igen jól mutat az egy
más fölé szedett s egymástól két pontnyi hézaggal elválasztott nyolcadpetítes 
fompafínom lénia is. Általában szokjunk hozzá, hogy a fejvonalat ne szed
jük túlvastag léniákból, hisz az itt következő példák is mutatják, hogy úgy
szólván a legvékonyabb vonalakkal sokkal szebb a táblázat alakja, mint a 
nehézkes vastag léniákkal szedetteké.
Füleket pedig vagy ne csináljunk az 
ily módon szedett táblázatoknál, vagy 
csak igen kicsinyeket. Vannak, akik 
újabban a fejvonalat oly módon is 
szedik, mint azt a vonalozók által ké
szített könyveknél látjuk.

Az ilyen rossz újításnak nincsen 
semmi értelme, mert ez csak utánzás s 
összefüggéstelenebb valami alig lehet, 
mint az összes fajtájú léniákat fel
szedni; ez valóságos lénia-minta! A  
táblázat is kell, hogy éreztesse az ol
vasóval, hogy fontos adatokat tartalmaz, s ezt csak úgy érhetjük el, ha 
minél kevesebb, lehetőleg vékonyabb fajta léniát használunk fel a szedésé
nél. Természetes, hogy ilyenkor a fejet a lábtól elválasztó léniának sohasem 
szabad vastagabbnak lennie, mint amilyenek a táblázat belsejében használ-

T á r g y

H o s s z  ú j í t á s .

í -----— -----■------- — ---------------------------------------------:------------------------------ 1

Kelt
K ö l c s ö n Visszaküldés

c i k k kiadta átvette kelte kiadta átvette
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& ------------
A

rendelés
A

szállítás Példány-
szám

A nyomtatvány 
alakja és megnevezése

Egységár

-------------------?'

Összesen

ke l te kor. fill. korona fill.

-

tatnak. Helytelen az is, ha csupa egyfajta léniákból szedett táblázatnál a 
fejet a lábtól elválasztó vonal gyanánt két léniát használunk. Pl. tompa- 
finomnál két tompafínomat, feketénél két feketét.

Edényzet Kiló Gramm Ár Korona Fillér

I

Egyáltalában a finomabb és csinosabb nyomtatványoknál tompafínom 
vagy nyolcadpetít fekete léniák használata a legajánlatosabb, mert az ilyen

A rendelés A szállítás Példány
szám Me g ne v e z é s Ára

kelte kor. fill.

léniákkal szedett táblázat sokkal jobb benyomást tesz a szemre s csinos 
külsőt is ad. Mert minél egyszerűbb, minél kevesebb fajta léniát használunk

■" /v;’ >3* —
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fel, annál szebb lesz a táblázat. Régi szokás volt pl. az is, hogy a táblázat
nak három oldalon bekerítve kellett lennie; ma már ez a szabály is megtört. 
Nézzük az alábbi példákat:

O s z t á ly la Ib I la IIc ni

ta n u ló ta n u ló ta n u ló

Budapestről .. .. 16 24 30 28 42
Szombathelyről.. 5 3 8 10 13
Pápáról............ 8 7 9 12 9

K i ló ja

k o r o n a

Cukor ........ —.88
Liszt ............ n a p i  á r

Kákaó ........ 4.20
Kávé............ 5.16
Szalámi .. .. 3.80

Tejforgalom

így vagyunk az egészen bekerített táblázattal is. Bekeríthetjük mind a 
négy oldalon csak egy, vagy két léniával; ha pedig élénkebbé akarjuk 
tenni, akkor kis díszítést is használ
hatunk sarok gyanánt, sőt néha az ol
dalon és a fejben is.

A  körülkerített táblázatnál figye
lembe kell vennünk, hogy milyen papí
rosra lesz nyomva, s milyen betűkből 
van szedve az azt környékező szöveg.
Mert például, ha színes papírra nyom
juk a készítendő nyomtatványt, min
denesetre jobb, ha vastagabb léniával 
kerítjük be a táblázatot; bár némely 
esetben az egész kövér lénia fehér papi- 6 a
roson sem válik nehézkessé.

Tehát állítsuk fel szabályul magunknak, hogy világosabb betűjű szöveg
hez és fehér vagy halványabb színű papiroshoz vékonyabb (tompafínom,

H o l  ? H á n y  li te r
H á n y

n a p

Budapesten............ 1 0 2 , 6 0 0 3 0

Rómában................ 7 8 ,0 0 0 4 2

Lipcsében ............ 2 0 0 ,0 0 0 2 8

Berlinben............... 1 5 0 , 0 0 0 3 0

Moszkvában ........ 9 0 ,0 0 0 2 9

a 1

K e lt N é v L a k á s F iz e t é s

11

B e v é t e l K ia d á s

k o r . k o r .

duplafínom, finom), sötétebb színű papíroshoz és vastagabb betűjű szöveg
hez pedig vastagabb (nyolcadpetít kövér és negyedpetít félkövér és egész

<5__________________ fi___________________ 9
E

O s z tá ly T a n u ló  n e v e E lő a d ó ja

1 1. S z e r e s t e y  A n d o r  A l . B á n n  J á n o s  tr .

2 n. K o v á c s  J á n o s S z ik la i  B é la  d r .

3 i i i . S á n th a  L ip ó t K e r e k e s  J á n o s  tr .

4 I V . B a lo g h  Z s ig m o n d S z a b a d i  I s tv á n  d r .

5 V . B u r g e r  J ó z s e f T u lla i  E d e  t r .

6---------------------------- 5---------------------------- a

J a n u á r F e b r u á r
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kövér) léniákat használjunk. Ezt természetesen nem alkalmazhatjuk például 
nagy táblázatokra (hivatalos nyomtatványok stb.), ahol sok esetben a fél- 
petites kövérfínom lénia nagyon is szükséges.

A  táblázat fej ének, jobban mondva szövegének, könnyen áttekínthetőnek 
és mégis tetszetősnek kell lennie, mivel csak itt foglaltatnak szavak, ez 
képezi annak élő részét, míg az alsó rész már csak másodsorban jön tekin
tetbe. Törekedjünk — különösen akkor, ha kezünk e tekintetben nincsen 
megkötve — az egyfajta betűk használatára, mert ez a stílszerűség alap- 
feltétele. Sokkal megnyerőbb az ílyképpen szedett táblázat, mint ahol több
féle betűfajból vannak a sorok szedve. Régibb időben a kurzív betűk hasz
nálata táblázatfejekben tiltva volt s ma már a kurzív betűkkel szedett 
táblázat diszkrét és csinos nyomtatvány is lehet.

Legszebb a táblázatszedés akkor, ha ahhoz könnyed s nem nehézkes, 
vastag vonalak s a léniákhoz mérten egyszerű, jól olvasható betűk hasz
náltatnak; hogy bizonyos fontosabb szavakat feltűnőbbé tegyünk: elég, ha 
ugyanazon betűfaj nagyobb fokait használjuk. Vannak azonban táblázatok, 
ahol az alsó részben — a lábban — is van szöveg (mérlegek, költségveté
sek, jelentések); ilyenek betűfajának megválasztása a helyes érzéktől, a 
táblázat terjedelmétől s sokszor a rendelőtől is függ. Azonban mindenesetre 
ügyelni kell arra, hogy a lábban lévő szöveg a fejet el ne nyomja.

Előfordulnak továbbá táblázatok, amelyekben a fej ismétlődik, vagyis 
a táblázat két- vagy többhasábos. Az ilyen elválasztások többféleképpen 
történtek, pl.:

Orvos neve Járás Orvos neve Járás Orvos neve Járás Orvos neve Járás

E helyett sokkal jobb benyomást tesz a következő táblázatszedés:

Orvos neve Járás Orvos neve Járás Orvos neve Járás

Számtalan ilyen példát lehetne még itt bemutatni, egy cikk kereté
ben azonban ez mégsem lehetséges. E néhány egyszerű példával csak azt 
akartam bizonyítani, hogy a mai modern irány mellett a táblázatos szedés
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terén is elég alkalom nyílik a szedőnek ízlése kifejtésére s egyszerű táblá
zatos nyomtatványt is csinosan állíthatunk elő, ha a maradiságot, a régi 
copfot elhagyjuk.

Orvos neve Járás Orvos neve Járás Orvos neve Járás

Természetesen nem szabad szem elől téveszteni a nyomtatvány jellegét 
sem. Mert míg a kereskedelmi életben előforduló legtöbb nyomtatványnak 
célja az olvasó figyelmét magára vonni, addig a hivatalokban használatban 
levő nyomtatványoktól e cél teljesen távol áll. Azt pontosan megírni, hogy 
mikor és milyen táblázatot szedhetünk modernebb, csinosabb kivitelben, 
vagy mikor változtathatunk esetleg rajta: nem igen lehet.

Vannak egyes esetek, mikor a rendelő megszokott csökönyösségén min
den jobb buzgalom és ambíció megtörik; de ez ne csüggesszen el bennünket. 
Ott ahol lehet — s ilyen eset naponta több is előfordul — igyekezzünk arra, 
hogy a túlságos fekete és vastag léniákat minél ritkábban használjuk. Töre
kedjünk arra, hogy de okvetlenül lépést tartsunk szedéstechníkánk fej
lődésével a táblázatszedésben is. Ez pedig, mint az elmondottakból látjuk, 
nem nehéz dolog. Eleinte ugyan kissé bosszantó a sok vékony lénia felsze
dése, de később, ha megszoktuk, épp oly gyorsan és jól fog menni az 
ily táblázat szedése, mintha csupa félpetítes léniával dolgoznánk.

Pontos kiszámítás, a papírosnagyság ismerete, a kellő margó megadása 
okvetlenül szükséges. Nem szabad táblázatot lemérés szerint szedni, még 
ha nyomott is ennek kézirata, mint azt sok esetben alkalmam volt látni. 
K i kell számítani minden egyes rovat szélességét, a táblázat hosszát s csak 
azután hozzáfogni a szedéshez, mert az ilyen felületes munka tovább tart: 
a szedő csak mér és mér s az esetleges hibát mégsem találja meg sehol.

Sokat lehetne még a táblázatos szedésről írni; oly sokoldalú és kiterjedt 
az, akár csak az akcídencía; eddig csak nem igen törődtünk vele, mert 
nagyon-nagyon könnyű valaminek gondoltuk.

Folytonos tanulás, szakunk igaz szeretete és élénk érdeklődés kell, hogy 
eltöltsön bennünket, s akkor minden téren nemcsak lépést tarthatunk 
a külföld nyomdászaival, hanem idővel még irányt is szabhatunk és 
vezetőkké is válhatunk. Erre való alkalom pedig van elég. Különösen ez 
Évkönyv kiadója, a Könyvnyomdászok Szakköre révén. Szaktanfolya
mainkon az új beosztású oktatás mellett gyakorlatilag gyarapíthatjuk isme
reteinket és fejleszthetjük a legszebb művészeti ipart: Gutenberg atyameste
rünk találmányát, a nyomdászatot.

Erre pedig égető szükség van, mert a magyar nyomdászat úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben akkor lesz hatalmas és erős, ha szaktársí szeretettel 
egymás tudását gyarapítva, szakunkat minél fejlettebbé tesszük és minél 
magasabb színvonalra emeljük.

STALLA M ÁRTON .



HAGYAROS DÍSZÍTMÉNYEK
Ezek eredete még a magyarok régi hazájába, az ural- 

mentí Evílát földjére vihető vissza; a pogány sírleletek 
egyik-másikán, valamint a honfoglalók sírleleteín, nem 
kevésbé őseink ruhadíszeín és lószerszámain is felismer

hetők s ezek a szasszanída perzsa kultúra befolyására vezethetők vissza. 
Ezért is hasonlítanak a magyar díszítmények leginkább az arab, illetve perzsa 
díszítésekhez. A  Szent István alatt bevándorolt idegenek hatására a magyar 
jellegű díszítmények használata ritkább lett, s ezek csak a XVI. században 
kezdtek újra visszatérni. Ez időközből nem is maradtak reánk ilyen tárgyú 
emlékek. Mátyás idejében azonban már némileg törekedtek nemzetíes díszí
tést is teremteni.

A  XVI. és XVII. században kelt életre a magyar renaissance; a renaís- 
sance ugyanis ez időben az olasz, de legfőképpen a velencei műipar révén 
hatással volt a mi műíparunkra is és leginkább hímzéseken, bársony- és 
selyemszöveteken, csipkéken, ágy- és asztalterítőkön s egyházi hímzéseken 
nyilatkozott meg.

A  magyar renaíssance-t jellemzi a csúcsíves gránátalma, virág, különösen 
a szegfű és a rózsabimbó és ritkán alkalmazott levél. Több változata van a 
Korvináktól az erdélyi hímzésig.

A  magyar népies díszítmények találhatók hímzett ruhán, fehérneműn, 
festett bútoron, edényeken, ötvösmunkákon, székely faragott kapun, foko
son, szűrön, subán, ködmönön, mellényen, íngvállon, kötényen, fejfákon, 
faeszközökön, kályhacserepeken, tulipános ládán, legújabban házakon.

Betűöntődéi anyagban eddig csak Meíer és Schleícher betűöntők készí
tettek egy garnitúrát, melyet Hollós Károly tanár tervezett. Továbbá egy 
garnitúra van az Athenaeumban, amely azonban csak egyes, össze nem 
köthető darabokból áll. Ugyanott Huszka J. „Magyar Ornamentika" című 
művéből is van néhány darab sokszorosítva, s ezek szintén különálló dara
bok. Az Athenaeumban és a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál 
néhány e fajta homlokdíszt is találunk. Vannak még itt-ott a Magyar 
Iparművészetben megjelent s művészek által készített iniciálék, homlok- és
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záródíszek stb.; továbbá ezek nyomán is rajzoltak iniciálékat és mestersze- 
dőínk egyes merkantilís munkáikon is alkalmazták a magyar díszítéseket 
elég sikerrel, ezeket azonban rendszerint valamely alaplemezbe vésték, avagy 
cinkografáltatták. Számottevő betűöntődéi díszünk azonban e téren még 
nincs. Hortí Pál tanár is bemutatta a magyar díszítést a legújabban kiadott 
és az íparrajziskolák részére készült mintalapokon.

A  magyar díszítésben a fő szerep a növényé; csak ritkán van benne 
állati és még ritkábban emberi alak (mindkét esetben teljes alakok stili
zálva), továbbá váza.

A  virág a kelet díszítő művészetének a sajátossága, míg az állat a nyu
gati művészet hatására került a magyar ornamentikába. A  leggyakoribb díszít
mény azonban a pávatoll, mit a perzsák a szasszanídák idejében (K. u. 
227—64Í körül) vettek át a szkítáktól, a magyarok egyik ott elszéledt ősétől.

A  pávatoll a K . u. III—VI. században az Evílát földjén volt otthonos s 
vallási jelentőséggel bírt. A  régebbi időkből való krízantemum (aranyvirág, 
Katalín-virág) szintén a szasszanída időből való. A  rózsaalakű boglár, a 
rózsa négy- és nyolcszírmú alakja a pogány sírleleteken látható. A  négy
szirmú rózsa sokszor szívalakban volt használatos. Ez alakok a szasszanída 
perzsa műemlékeken is előfordulnak. Később az öt-hatszírmű rózsa lett 
használatos.

A  pálma vagy istenfa az asszír pálmáig vezethető vissza. Az asszír szent 
fának folytatása, az istenfa, az Evílát földjéről került ide s ez is vallási jelentő
ségű volt. A  XVI. században kezdték használni a búzavirágot, szegfűt, gránát
almát és a tulipánt, melyről támadt a tulipános láda elnevezés is ; a XVII. 
században a napraforgót és őszi rózsát; a XVIII. században a liliomot, ne- 
felejtset, ibolyát, nárciszt, gyöngyvirágot és az ökörszemet.

A  levelek közül a leggyakoribbak: a rózsalevél,a babérlevél, az akantusz- 
levél, a szegfűlevél keskenyebb alakja, a tulipán széles levele, a rozmaring 
keskeny, sűrű levele és fűszálak; és pedig a hosszú keskeny levelek ritkán, 
a többi levelek sűrűn egymás mellé, vagy egymásra alkalmazva. A  szárak 
vékonyan használatosak.

A  virágok szímetríkus elrendezésében csak a körvonalaik által ismer
hetők fel, s ezért csupán stilizált állapotban alkalmazzák őket, sőt színeiket 
sem utánozzák hűen. Levelek virágokul s virágok levelekül stílízáltatnak, 
még pedig távlatilag, egészen szemben vagy oldalt nézve. Szasszanida 
reliefeken, de főként índo-szkíta pénzeken gyakori a babérkoszorú.

Az állatdiszek közül legkedveltebb a páva, mint egész alak hímzéseken 
és faragványokon, többnyire kiterített farkkal. Az őshazából származott 
ide s szintén vallási jelentőségű volt. A  galamb a XVII—XVIII. század 
díszítményeiből ismeretes, többnyire párosával csókolódzva vagy egyedül, 
a szájában rózsával látható, mint a szerelem jelképe. Továbbá a kakas, 
fülemíle és rigó is előfordult a régebbi díszeken.

Az emlős állatok közül a szarvas már a honfoglalók sírleleteíről isme
retes, s ügető vagy hátranéző alakjában alkalmazták. Ritkán fordul elő 
a kos, még pedig többnyire párosával vagy egyedül kutyával. Hegyes 
vidékekről a medve, esetleg kecske is található. A  ló, bár a magyarok 
életében nagy szerepet játszott, csak nagyon ritkán fordul elő. A  hon
foglalók sírleleteín a sárkány és a griff is felismerhető. Az ornamentikái 
sárkány hazája Kína. Az emberalakot a dunántúli megyék pásztorai farag
ják előszeretettel.

Mértani díszei: a fél és egész körívből alkotott szalag, sajátos nemzeti 
dísz a szívalakos szalag; körfonatok, sugárral alkotott körbe írt csillag vagy
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hatküllös kerék, a zeg-zúgos vonalak, csiga- és hullámvonalak, sakktábla, 
dűlt négyszögű rűta, szöveteken egyenes vonalakkal mértani kombinációk. 
(Ezek a külföld hasonnemű termékein is honosak.) A  szalagdísz egyszerűbb 
alakjai az ó-perzsáknál, az asszíroknál és az egyiptomiaknál is használa
tosak voltak. A  román stílus is emléket hagyott a félköríves fríz alakjában.

A  magyar zsinórdíszítés, miből a sujtásvonalakat merítjük, fénykorát 
1859—Í868 közt élte. Kazinczy Ferenc születésének századik évfordulója 
alkalmával színészek, jogászok, hírlapírók s egyes tanárok kezdték fel
karolni, mintegy tüntetésül az alkotmány akkori elnyomatása ellen. Hogy 
a szabók megrendelőiket kielégítsék, telerakták zsinórzattal a ruhákat. 
Ekkor megjelent Jámbor Pál magyar divatlapja, melyben Kostyál Ádám, 
a Nemzeti Színház szabó mecénása, jó tanáccsal és útmutatással helyes 
irányba terelte a sujtásos divatot. Ekkor keletkezett az attíla, árpád, buda, 
zrínyi, ístvánka, bekecs, mente és dolmány. A  koronázás, mi a rég óhaj
tott alkotmányt meghozta, véget vetett e viseletnek, mert nem volt már 
ok a tüntetésre.

A  zsinórdíszítés típusai: a vítézkötés, mely a pávatoll közepét, vagy a 
gránátalmát utánozza, a bakakötés, a huszárkötés, a tulipánkötés, a karikás 
kettős szív, a boszorkány- vagy rostélyos kötés, a körtevégű gombház, a 
szarkaláb. Sujtásdíszítések: a vízfolyásos és lencsekaríkás dessínek, a rozma
ring, sasköröm, bajusz, dohánylevél, a kápolna- és topánkadísz, tulipán- 
virág, szarufa és csukafej.

A  magyar díszítés színei közül legrégibbek a fehér, zöld, kék és viola; 
a XVI. században a vöröset és barnát, a XVII-íkben a sárgát és feketét, 
a XVIII-íkban az aranyat és ezüstöt és a XlX-íkben a lilát is alkalmazták.

A  két évtizeddel ezelőtt megindult magyar stílusú kísérletezések ered- 
ményekép a tervezetek egy része igen népies, tömör, nehézkes lett; mások az 
olasz renaíssance-díszítések elosztását, sőt índázatát is megtartva, a rozetták 
helyébe magyar virágos motívumokat aggattak; ismét mások görög rendbe 
állították szűrvírágaínkat. Különféle vidékeken más-más módot és motí
vumokat használtak. így a bögözí templom mennyezetén a magyaros virág- 
forma aXV.Lajos korabeli ornamentikára,ahisnyóí karzatdíszek XVI.Lajos 
korára és az empíre-stílus hatására vallanak.

Modorunk sajátsága az egész rendelkezésünkre álló tér berajzolása, mi 
túltömöttséget, túlterheltséget idéz elő; ezért azt egyes ornamentumokkal 
teljesen kitöltött foltokra és nagy üres mezőkre osztjuk. Elrendezés tekinte
tében, ha szalagalakú a díszítendő tér: egyenes vagy hullámos vonal fölött 
egyes virágok vagy csokrok váltakozása által nyerjük a szalagdíszítményt, 
illetve szegélyezést. Ha nem szalagalakú a díszítendő tér, úgy az a kötött 
bokrétát utánozza, tekintet nélkül a betöltendő tér alakjára és nagyságára. 
A  bokréta felső végén keskenyedík s egy vírágszállal végződik. A  virágok 
szímetrikusan, szálankínt látszanak bokrétába kötve. A  nagy virágok alul, 
a középvonalhoz közelebb foglalnak helyet, mintegy magvát alkotva az 
egésznek. A  közöket vékony szár és levelek vagy apróbb virágok töltik ki. 
Jelenleg a levelet gyakrabban alkalmazzák, mint a múlt században. Az egész 
nagyon változatos foltot alkot, amelynek csak az egyik végét, a virág- 
szárak felőlit zárja határozott vonal (szalagdísz vagy kötés), a virágos dísze 
mindig szabad térben van. Ha kisebb a díszítendő tér, akkor bokréta helyett 
csak egyes vírágszálakat alkalmaznak, melyek egy szárból fejlődnek ki.

Színezésre nézve a magyar ornamentikát a legdúsabb színpompa jel
lemzi, mert a pávatoll szerint igazodik. A  fő színeket a sárga és vörös 
képezi, utána a kék és e között a lila gyakori. Az arany és ezüst is hasz-
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náíatos. A túltömöttség a körvonalakban rajzolt vagy az egy színben készült 
díszeken tűnik fel, azért kell azt több színben alkalmazni; így a túltömöttség 
látszata elenyészik.

Ha tehát a magyar ornamentikával akarunk díszíteni, úgy első sorban 
vegyük figyelembe azt, hogy csak olyan munkánál használjuk fel, amely 
megtűri. Markáns vol
tánál fogva csak világos 
színekben nyomtassuk, 
vagy csak a kontúrját 
rajzoljuk meg. Ha lehet, 
úgy készítsük három
négy színben, mert ez a 
magy ar j elleg f ő kelléke.
Egyáltalán szem előtt 
tartandó a nyomtat
vány nagysága és a pa
piros színe. Ha a díszí
tendő n y o m t a t v á n y  
kisebb alakú, például 
nyolcadrét, úgy csak 
nagyon kevés és gyönge 
díszítést alkalmazzunk; 
ha nagyobb, például ne
gyedrét és a szöveg ke
vés: úgy sűrűbben hasz
nálhatjuk. Fehér papí
roson legcélszerűbb csak 
a kontúrját megrajzolni, 
még pedig kisebb ala
kon tompafínom, na- 
gyobbnál egypontos fe
kete vonalakkal. Lehet 
azonban vékonyabb ki
töltött motívumokat is 
használni, ezek azonban 
a szövegtől eltérőleg föl
tétlenül világos színben 
nyomtatandók.

Ha a papiros szines, 
úgy már markánsabb 
motívumokat is rajzol
hatunk annak alakja szerint; azonban itt is csak színes festékkel nyomtassuk, 
még pedig minél világosabb színű a papíros, annál világosabb színben. Plasz
tikai hatás kerülendő, amit a magyar díszítéseknél a régi időkből is tapasztal
hatunk. Ne igyekezzünk folyton csak keret-alakban konstruálni a díszíté
sünket, hanem minél változatosabban, úgy hogy első sorban a szöveg, másod
sorban pedig a papíros érvényesüljön s csak utoljára jöjjön számításba a 
díszítés, ami tulajdonképpen a két elsőnek csupán kiegészítő része.

Kezdőnek nagyon ajánlatos, ha a már ismert motívumokat (pl. a Huszka- 
féíéket, melyek az 1903. évi Évkönyvben mellékelve vannak) gyakran leraj
zolja, hogy azok emlékezetében maradjanak, s azokból formál egynéhány 
dolgot; így később talán már önmaga is tervezhet motívumokat a saját
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egyéni ízlése szerint; így már nem másol, hanem a rajznak minden vonala 
és alakja a sajátja lesz. Itt idézem Gróh István a Magyar Iparművészet 
II. évf. 199. lapján „Jövő stílusunk" címen megjelent cikkének egy mondatát: 
„Nem másolás, hanem a terveztetés nevelhet olyan embereket, akik egy
kor saját eszméiket merik papírosra vetni." Keressük továbbá a magyar 
díszítéseket tárlatokon, iparművészeti kiállításokon, könyvtárakban, régi
ségeken, épületeken stb.

Ha domború nyomást akarunk a magyar díszítményről végeztetni, úgy 
az a markáns volta miatt csak fehéren emelkedjék ki a színes alapból; minél 
sötétebb az alap, annál jobban tűnik elő a domborű díszítmény.

Bár a magyar díszítményt etnográfusaink őseink régi hazájáig, vagyis 
körülbelül a II. századig vezetik vissza, mégsem állíthatjuk, hogy a magyar 
stílus már egészen megvolna. A  Magyar Iparművészeti Társulat lenne 
hívatva ezt megteremteni, úgy hogy egyes művészeket ezen a téren való 
munkálkodásra nyerne s pályázatokkal vagy szubvencióval buzdítaná őket; 
a művészek természetesen a szakemberrel egyetemben készítenék terve
zeteiket. És pedig első sorban a sokszorosító iparágak szakembereivel; a 
többi iparágak azután már könnyebben formálhatnák a dolgot a maguk 
viszonyai szerint.

Stílus megteremtésére tagadhatatlanul a nyomdászatban nyílik a leg
nagyobb tér. Bár a litográfus-mesterség is alkalmas erre, a könyvnyomdászat 
termékei mégis számosabbak s mindenhová eljutnak. A  magyar díszítmény 
különben úgy terjedhetne rohamosan, ha magyar betűöntödéink foglalkoz
nának vele, még pedig nemcsak magyar díszítésű kereteket és vonalakat, 
hanem betűt, homlok- és záródíszeket, vignettákat alkotva (például magyar 
öltözetű táncos párt, pásztorfíút furulyával, líbanyájat őrző leányt stb. a 
magyar népéletből); mesterszedőínk pedig a sorok elhelyezésében is valami 
speciális magyar ízlést kultíválnának a csakis magyar jellegű nyomtatvá
nyokon.

Kár, hogy az Iparművészeti Társulat még nem látott hozzá teljes buzgó- 
sággal a magyar stílus megteremtéséhez, s eddig kiadott dolgai is csak 
kísérletezés számba vehetők. Baj az is, hogy művészeink nem foglalkoznak 
a grafikai téren, mint az a nyugati államokban van, hol sokan tisztán erre a 
térre adták magukat, még pedig elég szép eredménnyel.

Bár már több cikk íródott a magyar stílus érdekében, azt hiszem, még 
néhány év múlik el, mire elmondhatjuk, hogy a magyar stílus meg van 
alkotva (hacsak esetleg az eddigi csekély eredmény is, a nemtörődömség 
folytán, el nem enyészik).

Jó néhány mesterszedőí stílusunk volt a nyomdászat terén, s ezek mind 
sokkal rohamosabban terjedtek s fészkelték be magukat. Talán a magyar 
nemzeti díszítő stílus dolgában is megérhetjük ezt. Reméljük, hogy a híva
tott körök és személyek fel fognak buzdulní, s hozzálátnak, hogy minél 
előbb meglegyen a régen várt magyar stílus. Addig is pedig, úgy mint az 
az előbbi stílusoknál is megvolt, még sok rosszul alkalmazott s Ízléstelen 
magyar díszítésű munkákra fogunk akadni, amit pedig rossz néven venni 
nem szabad, annál is inkább, mert az illető tervezőknek nincs meg az alap
juk, illetve nélkülözik azokat a fontos és szükséges szabályokat, amikhez 
némileg tarthatnák magukat. Különben a Szakkör a maga tanfolyamain 
tőle telhetőleg igyekszik, hogy a magyaros díszítés iránt érdeklődő szak
társakat a magyar ornamentika használata tekintetében a helyes és célszerű 
útra terelje.

BURGHEIM  K A R O L Y .
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j Y é s  m á s  a  g é p t e r e m b ő l

Sok helyt, úgy tudom, a szedőgépeket kizárólag hírlap- 
szedésre használják. Itt nem is mutatkozik nyomtatás közben 
semmi kalamítás, mert nem magáról a gépszedésről, hanem 
csak a róla készített tömöntvényről nyomtatunk. De mind

járt másképpen áll a dolog, ha a nyomtatás közvetlen a gépszedésről tör
ténik. Különösen a soröntő gépeken előállított szedés okoz sok kellemet
lenséget: nyomtatás közben temérdek maszat (spísz) mutatkozik, s e bajt 
alig lehet elhárítani.

És ez természetes is. Mig a kézi szedés ezernyi betűje mintegy hermetice 
illik egymáshoz és az egyes betűkből álló kolumna rugékonyságánál fogva 
annyira összeszorul, hogy pontos zárás esetén a „spísz4* fölemelkedése majd
nem teljesen ki van zárva: addig a szedőgépen öntött sorok nem záródnak 
egyenletesen. De egyébként is igen nagy óvatosságot és körültekintést igé
nyel az ilyen forma nyomtatás közben, mert könnyen megeshetík, hogy a 
formazáró készülék annyira meglazul, hogy a festékező henger a szedéssel 
együtt fölránthatja, aminek orvoslása tetemes időveszteséggel jár. Sőt még 
a nyomógép némely alkatrésze sérülést is szenvedhet ilyenkor, ami azután 
nemcsak időveszteséget okoz, hanem kisebb vagy nagyobb kárral is jár.

Egyszerű gyorssajtón, ha csöndes járatú, még csak megy valahogy a 
nyomtatás, de már oly gépeknél, melyek két nyomóhengerrel vannak ellátva 
és a tengelyek meg a csapágyak a hosszas használat folytán kopottak, —  
mondom — az ilyen gépeken gépszedésről nyomni igazán keserves munka.

Két-három decennium elmúltával, föltéve, hogy e gépek konstrukciója 
nem megy át gyökeres módosításon, a megöregedett gépmesterek áhítattal 
fognak visszaemlékezni amaz idilli állapotra, mikor — a kézi szedés fény
korában —- gond nélkül, pipázva töltötték idejüket a vígan és fönnakadás 
nélkül zakatoló gépek között és szaktársnőik nem sugdosták minduntalan 
fülükbe, hogy: „spísz van!"

* * *

Mesterségünkben — már csak azért is, mert német találmány — igen 
sok a német szó. Mint minden téren, úgy itt is utat tör a magyarosítás, de 
mint alább ki fogom mutatni, eddig nem sok szerencsével. Komplikálja a 
dolgot, hogy egy-egy német kifejezésre két-háromféle magyar elnevezés is
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van, ami fogalomzavart idéz elő. Szakirodalom, gépmester és gépszerelő 
mind más-más elnevezést használ és ami a legnagyobb baj, ezek egyike sem 
állja meg teljesen a helyét, mert vagy nehézkes, vagy pedig nem adja vissza 
a szó valódi értelmét.

íme néhány ilyen szó mutatóul: „külső nyomás", „szépnyomat" (schön- 
druck), „hátnyomat", „belső nyomás" (wíderdruck). Mind a kettő rossz, 
mert nem azt fejezi ki, amit mondani akar.

„Soregyen", „helyre", „illesztők", „találkozó" (regíster). „Soregyen" nem 
egészen rossz, de csakis az érthető alatta, hogy az egyes sorok a nyomtat
vány mindkét oldalán egyenlő magasan vannak-e beosztva. Több színben 
nyomott klisénél például nem használható, mert ugyan hol találjuk meg a 
sort ? „Helyre" azért rossz, mert önmagában semmi értelme. „Illesztők" ügyet
len és inkább azt az ,,anlag"-ot értik alatta, ahová a berakó leány a papí
rost illeszti. Tehát itt már előáll a fönt említett fogalomzavar. A  „találkozót" 
pedig hagyjuk meg továbbra is ama bizonyos várva-várt perc elnevezésére.

Pontozó, tűző, péce (punktur). Rossz, mert e kis acél-eszköz nem pon
tozza, hanem lyukasztja a papirost. A  „tűző"-re ugyanez áll; a „péce" 
pedig szokatlan, nehézkes.

Pontozórés, -hely, -ür, -lyuk, -persely (punkturíoch). Háromennyí ma
gyar elnevezést is találhatnék erre, s ember legyen a talpán, aki meg tudja 
állapítani, hogy melyik köztük a legjobb. Az első hármat erőltetettnek talá
lom; a „punkturalyukat" talán szándékosan mellőzik a magyar nyelvű sze
relők és helyette — nem tudom miért — a „pontozóperselyt" használják.

„Ferde ürpótló", „tag", „szorítóléc" (schíefsteg). Mióta lehet az űrt 
pótolni? „Tag" talán jó volna, de egymagában nehezen érthető; a szorító- 
íéc igaz hogy szorítja a formát, de alakjánál fogva lécnek egyáltalán nem 
mondható.

A  német ,,greífer"-re faragott „csukasz" érthetetlen, a „fogantyú" mást 
jelent. „Marasztó". . .  dehogy is az, ellenkezőleg meneszt! az ivet; „kamó", 
„ívfogó", „csappantyú": ötletszerű elnevezések; a „kamót" vagy „gamót" 
használják ítt-ott, bár a „greífer" szónak valódi értelmét egyáltalán nem födi.

„Hajtogató-csont" (falzbeín). Uramfía! a mai ideges és türelmetlen embe
rek dehogy barátkoznak meg ezzel a máskülönben teljesen korrekt és köny- 
nyen megérthető magyar kifejezéssel. Hosszú az nekünk, sok azt kimondani, 
mert öt szótagból áll, míg a „Pester Kind"-ek „falcpán"-ja csak két magán
hangzót foglal magában.

„Egyengetni" (zuríchten): talán az egyetlen magyar mesterszó, amely 
teljesen megfelelő; sőt merem állítani, hogy sokkal jobb, mint a német, 
mert a levonat hátán a „satírungot" nézve, a gödröket csakugyan selyem- 
és kenderpapirossal egyengetjük ki.

„Hozzálék" (zuschuss): fura egy kifejezés; talán jobban hangzanék e 
helyett a „többlet" szó.

„Látómester": szép is volna, jó is volna, de kötve hiszem, hogy valaha 
kiszoríthassa az ártatlan „faktor" szót, amely különben rövidebb is nála.

No de nem akarom az összes jól-rosszúl fordított és költött magyar 
mesterszókat fölsorolni; célom csak rámutatni arra, hogy magyar kifeje
zések dolgában szakirodalmunk nem produkált eddig teljesen elfogadhatót, 
amit különben az is bizonyít, hogy a szók legtöbbje a gyakorlati életben 
még ma sem szokásos. E jelenség másik oka különben az, hogy az a nyom
dász, aki ínaséveí alatt csak az idegen kifejezéseket hallja és tanulja, úgy 
hozzászokik ezekhez, hogy későbben nem a német, de a magyar elnevezés 
hangzik neki szokatlanul.
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Mindazonáltal üdvös dolgot végeznek azok a szaktársak, akik szor
galmukkal és türelmükkel fölfegyverkezve azon iparkodnak, hogy szaba
tos, jól hangzó és zamatos magyarságú műszavakkal ajándékozzák meg 
mesterségünket. Nem pusztán patriotizmusból mondom ezt, hanem így 
diktálják a célszerűségi tekintetek is, mert bizony most némely magyar 
ajkú szaktársunktól olyan nyakatekert kifejezéseket hallunk, hogy bátran 
lehet azokat a bakáéknál divatos „ürömlajblí" és „vakkomandáns" mellé 
sorozni.

De hogy mindez megvalósuljon, ennek elengedhetetlen kelléke az oly 
sokat hangoztatott szakiskola, ahol jeles és képzett szaktársak tanítanák a 
könyvnyomtatás gyönyörű mesterségét.

* * *

A  nyomógépek lelkiismeretes kezelésén kívül fordítson a gépmester nagy 
figyelmet a járatsebességre is. Igaz, hogy ennek szabályozása nem mindig 
és nem mindenhol a gépmestertől függ s különösen kisebb nyomdákban 
a nem szakember főnök úgy véli üzletét fölvírágoztatní, hogy a gépek terme
lését a  végletekig fokozza.

Ha új gépet akar beszerezni egyik-másik főnök, valami élelmes 
vígéc rendesen megszimatolja azt; nosza beállít hozzá és belészuggerálja a 
főnökbe, hogy egy általa szállítandó gép ezerötszázat, sőt ezernyolcszázat 
is nyomtatna óránkínt. Tessék már most a gépmesternek ilyen esetben 
boldogulni.

Agép a túlságosan gyors járatás folytán idő előtt megrongálódik; tengely, 
csapágy, villa mihamar meglazul, aminek következménye aztán — kivált- 
kép színes nyomtatványoknál — a hibás regiszter, továbbá klísés formá
nál a hamis árnyék.

A  körjáratú gép nem szenved annyit az ilyen kontárkodás miatt, mint 
az olyan gyorssajtó, melynél a nyomóalap taliga-szerkezeten nyugszik. De 
bármilyen szerkezetű is legyen a gépünk; teljesen elegendő, ha óránként 
egy ezer nyomást produkál. Ez legyen a maximum. Mert igaz, hogy ha jó 
karban van a gép, többet is termelhet, de számításba kell venni, hogy a 
berakást nem a hatalmunkba kerített gép, hanem — ez idő szerint még — 
húsból és vérből való munkásnő végzi, akinek bármily ügyes keze és könnyed 
fogása legyen is; az érzéketlen géppel mégsem tarthat versenyt.

Szükséges tehát, hogy a hivatását értő és föladatát híven teljesítő gép
mester, ha az adott körülmények között teendőivel mindig tisztában van, 
csakis oly utasítást fogadjon el principálisától, melynek keresztülvitele a 
gépen teljesített szolgálat közben nem ütközik nehézségbe és ami fő, nem 
juttatja a gépet idő előtt az ócska vasak közé. Ellenkező esetben inkább 
áldozza föl nyugalmát, esetleg kondícióját is, mintsem hogy meggyőző
dése ellen cselekedjen.

Nem egyszerűen renitens viselkedés volna ez, hanem szakértelemmel 
párosult öntudatos föllépés oly munkaadóval szemben, kinek szaktudása a 
legalacsonyabb mértéket sem üti meg.

Természetes, hogy érvelésem nem vonatkozik ama nyomdákra,ahonnan 
általánosan elismert tetszetős nyomtatványok kerülnek ki. A  fővárosban 
lévő sok olyan „műintézet'', melynek cégtáblája néha majdnem nagyobb, 
mint a helyiség, továbbá a vidéki nyomdák 75—80 százaléka az, melyre a 
fönt elmondottak teljesen ráíllenek. Tessék már most az ilyen — néha a 
föld alá rejtett -— „műíntézetben", tisztességes munkát végezni, ahol az előre
látás hiánya miatt a gép oly rozoga, hogy egyes alkotórészeit madzaggal
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és kötéllel kell hamarjában megerősíteni. Azon szaktársaknak, akik több 
helyen kondicíóztak, bizonyára volt részük bőven abban, hogy hasonló 
eseteket tapasztaljanak és így bizonyságot tehetnek arról, hogy mennyire 
bajos dolog az elhanyagolt, agyonszalasztott gépen csak megközelítőleg is 
elfogadható munkát végezni. Ezért ismételten hangsúlyozom, hogy a járat
sebességnek maximuma legföljebb egy ezer legyen óránként.

*  *  *

Gutenberg korszakalkotó találmánya óta a nyomdászat lényeges válto
záson ment keresztül. Nem csupán a technikai vívmányokat értem, de 
amaz átalakulásokat is, melyeket a munkamegosztás elvének terjedése 
okozott a nyomdákban.

A  távol múltban a nyomdász elnevezés egy személyben összpontosult, 
vagyis egy ember volt azon munkakörrel fölruházva, melyet manapság öntő, 
szedő, nyomó és könyvkötő végez. Azon vitatkozni, hogy melyik eljárás 
volt praktikusabb, meddő dolog volna, mert mint látjuk, a munkamegosztás 
ma nemcsak az ipari, de a tudományos pályákon is fokozatosan terjed.

Azt híhetnők ezek után, hogy a nyomdászat egyik ágának kultiválása 
sem terhel meg bennünket annyira, hogy a reánk rótt föladatot könnyű 
szerrel el ne végezhetnék. De nem így van a dolog. Néhány kényelmes 
gépmesternek például igazán speciális fölfogásával találkozhatunk. Ha a 
nyomtatvány halavány, vagy nem egyforma színezésű, úgy ezért a kirakó 
leányt teszi felelőssé, rossz formátum miatt pedig az inast vagy segédmun
kást vonja kérdőre, stb.

Hát miért felelős akkor a gépmester ?
Mi az ő dolga ?
Csupán az egyengetés?
Hiszen szedő szaktársaínk állítása szerint ez elvégződík önmagától is a 

nyomóhenger leeresztése által.
Nem jól van ez Így! A  gépnél minden, még a legcsekélyebbnek látszó 

dologért is egyedül és kizárólag a gépmester felelős. A  segédszemélyzetnek 
— az inasról nem is szólva — rendelkezési joga nem lévén, felelősségre 
egyáltalán nem vonható.

A  gépmester sok esetben meg akarja osztani amúgy is redukált munka
körrel járó felelősségét a segédszemélyzettel, ezzel mintegy palástolva saját 
hanyagságát és egyúttal áthárítani azokra, akik az ő rendelkezéseit követni 
mindenben kötelesek.

Ne hódoljon egy gépmester sem az ilyen önmaga alkotta félszeg rend
szabályoknak, mert első sorban mindig őt éri az ebből származó kellemet
lenség. No meg azután emberiességből sem illendő, hogy a gyöngébbet 
állítsuk oda bűnbaknak.

Talán keserű igazságok ezek, de — igazságok, s ennélfogva helyén
valónak láttam itt elmondani. Már csak azért is, mert egy kis szociális 
háttere is van a dolognak. Panaszkodunk, hogy mennyi a munkanélküli 
szaktársunk, s a mellett egyik-másik gépmester három-négy gép keze
lését is magára vállalja. Persze nem szívesen, de főnöke rákényszeríti, 
mert hiszen úgy sem csinál egyebet, mint hogy hébe-korban egy kicsit 
egyenget.

Próbálják csak meg gépmester szaktársaim hivatásuknak a maga teljes
ségében, lelkiismeretesen való betöltését, majd meglátjuk, hány gépet tud
nak egyszerre kezelni!

SZENICZEI MIHÁLY.
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KÖNYVNYOMDÁSZATI SÍK 
ÉS ANNAK DÍSZÍTÉSE oka

Ketten voltak, mind a kettő nyomdász volt. Az utcán 
menve s szakmájukról beszélgetve, az egyik négyszögletes 

papiroslapot lát a földön. Nem azért nyomdász a nyomdász, hogy a tiszta 
papiroslapot föl ne emelje s azt, hacsak a mínéműségére nézve is, meg ne 
vizsgálja. A  papíroslapot kezében lobogtatva fordul a másikhoz: „No szak
társ, mi ez?" „Mi lenne egyéb, mint egy darab papiros? De ha azt akarod 
tudni, hogy mínemű papíros, add ide, hadd vizsgálom meg". „Nem talál
tad el. Amit én tudni akarok, úgy is megmondhatod, a nélkül, hogy a 
papírost a kezedbe vennéd. Ez semmi más, mint egy a könyvnyomdász 
által is feldíszíthető sík terület."

* * *

Tehát a papíros könyvnyomdászatí sík és a könyvnyomdászatí sík: 
papíros. Miután pedig a papíros, csekély ide nem számítható esetek kivéte
lével, leginkább szabályos mértani területeket alkot, a könyvnyomtatásbelí 
díszítés sem értelmezhető másként, mint hogy vele előre meghatározott és 
a mértani szabályoknak megfelelő sík területeket töltünk be, olyképpen, hogy 
egyes színfoltok helyes elosztása segítségével, ennek megfelelő és szintén 
mértanilag arányos egészet képezzen. Különböző nyomdászat! fogások, úgy 
mint az alapnyomás is, lehetővé teszik, hogy a betöltött területek plasztiku
san hassanak, de kifejezetten plasztikusnak azért mégsem mondhatók.

Nagy segítségünkre van a mai művész-irány, amely elhágy minden 
zavaró részletezést és rajzával nem elbeszélni (illusztrálni), hanem szintén 
csak színfoltokat betölteni igyekszik. Miután azonban a mai könyvnyom
dászatí mestermunkák bár egy sereg irányba, de végeredményükben mégis 
csak két fő csoportba oszthatók, a síkdísz is e szerint oszlik meg:

Az I. csoportba olyan nyomtatványok tartoznak, amelyek kiviteléhez 
tisztán tipográfiai, vagyis a szedőnek még a legszerényebb viszonyok között 
is rendelkezésére álló betűöntődéi anyagot használunk fel. Ehhez az anyag
hoz tartoznak még a különféle alapnyomatí lemezek is, de tisztán csak
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abban az értelemben felhasználva, amiért így elneveztettek. A  betűöntödei 
anyag tipográfiai méretek szerint készöl és összeépíthető, úgy hogy különféle 
munkákhoz is alkalmazható. A II. csoportba tartoznak ama nyomtatványok, 
melyeknél legfeljebb csak a betűt csinálta a betűöntő; minden más dísz 
művészkéz, vagy az illető mesterszedő által, csakis e célra rajzoltatott, a 
magasnyomáshoz pedig alapnyomásra szánt anyagból kivésetett, vagy ami 
ennél sokkal előnyösebb: cinkből kímaratott.

Mindkét csoport alkalmas a sík díszítésére, de bármelyiket alkalmazza 
is munkáján a mesterszedő: első sorban a szöveget, a legrégibb és legfő 
könyvnyomdái síkdíszt, a betűanyagot kell céljának és a terület arányának 
megfelelően elhelyezni. A  szorosabb értelemben vett és pusztán díszítésre 
szolgáló ornamentummal pedig csak az így fenmaradó üres területeket 
szabad betöltenie, vagyis: a díszítés formája a szöveg és papíros különféle 
mértani formáihoz alkalmazkodva, önmagától kell hogy megadódjon, nem 
pedig minden alapot nélkülöző tervek után, erőszakolva. Különösen oly 
esetekben, ha művész rajzolja meg a díszítő anyagot, a szedő pedig csak a 
szöveget szedi hozzá, kellene ezt szem előtt tartani.

Hogy a könyvnyomdászatí sík területet ennek megfelelő anyaggal és 
kellő méretekben tölthessük be, ismernünk kell még a papíros területi nagy
ságát, színét és minőségét.

Miután úgy a papírosnak, mint a szövegnek területi alakulásai csak 
nagyon ritka esetben egyformák, minden egyes esetre pedig példát hoznom 
itt lehetetlen: az alábbiakat úgy igyekeztem összeállítani, hogy az ezeknél 
megfigyelt szabályok, ha örök törvényeknek ugyan nem is, de általános
ságban majdnem minden munkánál alapul vehetők.

Példa: cégkártya tervezete:
A  margó határvonalait megrajzolva, a telenyomtatandó területet négy 

egyenlő részre osztottam. Mielőtt ezt megtettem volna, a fősort leszedtem, 
a többi szöveget is átnéztem és mert a fősor a papíros széliében keskeny lett 
volna, elhatároztam, hogy a kártyát a papíros magasságában szedem. Hogy 
a margó mennyi legyen, erre nézve — ismét a papirosalakok sokféle válto
zatossága miatt — határozott szabályokat felállítani nem lehet, de minden
esetre inkább több legyen, mint kevesebb. Az optikai látszat azonban meg
kívánja, hogy a szélzet arányait itt a következőleg szabjuk meg: fent 2*3 
ciceró, belső oldalán 2 ciceró, külső oldalán 2*3, alul pedig mindenkor a 
legtöbb, vagyis 3 ciceró. A  szöveg fő részét, mely négy sorból állott, leszedtem, 
láttam, hogy ebből, mert minden következő sor az előzőnél valamivel röví- 
debb volt: erőltetés vagy szövegváltoztatás nélkül négyszöget alkotni nem 
lehet. Nem maradt más hátra, mint hogy a háromszöges formához forduljak.

Az esztétika szabályai szerint a szöveg súlypontját mindenkor a sík terü
let közepe felett kell elhelyezni, sohasem alatta. De mert az én soraim lefelé 
keskenyedtek, a súlypont meghatározásánál a középpontból indulhattam 
ki. Innen tehát kiindulva, s a két felső területsarkíg terjedő háromszög szá
rait meghúzva, ezen a négyszögletes területű fősort ügy helyeztem el, hogy 
a háromszög szárai azt mindkét oldalán a középen messék. Ehhez képest 
aláhelyeztem a két sort is, úgy hogy a háromszög szárai ezeket is oldal
vonaluk közepén messék. Ha a sorok nem töltik be egész pontosan a meg
határozott szélességet, ügy ez a sorok szépségének csak hasznára van, mert 
ebben az esetben a betűtestek közötti hézagok arányosításával segítünk 
e bajon. Ha azonban a megkívánt szélességet még így sem érnők el, a 
három sor közötti beosztást (természetesen nem túlságosan) tágítjuk vagy 
összevonjuk, amint ezt célunk elérése megkívánja.
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Most aztán áttértem a még: fenmaradt alárendelt szövegnek a közép
ponton alul való elhelyezésére. Miután a szöveg meglehetős sok volt és 
láttam, hogy a rendelkezésemre álló területet a szöveget illetőleg magasság
ban jobban kihasználhatom, mint szélességben, tehát először is ennek maxi
mális szélességét állapítottam meg. Bizonyos körülmények közt — például 
ha csupán sorszedésről van szó — ezt a szöveget olyan szélesre szedtem 
volna, mint amínő a fősor. Ha azonban a szöveg betűit ezen a szélességen 
nem lehetne jól elhelyezni; nem árt, ha valamivel (nem sokkal) keskenyebb 
is lesz; de szélesebb ne legyen sohasem.

A  jelen esetben azonban az alsó rész alárendelt sorait a fősor szélességé
nél okvetlenül valamivel keskenyebbre kell szedni, mert ha a két szövegrész 
teljesen egyenlő széles, az alsó a felsőnél szélesebbnek is, vaskosabbnak és 
tömöttebbnek is látszanék, ami minden
esetre a szépség és perspektíva rovására 
volna. Ennek legfőbb oka, hogy az alsó 
és felső szövegrész közti távolság a szem
nek azt a látókörét, ameddig a való
ságot látni képes, már túllépte, vagyis 
miután a nyomtatványt szemlélésekor 
sohasem merőlegesen, hanem mindig fer
dén tartjuk a kezünkben: az alsó rész 
szemünkhöz közelebb, a felső pedig sze
münktől távolabb esik.

A  fenti látszat előidézésének még egy 
fő oka (ámbár a jelenlegi munkánál kü
lönleges jellegű) az, hogy a felső szöveg 
háromszöget alkotván, a vége felé min
dig keskenyebbé válik s hegyben végző
dik, az alsó szövegrész azonban zárt négy
szöget alkot. Ezt tekintetbe kellett tehát 
vennem és az alsó szövegrész szélességi 
vonalát nem a fősor, hanem a második, 
keskenyebb sor szélessége szerint állapí
tottam meg. Itt még egyszer meg kell
jegyeznem, hogy egy-két negyedpetítnyí különbség itt sem játszik szerepet, 
hanem ez a szövegsorok jobb kifutásától függ.

A  megállapított szélességre leszedtem a szöveget. Több sort adott. Itt 
már eleve elhatároztam, hogy ha az utolsó sor nem lenne tele, csak úgy 
töltöm ki hézagpótlóval, ha kisérő dísszel nem zárhatom körül. Körülzárás 
esetében ez mint zavaró dolog fölösleges volna.

A  beosztást illetőleg szem előtt tartottam, hogy a középponttól a szöveg 
kezdetéig számítva legalább is tercíányíval kevesebb hézag maradjon, mint 
a szöveg végétől az alsó margóvonalíg.

Terciányíval többet azért vettem, mert már láttam, hogy kénytelen 
leszek az egészet díszítménnyel körülfoglalní, s szükségesnek véltem, hogy 
mindamellett mégis legalább egy nonpareíllenyível több maradjon a szöveg 
alatt, mint a szöveg kezdete és a középpont között.

Elhelyezésén túlesvén, a szöveg területe körül, egy bizonyos, a szemnek 
megfelelő távolságot betartva, bekerítő vonalakat rajzoltam s így láthatólag 
megkaptam akönyvnyomdászati síknak síkomamentummal díszítendő terü
letét. Ezt a fenmaradt sík területet az általam fentebb felállított mindkét 
csoport szerint díszítettem, de mielőtt ezt megkezdtem volna, már is észre
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vettem, hogy a fősorok után a középpontig egy meglehetős nagyságú három
szögű üres terület képződött, melyet első sorban kell dísszel ellátnom, annál 
is inkább, mert a fő szöveg és az alárendelt szöveg között kifejezettebb mon
dattani összefüggés nem lévén, az ezáltal keletkezett elválasztást nemcsak 
megtűri, de szinte megköveteli.

Mint a síkdíszítésre nézve még igen fontos dolgot kell felemlítenem, 
hogy úgy az első, mint a második csoportbeli kidolgozásnál a dísz külső 
kerületét, hogy melegebben hasson, négy helyen megszakítottam, de oly
képpen, hogy az alsó öböl okvetlen hosszabb legyen mint a felső, az oldal
öblök pedig egy cícerónyíval feljebb essenek, mint az egész papírosterület 
középpontja.

Már most ebből megmaradt az a tanulságom, hogy bármiféle díszítéssel 
akarunk tökéletes és egymással összhangban álló egészet elérni, minden 
esetben fel kell használnunk mértani rajztudásunkat. A  súlypontot pedig a 
szövegnél mindenkor a középponttól felfelé kell elhelyeznünk. A  könyv
nyomdái dísz elhelyezésénél még ma is fennáll az a szabály, hogy a nehezebb 
darabok alul, a könnyebbek felül helyeztessenek el, ez azonban a mai 
modern síkdíszítésnél nem mértékadó; csakis akkor kell szigorúan szem 
előtt tartanunk, hanem tisztán kifejezett síkdíszítményt alkalmazunk, hanem 
szimbolikusát, archítektoníkusat avagy régibb keletüt.

Igaz, hogy fentebbi példa nagyon kevés arra, hogy véle a könyvnyom
dászatban előforduló ezerféle változatosságot megvilágítsuk és ezekre nézve 
precedenst alkossunk, de az is igaz, hogy ehhez egy vaskos könyv, nem 
pedig egyetlen cikk szűk kerete volna szükséges.

N O VAK JÓZSEF.

HARMONIZÁLÓ SZÍNEKNEK azokat a kiegészítő színeket nevez
zük, amelyeket ha egymás mellé fektetünk, hosszabb szemléléskor a kon- 
trasztáló színbe játszó vagy reflektáló sugarakat vetnek, s így egymás 
fényét és erejét kölcsösen növelik. Valamely vörös fölület például hosszabb 
szemléléskor zöld sugarakat reflektál; a zöld színű fölület viszont vöröseket. 
Legbiztosabban akkor vehető észre ez a jelenség, amikor két egymást ilyen 
módon kiegészítő színfölületet szögben állítunk föl egymás ellenében. 
Mentői hegyesebb ez a szög, annál telítettebben jelennek meg a reflektáló 
színek. Egyéb ilyen egymást kiegészítő színösszetételek: narancs és kék, 
sárga és ibolya, továbbá a szürke szín vörössel, naranccsal, sárgával, zöld
del és kékkel. A  szürkével való sugaras reflexek azonban más fajtáj úak, 
mint aminők a vörössel és zölddel, naranccsal és kékkel, sárgával és ibo
lyával valók. A  vörössel összekerülve: zöldesbe játszik a szürke, aminek 
következtében a vörös szín tisztábban tűnik elő. Ép úgy a narancs-szín és 
szürke összekerülésekor: a szürke kékes árnyalatot vesz föl, a narancs 
pedig sárgásnak látszik. Sárga és szürke egymás mellé helyezésekor gyön
géd ibolyaszínű a reflex. Zölddel a szürke vörösesen reflektál, s az előbbi
nek fényét emeli. Kékkel összekerülve, narancsszínűén reflektál a szürke 
szín s a kéknek zöldes fényt ad. Még intenzívebben lépnek a kiegészítő 
színek elő, ha szürke között vannak elhelyezve, például ilyenformán: 
szürke, vörös, zöld, szürke; szürke, kék, narancs, szürke; szürke, sárga, 
ibolya, szürke.



M
as

er
be

 m
et

sz
et

te
 é

s 
ny

om
ta

 B
ar

n
af

y 
Is

tv
án

. 
,,L

ti
ce

af
ár

ul
“ 

kö
ny

vn
yo

m
da

.



ODERN LEVÉLFEJEKRÖL
Egy szaktudásáról ismert magyar nyomdász — mes

terszedésről lévén szó — a legtöbb ízlést és tudást igénylő 
munkák egyikének mondotta a levélfej, levélléc szedését, 
melyeknek különben is nehéz megoldását még kompli

káltabbá teszik a rendelők által kívánt egyes megszorítások következménye
képpen előálló technikai nehézségek, akadályok, a betűk és díszítmények
ben való nem elég bő választék, vagy azoknak korlátolt alkalmazhatósága, 
a nagyon sok, vagy nagyon kevés szöveg stb. Szerinte a levélfej-szedés a 
mesterszedő Achílles-sarka.

Egy nagy német betűöntöde jeles munkáiról mifelénk is jól ismert 
mesterszedőjének pedig az a véleménye a levélfejekről, hogy ilyen csak két
féle van, és pedig jó és kritikán aluli. Középmínőséget nem akar ismerni.

Jómagam is hajlandó volnék részben osztani eme nézeteket, az elsőt 
azonban csak úgy, ha az a múltra vonatkozna, mert még a modern irány 
előtti időkben, amikor a szép és jóról egészen más fogalmakat alkottunk 
magunknak, csakugyan számos akadálya volt annak, hogy egyszerűbb 
eszközökkel, könnyebb módon abszolút jó levélfejet szedhessünk.

Sok körzet-darab, vonal stb. esett áldozatul akkortájt a mesterszedő 
alkotási vágyának, az elfaragások, hajlítások révén, mint ahogy a régebbi 
szaklapok ily irányú mellékletein alkalmunk volt tapasztalhatni, ez pedig 
élénken bizonyítja azt, hogy az akkori idők díszítő-anyaga nem igen volt 
alkalmas az ily munkák előállítására.

Csak elvétve találkozunk oly levélfejjel ezek között, amelyeken pl. az 
úgynevezett klasszikus stílusú díszítményeket alkalmazták volna, s e ritka
ságok között is legtöbbször csak a gyengéd rajzú gót tollvonásokat láthatjuk 
felhasználva, az e stílusnak megfelelő gót betűkkel egyetemben. Gyakrabban 
nyertek azonban alkalmazást a rokokó-díszítmények, amelyek úgy gyengéd 
rajzuk, mint könnyebb alkalmazhatóságuk révén erre inkább hívatottak 
voltak.

Használták még néha-néha szép sikerrel az egyiptomi körzetet is, ami 
nem annyira rajzának, mint inkább annak tulajdonítható, hogy számos
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kisebb darabbal rendelkezett, amelyek változatosabb formák alkotására 
alkalmasabbak voltak, s módot nyújtottak egyszersmind a vonalak segít
ségével való felhasználásra is.

Eme régebbi faragás, reszelés, hajlítás stb.-vel komplikált levélfejek, szedés- 
és nyomás-technikai tekintetben semmi kívánni valót sem hagytak ugyan 
fenn, de ezzel szemben áll az, hogy aránytalanul sok fáradságba, időbe, 
pénzbe és anyagveszteségbe kerültek, s főleg ennek tudható be az, hogy 
vajmi ritkán szánta reá magát egy-egy nyomda az ily munkák díszesebb, 
jobb kivitelére, s inkább megelégedtek az egyszerűbbel.

Ezt különben nem is lehet csodálni. Mert még ott is, ahol különben 
meglett volna a hajlandóság arra, hogy az anyag elfaragásával járó káro
sodást kockáztassák, még ott sem ment a dolog simán. Nem volt elég az, 
ha egy mesterszedő a levélfej vázlatát a lehető legpontosabban elkészítette 
is, mert — a mai szituációval ellentétben — akkor a vázlat készítése a szedéssel 
szemben aránytalanul könnyű volt; szükséges volt, hogy a mesterszedő nagy
fokú kézügyességgel bírjon, hogy a szedésénél szinte kíkerülhetetlennek 
látszó hajlításokat, faragásokat képes legyen úgy végezni, hogy az a nyom
tatványon kellőképpen érvényesüljön, hiányokat ne mutasson, szóval hogy 
teljes, hogy egész legyen.

A  jobb nyomdák, jobb mesterszedők az egyszerű sorokkal is alkottak 
már annak idején is szépet és mindenekfelett jót, ez azonban nem mindig 
sikerülhetett teljesen. Vagy a szöveg volt olyan, hogy az akkori merev — 
úgyszólván minden egyéni ízlést kizáró — szabályokkal nem volt összhang
zásba hozható, vagy pedig a megfelelő betűk hiányában állott be akadály, 
amit leküzdeni, dacára annak, hogy egy-egy levélfejen tízféle betüfaj is 
díszlett, nem kis munkába kerülhetett.

Nagy gondot adott az is, hogy az akkori szokás szerint egy világos 
sor után egy sötét kellett hogy jöjjön; továbbá hogy két egyforma széles
ségű sor ne legyen. Nem kevés súlyt helyeztek még az ily tisztán sorokból 
szedett levélfejeknél a különféle tollvonások, apróbb díszek ügyes alkal
mazására is.

Hogy azonban az akkori, könyvnyomdái úton készült levélfejek nem 
igen elégíthették ki a rendelő-közönség igényeit, körülbelül biztosan követ
keztethető ama jelenségből, hogy eme levélfejek túlnyomó többsége lito
gráfiái úton készült, ahol is sokkal könnyebben kaphatott a rendelő ízlé
sének megfelelőt, jóllehet az akkori idők litográfiái levélfejei — eltekintve 
az írott betűsektől — szintén nem állottak még oly fokon, mint amilyenen 
a mai fejlett technika mellett állanak; tény azonban az, hogy a könyv
nyomdái úton készülteket minden tekintetben messze fölülmúlták, s így fel- 
kapottságuk jórészben indokolt volt.

Már a szabad irány díszítményei inkább alkalmasak voltak levélfejek 
szedésére, amihez hozzájárult még az is, hogy a mesterszedők ez ídőtájt 
kezdték már lerázni magukról a sok mindenféle szabály rabbílíncseít. Szaba
dabb lett a koncepció, ép úgy, mint a sorok elrendezése.

A  szabad iránynak nyomdász-technikai szempontból egyik legkárhoza- 
tosabb hibája az volt, hogy minden logika ellenére, a mi ólom- vagy réz- 
vonalainkkal, meg egyéb akkori díszeinkkel, litográfiái hatásokra vadászott. 
Sokszor minden józanság mellőzésével oly kétségbeesett igyekezettel látha
tunk egyes jobb sorsra érdemes munkákat e hamis cél felé törni, hogy szinte 
csodálkozást váltott ki belőlünk az, hogy készítője ily akaraterővel miért 
nem inkább a helyes, a természetes úton igyekszik eredményre jutni, amit 
pedig tán egyszerűbb, könnyebb módon érhetett volna el.
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Rendes, fel nem emelt áron azonban még ekkor sem igen lehetett könyv
nyomdái úton az igényeknek megfelelő szép levélfejet készíteni. Még mindig 
sok volt a szedésnél a babramunka. Ha szépet, díszeset akart valaki, bizony 
busásan kellett megfizetnie. Pedig hát ilyet kerestek, kívántak akkor is, 
csakúgy mint ma. Az egyszerű sorokból szedett levélfej —  lett légyen az 
még oly sikerült is — nem tetszett.

Az öntödék is észrevették azt, hogy nagy hiány van oly díszítő anyagok
ban, amelyek segítségével ha nem is szebbet, de legalább a litográfia útján 
készült levélfejekkel egyenértékűt készíthessünk, könnyen, gyorsan és ami 
szintén nem mellékes: olcsón.

Valami nagyon jót nem sütöttek ugyan ki, de segítettek a bajon. 
Egyszerűen utánozták a litográfiát. Készítettek egészen kész levélfejeket, 
amelyeknek rajza teljesen hasonlított a litográfiái levélfejekhez. Voltak 
olyanok, amelyeknél a szöveg számára üres hely hagyatott, továbbá 
olyanok, amelyeket tónuskép kellett kezelni.

Különféle alakú kazetták, körívek, virágok sikerült és még gyakrabban 
nem sikerült összefonásából állottak ezek, amelyekhez sok-sok felhő, nap
sugár meg röpködő fecske járult.

Ezek megjelenésükkor nagyon keresettek voltak, annál is inkább, mivel 
egyik-másik csakugyan ügyes dolog volt, no meg főleg azért, mivel a rendelő 
közönség rokonszenvesen fogadta. A  rendelő közönség eme rokonszenve 
akként keletkezett, hogy a nyomda a rendelés felvételénél az öntödék ily 
levélfejekből álló mintáit mutatta be, ahol is a sok között mindig akadt egy, 
amely megtetszett, amit azután a nyomda, ha ugyan a galvanó már nem 
lett volna birtokában, meghozatott.

Később ugyanilyen karakterű kisebb darabok is jöttek a piacra, amelyeket 
különfélekép lehetett összekombinálni, ezek azonban úgy látszik csak azért 
születtek meg, mivel a nagyobbakat többször mint egyszer, legfeljebb kétszer, 
nem igen alkalmazhatták, már pedig ilyenformán az olcsóság tekintetében 
vajmi keveset jutottak előbbre, mivel egy-egy ilyen galván-lemezért elkértek 
12, sőt 16 márkát is az öntödék, amit ÍOOO—2000 levélpapír nyomásánál 
nem igen kereshetett meg a könyvnyomtató.

A  kisebb darabok amaz előnyét, hogy különfélekép lehetett alkal
mazni, lerontotta az, hogy ezek viszont sem a rajz, sem a jól kombinálható
ság tekintetében nem feleltek meg a kívánalomnak. Meglátszott rajtuk a 
darabosság, az eröltetettség. Nem volt meg bennük a nyugodt harmónia, 
ami pedig elengedhetetlen feltétele a szépnek.

Kombinálhatóságuk sem terjedt valami messzire, s ebből az következett, 
hogy a mesterszedő, aki belőlük mindig újat, változatosat akart alkotni, 
hamar végére jutott az ezek által nyújtott lehetőségnek, ha csak minden 
jó ízlést figyelmen kívül hagyni nem akart.

Az a hasznuk azonban mégis megvolt eme kis és nagy díszítmények
nek, hogy az elpártolt rendelőket — a levélfejekre értve — visszavezette a 
könyvnyomtatóhoz.

Jött azután az egész iparművészeti világon forradalmat keltő modern 
irány. Mint a nyomdászat minden egyes munkájánál, úgy a levélfejek 
szedésénél és nyomásánál is meghozta ez azt a várva-várt megoldást, hogy 
miként lehet és kell, az ezelőttiekhez képest aránylag olcsón, gyorsan és jól, 
szép és korrekt levélfejeket készíteni.

Megmutatta a helyes irányt, amelyen haladva, érdemes, jó munkát 
végezhetünk, megtanított a helyes, reális gondolkozásra, a dolgoknak termé
szetes felfogására, s azok ugyancsak természetes visszaadására. S míndezek-
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nek ilyetén tisztán látása mellett azután fejlődni kezdett az az irány, amely 
ma már remek szép eredményeket mutathat fel, oly eredményeket, amelyek 
a múltéhoz képest minden tekintetben sokkal szilárdabb, jobb alapokon 
épültek fel, s folyton fejlődve ez ideig még beláthatatlan nagy befolyást fog
nak gyakorolni az íparművészetre, s így a nyomdászatra is.

Végtelen könnyebbségére szolgált az a nyomdászat-technikának, hogy 
a modern irány fejlődési processzusával egyidejűleg díszítő anyagunkat és 
betűinket a természetességhez közel hozta, alaposan reformálta.

Innen van azután az, hogy a manapság készülő levélfejeket — hála a 
rendelkezésre álló betűöntődéi anyagok univerzális használhatóságának — 
már a lehető legváltozatosabban, minden célnak és ízlésnek megfelelően 
készíthetjük. Amit még fokoz az, hogy ledőlt a kínai falként állott szabály-
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halmaz. Nem köti a mesterszedőt munkája kivitelénél semmi, beleöntheti 
ízlését úgy, ahogy meggyőződése diktálja.

Bátran élhet ma alkotási kedvének az a mesterszedő, aki a modern irány 
követelményeivel tisztában van; annál is inkább, mivel a mód arra, hogy esz
méjét megtestesítse, az aránylag szerény berendezésű nyomdában is megvan.

De hát nézzük csak, milyenek is a mai modern levélfejek.
A  sarokba szedett levélfejek régente is jók voltak, ma is azok. Akár a 

régi — úgynevezett lipcsei szabály szerint — akár a mai négyszögesítő 
modorban szedetnek is ezek, mindenképpen előkelő külsejük van, amit nagy
ban fokoznak a mai szép vágású betűk.

E cikkhez csatolt mellékletek között láthatunk egy táblán ily s árkos 
levélfejeket, különféle kivitelben. Mint ezeknek nem egy példája mutatja, 
jó ízléssel könnyű szerrel alkothatni ilyeneket.

Akár az egyszerű sorokból álló, akár valamely iniciáléból kiinduló legyen 
is ez, elegáns.

Keretezést, díszítményt is alkalmazhatunk ezeknél, ajánlatos azonban 
nagyon kis mértékben igénybe venni ezt, s ha tesszük, mindig a felhasznált 
betűvel harmonizáló díszítményt vagy vonaldíszt vegyünk.

Ajánlatos — amennyiben ez a rendelő kívánságával nem ellenkezik — 
hogy a szép és könnyebb megoldás szempontjából lehetőleg gyakran figye
lembe vegyük a sarkos levélfej szedésével járó előnyöket.

Az egész szélességben szedett levélfejekről szólva, kezdjük első sorban is 
a tisztán sorokból, csak nagyon kevés dísz, esetleg vonalak segítségével 
szedettekkel, mint amelyek kétségtelenül szép helyet foglalnak el.
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Mai nap is, amikor pedig ugyancsak gazdag választék áll rendelkezésre 
különféle betűkben, a könyvnyomdászatban láthatók még írott betűkből 
szedett levélfejek.

Ezeket a könyvnyomdászaiban komolyan venni alig lehet, de meg mint 
a litográfia majmolását, nem is tanácsos. Csak a legritkább esetben rendel
kezik egy nyomda oly nagy választékú, szélesebb, keskenyebb, kisebb és 
nagyobb egy karakterű írott betűkkel, hogy abból kifogástalant alkotni 
lehetne. Az ilyenekből szedett levélfejek esetleges sikere szerencsekérdés. 
Vagy jól mennek ki a sorok, vagy nem; más eshetőség nincs. A  mester
szedő tudománya, tapasztaltsága sem sokat segíthet itt.

Bajos is volna feltételezni, hogy valamely esetben — hacsak a szöveg 
erre kiválóan nem alkalmas — a mesterszedő írott betűt válasszon a levél-
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fej kivitelére. Ha pedig a rendelő kívánsága ez, úgy a nyomdavezetőség 
igyekezzen ennek a könyvnyomdászatban kevés sikerrel bíztató mivoltáról 
a rendelőt felvilágosítani, s szép álló betűkből szedett levélfejek bemutatása 
által arra bírni, hogy levélfejét ílyképpen készíttesse.

Ha azonban a rendelő mindenáron írott betűket kiván, s a szöveg után 
ítélve, az előreláthatólag jó eredménnyel nem kecsegtet, nos akkor engedjük 
át a teret a litográfiának, az könnyű szerrel fog jó eredményt felmutatni, 
míg mi csak a legszerencsésebb esetben nyújthatunk elfogadhatót.

Nagyon előnyösen helyettesíthetik azonban az írott betűket a mai mo
dern betűk kurzívsorozataí. Mint ilyeneket említhetem meg a közismert 
Romana-kurzív és a Berthold-féle Avíso-kurzív (lásd í. ábra) sorozatokat, 
továbbá a Numrích-féle Romana Artístíca kurzív betűit (lásd 2. ábra), 
amelyeknek úgy a nagy, mint a kis betűi egyaránt alkalmasak szép levél
fejek előállítására.

A  frankfurti Krebs-öntöde „Ridínger" betűje, valamint a Schelter-öntöde 
„Rousseau“-ja, markáns vonású modern dőlt betűk, amelyek szintén kiválóan 
alkalmasak arra, hogy a régi divatú angol írott betűket kiszorítsák. Az ezek
ből szedett levélfejek, mint számos példán alkalmam volt megfigyelni, 
nagyon jó hatásúak. Ezek a betűk nagymérvű dekoratív hatásuknál 
fogva minden díszítmény nélkül is modernné, érdekessé, széppé teszik 
az ezekből szedett levélfejet, de mint az e cikkemhez csatolt színes levélfej- 
mellékletek között levő Krebs betűöntöde levélfején láthatjuk, díszítmények 
felhasználása mellett is nagyon jól alkalmazhatók.

Áttérve az álló betűkből szedett levélfejekre, legelső sorban is hivatkoz
nom kell négy szintén mellékletül szolgáló táblára, amelyeken angol, ame
rikai, olasz és német levélfejeket talál az olvasó. Hivatkozom ezekre, mint 
olyanokra, amelyeken a legkülönfélébb, s hozzáteszem: legcsodálatraméltóbb 
ízlést s szedéstechníkai fejlettséget tapasztalhatjuk, s amelyeken egyszer
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smind bizonyítva látjuk azt is, hogy a legkülönfélébb képű betűkből, díszít
ménnyel vagy a nélkül egyaránt lehet szépet és jót alkotni, csak sok-sok 
jó ízlés, önállóság kell hozzá. No meg egy kis bátorság.

Bátorságot mondottam; s bár e szó a nyomdász-szakirodalomban vajmi 
kevéssé használatos, mégis élek vele, s megpróbálom magyarázatát adni, 
hogy miért.

Minden rendszer, amely a nyomdászatban újabb eszméket, reformokat 
igyekezett meghonosítani, eleinte majd mindig bizalmatlansággal, sőt vissza
utasítással találkozott. Hatványozott mértékben állott ez a modem irány 
szabad eszméinek, a korlátoktól ment egyéni ízlésnek a gyakorlatban való 
alkalmazásánál.

E bizalmatlanság — jóllehet létalapját már rég elvesztette — még ma 
is mutatkozik szakmánknál a modern iránnyal szemben. Leginkább észlel
hető ez olyankor, amikor valamely új eszmének szabad megnyilvánulását 
látjuk alkalmazva valamely nyomtatványon.

Szinte stereotíp mondás ilyenkor az, hogy: „Hát látott már ilyen isten
csodát? Vájjon mi az ördögöt keres ezen ez a vonal, vagy amaz a díszít
mény? Bíz ez elmaradhatott volna!" stb.

Nehogy azt hígyjük azonban, hogy e megjegyzéseket tán valami tipo
gráfiai szörnyszülöttek méltó kritikájaként halljuk hangoztatni. Nem. Mind
össze az a vétkük, hogy elég bátrak eredeti, eddig még nem igen használt 
úton és módon az illető nyomtatványra felhívni a szemlélő figyelmét. Nem 
az eszközt — bár az egyébként kifogástalan — hanem a célt tartják szem 
előtt, s rendesen célt is érnek; amit legjellemzőbben konstatálhatunk azon 
körülményből, hogy ez állítólagos csodaszülöttekkel foglalkozunk, részle
teire bontjuk, keressük minden egyes pontjának értelmét, mig a történetesen 
mellette fekvő, vagy tán vele egy lapon levő kifogástalan, de egyébként 
sablonos munkán keresztülsíklunk.

Nézzük csak meg a már említett táblákat.
Kérdem: vájjon van-e nekünk bátorságunk arra, hogy egy levélfejet 

akképpen és oly betűkből szedjünk, mint pl. a minták közt található „The 
Mason Publíshíng and Príntíng Company" levélfeje van szedve.

Vagy vegyünk más példát az itt bemutatottak közül: a „Fiat" olasz auto- 
mobílgyár levélfejét. El kell ismernünk, hogy eredeti, szép, korrekt munka és 
mégis, legalább is kétséges, hogy mifelénk ki mer-e rukkolni valaki ilyesmivel.

E levélfej-minták legtöbbjéről csaknem ugyanezt mondhatnám. Egyik 
díszítményével, másik a szöveg betűivel, elrendezésével hat reánk újdonság- 
szerüen; leköti figyelmünket, megnézzük, elolvassuk őket, s ép azért meg
felelnek ama célnak, amelyet készítőjükvelök elérni akart. Már pedig ez a fő.

Hát erre értem én azt, hogy a levélfejek szedésénél egy kis bátorságra 
is szükség van.

A  levélpapír is reklámnyomtatvány. Szükséges, hogy legyen rajta valami 
megkapó, érdekes, újszerű. Nem szabad annak minden ízlés és csín hiányával 
lenni, különben hatását és célját veszti.

Számos módja van, hogy a levélfejet széppé, érdeklődést keltővé tegyük. 
Úgy az ízléses és célszerű szövegelrendezéssel, mint a szövegnek megfelelő 
betüfaj helyes megválasztásával, nemkülönben a korrekt díszítményezéssel 
külön-külön és együttesen elérhetjük ezt.

Szorgos tanulmányozás, megfigyelés és kísérletezés útján pedig oda jut
hatunk, hogy képesek leszünk nemcsak szépet és jót, de egyszersmind 
feltűnőt, érdeklődést keltőt alkotni, ami pedig szükséges, annál is inkább, 
mivel ez a lelke minden reklám-nyomtatványnak s így a levélfejnek is.
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Mai betűink, díszítményeink nagyon is alkalmasak arra, hogy emez igye
kezetünkben segítségünkre legyenek. Szükséges azonban, hogy azokat jól át
érteni, alkalmazásoknak mikéntjével tisztába jönni ígyekezzünk.Ezanyagok 
amellett, hogy művészeti szempontból nagyon magas fokon állanak, a legap
róbb részletekig tekintettel vannak arra is, hogy szedéstechníkai alkalmazá
sok a lehető legkönnyebb legyen, s hogy azokban a legtágabb fantáziával bíró 
mesterszedő is megtalálja a neki szükséges darabokat, összeköttetéseket stb.

Az ezen mintákra való hivatkozás, az ezeknek bemotatásával célzott 
ismertetés tán felment attól, hogy az álló betűkből szedett levélfejekkel 
bővebben foglalkozzam, mert hisz ezek minden írott szónál jobban beszélnek.

Akár az egyszerű sorokból szedetteket, akár a díszítményekkel kombí- 
náltakat vesszük is boncolás alá, legelső sorban is az tűnik ezeknél szembe, 
hogy szedésük minden mesterkéltséget, erőszakos hatáskeresést kerül. 
Természetesség, egyszerűség, párosolva a jó ízléssel jellemzik őket.

Távol áll tőlem az, hogy azt ajánljam, miszerint ezeket tán otánozni 
kellene. Nem. De azt igenis bátran ajánlhatom, hogy ilyen és hasonló 
elveket, ily aránylag könnyű és mégis szép technikát kell meghonosítanonk 
a levélfejek szedésénél, ami azotán biztosíthatná azt, hogy szép és jó ered
ményre jothatonk. Tartózkodnonk kell a nehézkességektől, kombinált, 
ídőtrabló szedésmódoktól, a sok színtől. E tekintetben is jó példák ezek.

Az itt elmondottakat vonatkoztathatom az egész szélességben szedett 
nyolcadrét levélfejekre is.

Szólnom kell az egész szélességben szedett, de oldalt oszlopos szedéssel 
is ellátott levélfejekről.

Az ilyenek manapság már vajmi kevéssé használatosak. A  kereskedő, 
az iparos, a gyáros tudja azt, hogy nem szabad, nem lehet egy nyomtat
ványra egész regénynek beillő szöveget rakni. Nem olvassa el azt senki. 
Az idő pénz. Azonban kivételek mégis akadnak.

Ha ilyeneket kell készítenünk, véleményem szerint úgy járunk el helye
sen, ha tisztán sorokból készítjük azokat, s a díszítményezéstől eltekintünk. 
Ennek megvan az az előnye, hogy az oszlop a tulajdonképpeni fejjel jobban 
egybeolvasztható.

Vannak azonban esetek, amikor a rendelő díszt is kíván. Ekkor tán 
leghelyesebben járunk el, ha csak a felső egész szélességben szedett szöveget 
kerítjük be egészben vagy részben díszítménnyel, s az oszlopot dísz nélkül, 
különállóan kezeljük.

Ezeknél is, csakúgy mint az eddig tárgyaltaknál, minden figyelmünket 
a szövegre, annak tetszetős, értelmes elrendezésére helyezzük. S ha díszt 
alkalmazunk, az kis mértékben és diszkrét módon történjék.

Hazai és külföldi betüöntödék, valamint főnököm dr. Légrády Ottó úr 
szíves készsége folytán alkalmam nyílik az Évkönyv keretében egy szép 
kollekció modem betűöntődéi anyagokból szedett levélfejet, színes kivitelben 
bemutathatni.

Kitűnő és értékes tanulmányi anyag ez is, amely mellett szó nélkül 
elsíklanom lehetetlen.

Engedtessék meg tehát nekem, hogy különösen azok érdekében, akik a 
mesterszedésben még kezdők, reámutathassak az egyes levélfejeken kifeje
zésre jutott eszmékre, a sorok elhelyezésére, a díszítmények alkalmazására, 
valamint a színezésre is.

Sorra veszem tehát őket.
Az Első Magyar Betűöntöde R.-T. levélfeje a „Secessío" körzet világos 

sorozatából és a „Romana" betűkből van szedve. A  szép vágású, elegáns
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betűkhöz kellő módon simul a világos dísz. Úgy a „Romana" betű, 6—36 
pontos betűkből álló 8-féle nagyságával, nemkülönben a „Secessío" körzet 
50 kisebb és nagyobb, a legváltozatosabb összeköttetésekre és alakításokra 
is alkalmas szép darabjával egyaránt alkalmas az ily munkák szép és 
emellett könnyű kivitelére. Ha a levélfej szedésénél az a kívánalom, hogy 
az díszes, de azért mégis diszkrét legyen, úgy az itteni példa ügyesen oldja 
meg ezt a feladatot, ügy a sorok elrendezésével, díszítésével, mint színezésével.

A  Físcher és Míka öntöde levélfeje egyszerű megoldása mellett is modern, 
szép munka. Az öntöde „Nero“ betűi és „Gutenberg" körzete jutott itt 
alkalmazásra. Mint a levélfejnél láthatjuk, egyszerű, mindössze 5-féle darab
ból álló sorkörzetből is lehet csinos levélfejet alkotni, sőt eltérően a már 
megszokott vonalas összeköttetésű díszitményektől bizonyos újszerű, érdekes 
külsőt adhatunk ezzel a levélfejnek. A  markáns, kífejezésteljes betűkből 
szedett sorok tették szükségessé a tónust, hogy ekképpen a díszítmény némileg 
emelődjék és a betű erőssége s a díszítmény gyengesége közötti nagy eltérés 
kiegyenlítődjék. Ugyanezt célozza a színezés is. Szépen helyezkedik bele az 
összhatásba a két kiállítási érem. Az egészről elmondható, hogy jól sikerült, 
ügyes megoldású dolog.

A  berlini Berthold-öntöde anyagából készült magyar és orosz levélfej 
a kétszínű és világos „Secessío" betűkből és a „Sílvana" díszítményből van 
szedve, s főleg a jó sorok, szép elrendezés jellemzik. Érdekes és követésre 
méltó különösen a magyar levélfej díszítése, amely teljesen alá van rendelve 
a szövegnek. Helyes és jó felfogás ez. Nem kell a szöveget, annak rovására, 
okvetlenül köröskörül raknunk díszítéssel; a szövegnek kell dominálnia min
denütt, amint e levélfejen dominál is. Hogy azután a díszítmény, amellett, 
hogy keveset használunk, mégis kellőképpen érvényesülhessen, valamely 
meleg, élénk színnel nyomjuk, mint ezt a példán is láthatjuk. Közvetlen, 
egyszerű megoldási módjánál, könnyen szedhetőségénél és jó színezésénél 
fogva nagyon is megszívlelendő példa ez; a felhasznált betűk és díszítmények 
harmonikusságából folyó stílszerűsége a szemnek jól eső látványt nyújt. 
Az orosz nyelven szedett levélfejről is ugyanezeket mondhatnám, itt azon
ban még külön kell megemlítenem az igazán sikerült ügyes elrendezést. 
A  Berthold-öntöde harmadik, német nyelvű levélfeje igazi példányképe a 
díszes levélfejnek. A  szöveg elrendezése, a díszítményezés, az aránylag sok, 
öt szín harmonikus egybeolvadása egyaránt mintául szolgálhatnak. E levél
fej a már említett „Secessío" betűkből s az úgynevezett „Schwarz-Weíss- 
Ornament“-ből van szedve. Az alapnyomat pedig celluloid-metszet. Mind
három levélfejet az említett jó tulajdonságaiknál fogva a legjobbak közé 
kell sorolnom.

Remek szép alkotás a müncheni Genzsch E.J.-féle öntöde Grasset-betűkből 
és díszítményekből szedett levélfeje. E betűk és díszítmények a nagyhírűGrasset 
Jenő francia művész alkotásai. A  díszes iniciáléból kiinduló, s kitűnő ízlés
sel összeállított levélfej két színével oly előkelő hatású korrekt munka, hogy 
aligha csalódom, ha azt jósolom, hogy sokan lesznek azok, akiknek e levélfej 
az ily irányban való működésre az impulzust megadja. Eredeti elrendezése, 
markáns sorai, újszerű díszítése hívatottak is erre. E levélfejnél is kellőkép 
bizonyítva látjuk azt, hogy mily nagy hatású dolog az, ha a sablontól elté
rően, mindig újabb megoldási módok, elrendezések alapján igyekszünk 
munkánkat sikerre vinni. Mint látjuk, itt bizony nem kelt megütközést a 
sorok, díszítmények nagysága, erős volta, sőt ellenkezőleg bizonyos kelle
mes hatást gyakorol ránk, határozottságánál, kifejezésteljességénél fogva. 
Könnyű technikai kivitele pedig nagyon is ajánlja a figyelembevételét.
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Mindenképpen érdekes, díszessége mellett is egyszerű technikájú a ham
burgi Genzsch és Heyse öntöde szép levélfeje. Sorai — melyek az öntöde 
szélesebb metszésű római antíquájából vannak szedve — szépek és jók. 
Díszítése ideális. Az öntöde Hopp Ottó által rajzolt címerét mintegy meg
koszorúzza a körötte ügyes módon csoportosított guirlandszerű díszítmény. 
Ez az öntöde legújabb empíre-stílusú diszítménysorozatának egy részét 
képezi. Szép, ügyes rajza, abszolút sík hatásával és jó alkalmazhatóságával 
nagyon kiemelkedik az ilynemű díszítmények megszokott formái közül. 
A  címer közepén látható tornyos épület Hamburg város címeréből való, s a 
város szenátusa elismerésének jeléül engedélyezte annak az öntöde által való 
használatát. Színezésében az örökké szép és harmonikus feketés kék és vörös 
mellé a növényi dísz természethű reprodukálása céljából kívánatos zöld szín 
járul. Mint e levélfejnél is láthatjuk, aránylag elég egyszerű eszközökkel, 
egyszerű módon érhető el ígen[szép hatás, persze feltételezve azt, hogy a mes
terszedő kellő ízléssel rendelkezik, aminek birtokában szinte önkénytelenül 
is az egyszerűbb megoldási módokhoz nyúlunk, tudva azt, hogy ez úton 
sokkal inkább jutunk célhoz, mint a komplikált, s így nem eléggé biztos 
kivitelű tömör keretezésekkel. E levélfej alapeszméje kitűnő, s a gyakorlat
ban könnyen fel is használhatjuk, természetesen nem a szolgai utánzás útján.

Úgy szedés, mint színezés tekintetében nagyon sikerült a berlini Gronau- 
öntöde levélfeje is. A  W íeynk Henrik festőművész alkotta „Récamíer“-dísz 
került itt vonalkombínácíóval alkalmazásra. Az öntöde római antíquájából 
szedett szöveg ügyesen van alkalmazva, s harmonizál a körötte ízléssel és 
jó technikával elhelyezett díszítménnyel. Tanulságos e levélfej színezése, 
annál is inkább, mivel korrekt módon van megoldva: a szöveg kellőkép 
kiemelkedik, a díszítmény diszkréten visszavonul. A  színezésnek ez a módja 
nagyon ajánlatos és követésre érdemes.

A  lipcsei Hoffmeíster-öntöde levélfeje „Torpedo“-betűkből és a „Vik
tória" díszítményből van szedve. Sorai, nemkülönben azok elrendezése az 
aránylag kis téren nagyon jók. Díszítése, egyszerűsége mellett is szép és 
ízléses, s jellemzően mutatja, hogy egy különben túlerős és tömött körzetet 
is lehet, — megfelelő színezéssel — az aránylag sokkal gyengébb betűkkel 
harmonikusan összeegyeztetni. Csinos és ügyes alkalmazású a felhasznált 
cégjei, a „H. H." monogramm is.

A  lipcsei Klínkhardt-öntödének két levélfeje van a mellékletek között. 
Mindkettő az öntöde „Modern Empíre-Motívumok" elnevezésű díszítmé
nyével, a két színben nyomott az „Austria" betűkből, a három színben 
nyomott a „Secessio Grotesque" betűkből van szedve. Soraik jók, elrende
zésük tetszetős, díszítésük diszkrét, kellemes hatású, ami ugyancsak elmond
ható színezésükről is. Nagyon ügyes az egyiken a tónus alkalmazása, 
amennyiben amellett, hogy a felhasznált díszítményt is emeli, kifejezőbbé 
teszi, a szöveg határozottan föltünőbbé lesz azáltal, hogy ez mintegy a 
sötétebb háttérből kiemelkedni látszó fehér területen áll. Mindkét levélfej 
egyszerű szép szedése, technikai megoldása érdemes a bővebb tanulmányo
zásra. A  tónus cinklemezről van nyomva.

Diszkrét és elegáns a frankfurti Krebs-öntöde levélfeje. Itt a legújabb 
dívatú betűk egyike, az úgynevezett „Rídinger-Schríft" került alkalmazásra. 
A  nagyon szép keretezésül az öntöde „Glória" díszítménye szolgált. Mint 
a levélfejnél láthatjuk, két-három jó sor, arányos díszítéssel, mindössze két 
színnel is kitűnő eredményre vezet.

A  lipcsei Numrich-öntöde is két levélfejjel van képviselve a mellékletek 
között. Merőben ellentétes két díszítő-anyagból készült e két levélfej. Az
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egyik az öntöde „Empire" díszítményéből van szedve, amelynek egyszerű, 
könnyű alkalmazhatósága mellett is csinos, díszes mivolta szinte predesz
tinálja az ily munkák szedésére. A  másik, egy mindenre inkább, mint levélfej 
szedésére szánt díszítő-anyagból, a „Mozaík"-körzetből van szedve, természe
tesen vonalak segítségével. Jellemző bizonyságát látjuk itt annak, hogy szük
ség esetén bizony még a vaskos hirdetés-körzet is — kellő alkalmazás 
mellett — kitűnő hatású, célra vezető eszköz lehet levélfejek díszítésénél, de 
természetesen csak a kellő tudással, jó ízléssel bíró mesterszedő kezeiben. 
Mindkét levélfejnél alapelvül szolgált az, hogy lehető könnyű szedésmóddal 
csinosát kell alkotni. Ez elv keresztülvitele sikerültnek mondható, amennyi
ben mindkettő egyszerű és mégis csinos kivitelű munka. Az„Empire"-díszből 
szedett két színben, a,,Mozaík"-körzettel szedett három színben van nyomva. 
Ez utóbbinál a harmadik színt a díszítmény nehéz volta tette szükségessé.

A  bécsi Poppelbaum-öntöde levélfeje „Makart" betűkből és a Kalhanek 
Nándor hazánkfia által tervezett és rajzolt „Phöníx" díszítményből, alsó 
köríves része pedig az ily hajlítások helyettesítőjéül alkotott „Zauberbogen- 
líníen"-ből van szedve. E levélfej jó példa annak illusztrálására, hogy a 
régente oly nehéz és sok időbe, fáradságba kerülő munkát, minő például 
a hajlítás is, manapság már kész anyaggal végezhetjük, pontosan, sziszte
matikusan kizárva, könnyen és gyorsan. Az alapnyomást itt is a szöveg 
kiemelése és a díszítmény szorosabb összekapcsolása, nemkülönben az 
azokban levő fehér részek érvényre juttatása tette szükségessé. Az alaplemez 
linóleum-metszet.

Az offenbachíRudhard-öntöde levélfejea„Behrens"-betűkbőlvan szedve, 
amelyeket a hasonnevű német művész-tanár tervezett. Díszítése a Behrens- 
dísz két kis darabjának sima vonalakkal való meghosszabbításából és a bal 
sarokban felhasznált kis illusztrációból áll. Ennek dacára nem érezzük 
hiányát e levélfejen a díszítmények bővebb alkalmazásának, ami főleg a 
betűk dekoratív hatásának tulajdonítandó. A  helyes elrendezésen, markáns 
jó sorokon kívül figyelemre méltó még e levélfejen az illusztráció alap
lemezének akként! mintázása, hogy az egy szín használata mellett is több 
árnyalatot mutat. Az alaplemez celluloid-metszet.

A  Schelter és Gíesecke lipcsei betűöntöde levélfeje a „Wíttelsbach"- 
betűkből és a Heinz Keume német művész által rajzolt „Rózsa“-körzetből van 
szedve. Sorai, mint láthatjuk, meglehetős nagy fokozatokból vannak szedve, 
amit főleg a felhasznált díszítmény markáns volta tett szükségessé. Dacára 
annak, hogy úgy a betű, mint a díszítmény a szokottnál jóval erősebbek, 
továbbá a színezés is élénk, az összhatás mégis kellemes benyomású, amit 
a helyes, tetszetős elrendezéssel, továbbá a jó színelosztással ér el. Jellegzetes 
e levélfejen is az egyszerű, könnyed kezelés, amely mellett lehetővé válik 
minimális idő alatt is szépet alkotni.

A  frankfurti Stempel-öntöde levélfej e nemes egy szerűségével hat. A  „Schíl- 
ler-Jubíleum" betű és dísz került itt alkalmazásra, amelyet az öntöde a közel
múltban volt Schíller-jubíleum alkalmából ennek emlékére készített. A  szép 
betűkből szedett sorok ügyes elrendezése az egyszerű díszítéssel harmonikus 
egészet alkot. Érdekes e levélfejnél az, hogy eltérően az általános szokástól, 
a második színt nem egyes sor kiemelésére, hanem élénkítendő az egészet, 
a felül alkalmazott virágdísz érvényesítésére használja — még pedig kitűnő 
sikerrel. Úgy az egész koncepció, mint az alkalmazott vonaldísz is kitűnő 
jó és tanulságos.

Kissé túldíszes, de nem kevésbé szép a berlini Woellmer-öntöde levélfeje. 
Az aránylag sok szöveg ügyes és tetszetős elrendezése mellett úgy díszítése,
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mint színezése nagyon figyelemreméltó. A  szöveg ,,Mercedes“-kurzívból, 
a keretezés az „Empire-Kasetten" elnevezésű díszítményből van véve, míg 
a két oldalt alkalmazott francia és olasz szöveg köralakó dísze a Mercedes- 
díszítményből való. Legjobban a harmonikus, tetszetős összhatás jellemzi 
e levélfejet.

Végezve a lehető szűkre szabott, de szinte elkerülhetetlen ismertetéssel, 
felhívom törekvő fiatal szaktársaimat arra, hogy boncolgassák eme levél
fejeket— a táblákon foglaltakkal egyetemben — elemeikre; tanulmányozzák 
azokat, de ne csak felületesen, hanem a legkisebb részletekig, s az így szer
zett tapasztalataikat összegezve, igyekezzenek megpróbálni ugyané szöve
gekkel, akár ily betű- és díszítő-anyagokkal, akár mással, még szebbet és 
jobbat alkotni. * * *

Mindezek után pedig vissza kell térnem a cikkem első két bekezdésében 
foglalt véleményekre.

Koncedálom német kollegánk ama nézetét, hogy levélfej csak kétféle 
van: jó és rossz; — koncedálom azt is, hogy a levélfej a mesterszedő egyik 
legtöbb gondot, ízlést és tudást igénylő munkája; de határozottan tagadom 
azt,hogyalevélfej-szedésminden körülmények között a mesterszedő Achílles- 
sarka, sebezhető része volna.

Tagadom annál is inkább, mivel — mint az itt bemutatott minták is 
igazolják — nagyon egyszerű módon, szerény eszközökkel, minden technikai 
nehézség nélkül, egy, két vagy három színnel nagyon jó eredmények érhe
tők el, s ami a fő, minden faragás, hajlítás s egyéb ídőpocsékolás nélkül.

De nemcsak, hogy tagadom eme tételt, de vele szemben határozottan 
állítom, hogy a könyvnyomdászatban ma uralmon levő szabad szellem és 
a rendelkezésre álló nagymennyiségű művészi kivitelű betű- és díszítő
anyag mellett már éppen nem nehéz jót alkotni annak, aki egyébként 
ezek mivoltával tisztában van. Fő kellék azonban a jól nevelt ízlés és a kellő 
önmérséklés, ami a túlzástól, minden mesterszedés megrontójától óv meg 
bennünket.

Hogyan és miként járjunk el, hogy modern, igazán jó levélfejeket készít
hessünk, erre nézve szabályt alkotni nem tartom tanácsosnak. Ha valahol, 
úgy itt feltétlenül szükséges, hogy a mesterszedő önállóan, minden illeték
telen befolyástól menten, függetlenül alkothasson.

Azt tartom, hogy leghelyesebben járunk el levélfejek készítésénél, csak 
úgy, mint minden más mesterszedésnél, ha kizárólag az ily irányú hazai és 
külföldi minták szorgos tanulmányozása és a betűöntödei kész díszítmények, 
betűk között való alapos búvárkodás után kialakult egyéni ízlésünkre szorít
kozunk,, Kerüljük a sablonost, a mindennapíast, de e mellett ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a mértéken túl nem szabad lépnünk. Helyezzük a 
fősúlyt a jó sorokra, helyes, tetszetős elrendezésre, a könnyen olvashatóságra, 
de nyújtsunk módot a diszkrét díszítés és színezés érvényesülésének is.

A  sorok szedésénél tegyük túl magunkat ama lexíkonbelí utasításokon, 
hogy levélfejekhez ilyen vagy amolyan nagyságú betűt használjunk. Régi 
szabályok régi követelményei ezek, amelyektől ma már bátran eltekinthe
tünk. Hogy milyen karakterű betűket és díszítményeket használjunk, erre 
legjobb válasz az, ha ismételve az ídecsatolt mellékletekre utalok. Ezek 
alapján pedig állíthatom, hogy megfelelő színezés mellett bármely modem 
betű és díszítmény alkalmas erre. Állíthatom ezt annál is inkább, mivel 
egy alkalommal kísérletet tettem ez irányban, s különféle elrendezési módo
zatok mellett sikerült egy és ugyanazon szövegű levélfejet közel harminc
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különféle betű- és díszítő-anyagból — amelyek közül nem hiányzott még 
a vaskos, hirdetés-szedésre szánt anyag sem — kielégítő módon előállítani.

Nem kevésbé nagy súly helyezendő a szöveg értelmének megfelelően 
az egyes sorok betűnagyságának egymáshoz való arányára is.

Mindezeknek alapos, nemcsak elméleti, de gyakorlati tudásával azután 
már könnyű a feladat megoldása, ha még oly nagy igényeket támasztanának 
is ez irányban.

Hogy eme gyakorlati ismereteket megszerezzük, szabad időnkben próbál
gassunk ily vázlatokat készíteni. Tanulságos, kellemes és végeredményében 
hasznos szórakozás ez.

Szorítkozzunk azonban eme gyakorlatainknál kizárólag a betűöntödei 
anyagokra. Több okból is tanácsos ez. Megismerjük az ezekkel való kísér
letezéseknél, tervezéseknél a bennük rejlő nagy művészi és technikai értéket. 
Megtanuljuk őket becsülni, s rövid idő múlva egész más szemmel nézzük 
a legegyszerűbb kis körzet-darabkát vagy vonalat is. Reájövünk arra, hogy 
miként kell azokat munkánknál úgy felhasználnunk, hogy abban éjfyéní 
ízlésünk, alkotási vágyunk is érvényre jusson.

Rendkívül előnyös az ezekkel való tüzetes és gyakori foglalkozás még 
rajztudásunk fejlesztésére is, mert nagy tanulságokat vonhatunk le belőlük 
a tekintetben, hogy miképpen is használja fel a nyomdász-ember rajz
tudását a munkájánál, s hogy tulajdonképpen mit és hogyan szabad rajzol
nunk. Megmutatja azt a határvonalat, amelyen belül rajzolásunkkal mun
kánk műbecsét emelhetjük, de amelyen túl csak ronthatunk.

Mert bár jó magam is lelkes híve vagyok a rajznak a nyomdászatban való 
lehető tág alkalmazásának, mégis, különösen kezdő, fiatal szaktársaímnak 
nagyon ajánlhatom, hogy ezzel csínján bánjanak. Nem kell minden áron 
rajzolni. Csak akkor, ha valamely megfelelő dísz egyáltalán nem áll rendel
kezésünkre, s az más betűöntődéi anyaggal sem pótolható. Hígyjék el, 
sokkal szebb két egészséges sor, egy egyszerű vonaldísszel, mint a még oly 
díszes, de lényegében tartalmatlan, értéktelen rajz.

A  díszítmények önálló alkotását csak a legképzettebb mesterszedőknél 
tartom megengedhetőnek, s ezt is főleg a magyaros jellegűekre értve, mint 
amelyekből betűöntődéi anyag ez ideig vajmi kevés van. Mert hogy a meg
levő betűöntődéi anyaggal szemben — amelyet tudvalevőleg neves művész
emberek terveznek — sikeresen felvehetnék a versenyt, legalább is kétsé
gesnek tartom.

Viszont azonban kell, hogy igénybe vegyük rajztudásunkat akkor, 
amikor betűöntödei anyagokkal valami jót, kifogástalant akarunk alkotni, 
hogy azok egyes darabjait az esztétika és jó ízlés követelményeinek meg
felelően állíthassuk össze, vagy amikor ezek kíséreteképpen valamely alap- 
lemezre kell rajzolnunk, továbbá amikor munkákhoz egy-egy monogrammra, 
gyári jelre stb.-re van szükségünk.

A  betűöntődéi anyagokból való tervezésnél a rajzolás segítőtársul való 
alkalmazásának oly tág tere van, hogy a hozzáértő, kellő gyakorlattal bíró 
mesterszedő e kettő egybevetésével igen szépet, minden célnak és igénynek 
megfelelőt alkothat, de egyszersmind rajztudását is érvényesítheti.

Legyen tehát a rajz segítőtárs és helyezzük a fő súlyt a szedésre; ha azután 
valaki mindkettőnek mestere, s azt egyesítve igyekszik munkájába belevínní, 
annak ez csak előnyére válhatík; de a szedés technikájával míndenekfölött 
igyekezzünk tisztába jönni, mert az ebben való gyengeséget nem pótolja 
semmiféle rajztudás sem.

LÖW Y SALAMON.
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ÉPES FORMÁK ZÁRÁSA
Mindenféle nyomtatvány előkészítésekor fontos munka 

a formazárás, de különösen nagyfontosságú akkor, amikor 
illusztrációs művek nyomtatásáról van szó. Az e tekin
tetben elkövetett, aprólékosnak, kicsinyesnek látszó hibák 

igen alaposan megboszulhatják magukat nyomtatás közben, sőt esetleg 
döntő hatással is lehetnek a nyomtatvány sikerültére nézve. Talán nem 
árt tehát, ha a következőkben röviden, szárazon ismertetem az e tekintetben 
való gyakorlati tapasztalataimat.

A  nagy, mély tónusú kliséket tartalmazó kolumnákat jól tesszük, ha a 
keret hátsó szélétől — amennyire apapíros csak megengedi — beljebb helyez
zük el. Határozottan jobb födést érünk így el. Ügyeljünk az ilyen forma 
zárásakor még arra is, hogy az alsó felükön nehezebb, fölsejükön pedig 
könnyebb tónusú kliséknél a nyomóhenger először az utóbbi részeket nyom
tassa le; e részek píszkolódását és felhőződését nagyobb biztossággal kerül
hetjük így el. A  felhőzet ugyanis úgy keletkezik, hogy a papiros a nehéz 
tónusos részeken húzódik vagy nyúlik s ezáltal kisebb hullámok képződnek; 
e hullámok aztán a könnybb részekre átterjedve, ott píszkolódást okoznak.

Máskülönben a zárás egészen a szokott módon történik, de tiszta és 
éles lenyomatok készíthetése okáért szükséges, hogy az összes kliséket már 
lehetőleg a forma beemelése előtt betűmagasságra egyengessük. Ez az egyen- 
getés a zárólemezen történhetik a legkönnyebben. Kivesszük egyik klisét 
a másik után a formából, megvizsgáljuk a betűmagasságra nézve és kellő 
vastagságban papirost teszünk, illetőleg ragasztunk alája.

Ez az eljárás azonban csak akkor lehetséges, ha a klisé már a szedésben 
is megközelítőleg betűmagasságra emeltetett oly módon, hogy — ameny- 
nyíben szükséges — tágítókat vagy négyzeteket ragasztottak alája. Külö
nösen fametszeteknél fordul elő ennek a szüksége, mert a puszpángdúc 
ritkán éri el a kellő magasságot.

Deszkácskának a nem kellő magasságú klisé alá való szegezése előnyö
sebb a négyzetek alátételénél, de csak akkor, ha a klisé legalább egy non- 
pareille-nyível alacsonyabb. A  nagyon vékony deszkácska könnyen vetődik 
s ilyen állapotában káros hatással lehet a nyomtatás egyenletességére.

A  négyzeteket és reglettákat úgy erősíthetjük legbíztosabban a klisére, 
hogy az utóbbi alá előbb vékony papiroslapot csirizelünk s a tágítófélét csak 
arra ragasztjuk rája. Nyomtatás után azonban az ólomanyagot újra meg 
kell tisztítanunk. Attól pedig különösen óvakodnunk kell, hogy tisztítat
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lanul újra egyengetésre használjuk a tágítót, mert a rajta levő száraz csiriz 
vagy gufflmí egyenlőtlenné teszi a fölületét.

A  klisé-magasság megvizsgálásának egyszerű módja az is, ha az összes 
kliséket kivesszük a formából s egymás mellé rakva, két melléjük helyezett 
betűmagas rézléniára vonalzót fektetünk s ez alatt nézzük: mennyi alátétre 
van szükségünk. Ha ezt megállapítottuk, azt kezdjük kutatni: nem görbe-e 
a klisé. A  zárólemezre téve, két átellenes szélén ujjunkkal könnyedén meg
nyomjuk; ha himbálódzik ilyenkor: akkor az alja okvetlenül görbe. De 
most már arról is meg kell győződnünk, hogy ez a görbület nem terjed-e 
ki a klisé képes fölületére is. Legkönnyebben ügy tudhatjuk meg ezt, hogy 
ha fa-vonalzóval végigvizsgáljuk az egész fölületet.

Ha csak alul egyenlőtlen a dúc, könnyen segíthetünk rajta leráspolyo- 
zással; de ha már a képes fölülete is görbe, kissé nehézkesebb az eljárás.

Első sorban is az a kérdés, hogy miből van a dúc: fából-e vagy cinkből? 
Ha fametszettel van dolgunk, a következőképpen járhatunk el: Hídegvízes 
szivaccsal a fölület mélyen fekvő helyeit gyöngén megnedvesítve, képes 
felével lefelé a zárólapra fektetjük a lemezt, hogy a megnedvesített helyek 
vetődése egy síkban történjék. Néhány perc múlva megnézhetjük, hogy 
kiegyenesedett-e a dúc. Ha nem: megismételjük az eljárást. Esetleg többször 
is, mert hiszen nem egyformán vetődik meg minden fa.

Egy a fadúc rendbehozatalára irányuló másik eljárás az, hogy nedves 
papírost teszünk rája s aztán lepréseljük. De ha igen nagy a fadúc s több
színű nyomtatásra van szánva: ily módon ki lehetünk téve az esetleges 
megnyúlásának is, úgy hogy a pontos regisztert nem tudjuk elérni. Ilyen 
esetben szárazon préseljük be a dúcot.

A  fadúcnak a meggörbüléstől való megóvásával különben a szedőnek 
sem árt egy kicsinyt törődnie. Ne nedvesítse meg a formát addig, amíg a 
dúcok benne vannak s ne rakja a dúcokat nedves formadeszkára. Egyáltalán 
ügyeljen arra, hogy a dúcokhoz semminemű nedvesség ne férkőzhessék.

Ha galvanónak vagy fára szögezett cínkkliséknek a fölülete görbe: 
feszítsük le a lemezt a fájáról s ragasszunk az alsó felének megfelelő helyére 
annyi papírost, amennyi a baj rendbehozására szükséges. Amikor a lemezt 
újra felszögezzük, nagyobb szögekkel történjék az, hogy így a korábbi 
szöglyukakban is jól tartsanak. Még jobb, ha a fölszögezés egy kissé eltolva 
történik; de ez persze nem mindig lehetséges. A  gyöngén megerősített 
lemezt a festékező hengerek esetleg letéphetik az alapjukról s ha az így leté
pett lemez másik lemezre vagy a szedésre csúszik: kész a legnagyobb galiba.

Igen fontos dolog s a forma zárásakor nagy figyelmet kell fordítanunk 
rája, hogy a klisék pontosan derékszögben álljanak s jól ki legyenek zárva. 
Ha a klisé nem derékszögű s a szedő az egyenetlenségeken nem segített: 
előadódhatik az az eset, hogy nyomtatás közben minden huszadik-huszon
ötödik ívnél oda kell a gépmesternek állania, hogy a fölcsúszott kizáró 
anyag letolásával a föl-föltünedező maszatot eltávolítsa.

De nem mindig a klisé egyenetlensége okozza a maszatot. Néha a gyönge 
kizárásban van a hiba; a klisé ide-oda mozog s lassan, de következetesen 
fölnyomja a mellette lévő kizáró darabokat. Máskor a túlságosan erős 
kizárásban találjuk meg a baj okozóját; a klisé ilyenkor oldalt feszül, de a 
fölötte és alatta levő szedés lazán marad, úgy hogy a festékező henger a 
bennök foglalt záró darabokat kíjebb húzhatja. Ismét máskor a klisé oldalán 
levő kizáró anyag feszül s ennek következtében bújik föl a maszatolódás 
közvetetlen okozója.

HORVÁTH ALAJOS.
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z Útikönyv története
Jelen közlemény — a szó szoros értelmében véve — 

nem annyira szakközlemény, mint inkább bibliográfiai 
vázlat, kis csevegés az útikönyvek történetéről. Ameny- 
nyíben azonban egy ma már nagyon fölkarolt és nél

külözhetetlen nyomtatvány történelmi fejlődéséről s keletkezéséről van szó, 
nem érdektelen ránk nézve sem, ha ennek históriai folyamatával megismer
kedünk. Az útikönyvek szükségességét már az ó-korban érezték: különösen 
nagy fontosságuk volt a zarándokok számára, kik évekig zarándokoltak 
a Szentföldre, hogy saját szemeikkel láthassák a megváltó sírját. Ilyen úti
könyvek voltak már a IV. században is. „Itinerarium" néven ismerték őket. 
A  két „Itíneraríi Antoníní" hivatalos útikönyve volt a római birodalomnak; 
a római birodalmon kívül még az európai, ázsiai és afrikai szárazföldi és 
tengeri utakat is tartalmazták. Később, midőn a kereszténység mindinkább 
terjedni kezdett, a szentföldi zarándoklatok számára dolgozták e könyveket 
át, s a látogatottabb búcsúhelyek leírásával bővítették. Szintén a IV. szá
zadból való az „Itíneraríum Híerosolymítanum", mely egy Bordeaux (Bur- 
digala) és Jeruzsálem közti és vissza Rómán és Milánón át vezető útiránynak 
a leírása. Ezt egy bordeauxí keresztény ember írta hitsorsosaí számára. Ez 
volt az első útikönyv Palesztináról és Szíriáról. Ezután az újabb és újabb 
útikönyvek szakadatlan láncolata következik egészen az „Itínéraíre de 
Paris á Jérusalem"-íg, melyet Chateaubríand írt. Minden évszázadnak meg
van a maga „Iter Hierosolymítanum,<-ja és „Terrae Sanctae“-ja, melyek 
közül egyeseket már asszonyok is írtak: szent Paula (szent Hieronymus 
barátnője) és ennek leánya Eustochía.

A  X V. századtól kezdve már németnyelvű útikönyvekkel is találkozunk. 
Az első ilyen „Das íst die Ordnung, wíe mán sích haltén soll über Meer 
und auch die Heiligen Stádte besuchen" í426-ból egy Bassenheímer János 
nevű zarándoktól való, melynek eredeti kéziratát a drezdai királyi múzeumban 
őrzik. Itt még említést kell tenni egy a fontihez hasonlóról: a „Hübsche 
Tractat, wíe durch Herzog Gotfríd von Pulién das Gelobte Landt gewonnen 
wurde“, mely egyike az ősnyomtatványoknak (Augsburg 1479).

Mint búcsújáróhely Jeruzsálem és Róma mellé, midőn a Szentföldön a 
keresztes hadak folytak és így az odavaló zarándoklatok lehetetlenné váltak: 
Spanyolországban Santiago de Compostela sorakozott; így az idevaló zarán-
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doklatokhoz is adtak ki Itíneraríumot. A  Rómába zarándoklóknak Nagy 
Károly idejében — tehát a IX. század közepe táján — volt már alapos 
útmutatójuk az örök városról, melyet Mabíllon (francia tudós, bencésrendi 
pap; sz. Íó32., f  Í707.) az eínsídelní kolostorban fedezett fel és amely ma 
„Anonymus Eínsídlíensís" név alatt ismeretes. Itt említendők még a „Gra- 
phía Aurea Urbís“ és a „Mirabílís Romáé"; mindkettő a XII. századból 
való, melyek azonban csak a XIX. században kerültek nyomtatásban a nép 
kezébe. Ezek szintén a búcsújárók számára készültek, kik eddig a Nagy 
Konstantin császár idejéből származó „Notatío“ és„Curíosum Urbís Romáé" 
nyomán voltak kénytelenek zarándokút)ukon haladni.

Csak jóval a reformáció után, mikor a közlekedési eszközök fejlődésnek 
indultak és a közbiztonság már valamivel rendezettebbé vált: kezdtek feltűnni 
a mai értelemben vett útikönyvek. És 1779-ben, midőn az utazási láz Svájcba 
és Itáliába kergette az embereket, jelentek meg az első útleírások a két 
említett országról. A  XIX. század elején aztán a kereslet e könyvek után 
mindinkább fokozódott, úgy hogy a könyvkereskedők is érdeklődni kezdtek 
ez újabb nyomtatvány iránt.

Í829 óta jelennek meg a John Murray által kiadott „Handbooks fór 
Traveller“-ek, melyek közül számosat utazásai alapján ő írt. Egy ilyen könyv 
a Rajnán utazó angolok által a koblenzi Baedeker szemébe tűnt, ki aztán 
szintén ezek mintájára készítette útikönyveit. Az elért eredmények a többi 
külföldi kiadókat is ilynemű vállalkozásokra serkentették és Í84í-ben már 
a párizsi könyvkiadó társaság kiadja Svájcról az ő „Guídes Joannes“-át, 
melyet Adolphe Joannes francia hírlapiró 1840-ben svájci utazása alapján 
írt. Az ő, általában saját tapasztalatain íródott útikönyvei Görögországról 
és a Keletről a 70-es években az oda utazók számára szinte nélkülözhetet
lenek voltak. í856-ban adta ki az amerikai Taylor az ő „Wíews a-foot on 
Europe seen wíth knapsack and staff“ című európai útikönyvét, melyet 
még ma is szívesen használnak. A  Mayer-féle „Reísebücher“-ek 1862 óta 
jelennek meg; ezek közölték Norvégiáról az első alaposabb útbeosztást és 
útleírást Yngvar Níelsen norvég történetíró tollából, melyhez a nyolcvanas 
években a leleményes németek újításképpen egy nyelvmutatót is mellékeltek.

Ez időtől kezdve már megszámlálhatatlan az útikönyvek száma, melye
ket a különféle turístaegyesületek és könyvkiadók egymással versenyezve 
kiadtak. És dacára az útikönyvek nagy elterjedésének, nagyobbszabású, a 
Baedeker könyveivel eredményesen konkurráló magyar útikönyvek még 
nincsenek, holott tán itt is érdemes volna ezekről gondoskodni és kiadá
sukat nem a külföldi cégek kezében hagyni.

HERMANN KÁRO LY.

SZÁRAZ FÖLD- MEG ÁSVÁN YFESTÉKEK ELDÖRZSÖLÉ-
SEKOR eleinte csak kevés gyönge vagy középerősségü kencét vegyünk. 
A  festékes lapáttal az egészet jól össze kell gyúrnunk, s aztán a festéktörő 
márvánnyal, esetleg valamely vashengerrel addig dörzsölgetnünk, amíg a 
festékszemecskék tisztára széjjelzúzódnak. A  kencéből ezután lassankínt 
annyit töltögetünk a festékhez, hogy az a kellő sűrűségét és nyúlósságát 
elérhesse. Amikor festéktörő márvánnyal történik a széjjeldörzsölés, ügyel
nünk kell arra, hogy annak egész fölülétével dörzsöljünk, ne pedig csak 
a szélével.
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RÉGI NYOMTATÁSI TECH
NIKÁRÓL dkZds

Ha végigtekintünk a könyvnyomtatás mai produk
tumain s azokon a raffínált, zseniális leleményességgel 

megkonstruált segédeszközökön, amelyek segélyével létrejöttek, önkén
telen is elénk tűnik annak a kérdésnek a megvilágítása, hogy vájjon hogy 
és milyen szerszámokkal hozták létre elődeink némely, még ma is meg
csodált nyomdai munkájukat.

Azt mindnyájan tudjuk, hogy a régi könyvnyomtatók igen kezdetleges 
anyagokkal, szerszámokkal dolgoztak, az egyes technikai fogások részletei 
azonban jórészt csak a tudományos világ előtt ismeretesek, s ott még jelenleg 
is vita és tanulmányozás tárgyát képezik. E régi könyvnyomtatási technika 
mikéntjének megállapítása csak a régi nyomtatványoktanulmányozása révén 
vált lehetségessé, mivel a könyvnyomtatás első századaiból alig maradt 
reánk valami írott, pozitív adat, melyből e kérdést megvilágíthatnék.

Miután ennek bővebb tárgyalása nem tartozik szorosan értekezésem 
keretébe, rövidesen rátérek tulajdonképpeni tárgyamra, a régi könyv
nyomtatási technika leírására.

A  különálló öntött betűk, mint tudjuk, Gutenberg találmánya; e 
nélkül a zseniális találmány nélkül még ma is azon a ponton állanánk, 
amelyen a könyvnyomtatás előtt, a XIV. században állott az emberiség 
kulturális haladása.

A  könyvnyomtatást tehát a föltalálása előtti sokszorosítási eljárásoktól 
az önálló, öntött betű különbözteti meg, mert ha nem így volna, akkor pl. 
Kína az ő fába vésett nyomtató-lemezeivel már krb. 750 évvel megelőzte 
volna Gutenberg találmányát. De amint nem nevezhettük könyvnyom
tatásnak az úgynevezett egylevelű nyomtatványokat, akár képpel, akár 
vegyesen kép- és szöveggel készültek, ép ügy nem tekinthetjük ilyennek 
a kínaiak sokszorosítási eljárását.

A  betűöntés volt a nyomdászat alapeszméje s ez képezte ama titkot, 
melyet az első könyvnyomtatók oly féltve őriztek az avatatlanok kíváncsi
sága elől. Ezért nem is találunk rá adatot, hogy ez a technikai ág mily 
fogásokból állott. Gutenberg Í4é0-iki Catholicon-jában az áll, hogy „e mű 
a patronok és formák összeegyeztetése révén készült"; Cenníní 1471-ik évi 
firenzei munkájában már érthetőbben betűkről beszél, „melyek előzőleg 
kölyübe (Stempel) vésettek és azután anyabetübe (matricába) verettek és
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innét öntettek". Zainer ulmí nyomdász 1474-ikí munkája kolofonjában 
fémbetűket (Metalltypen), Hussner strassburgi könyvnyomtató 1476-ban 
művésziesen fémbe vésett betűket említ; Jenson velencei nyomdász pedig 
(•j* í480-ban) „isteni művészettel vésett és öntött" betűkről ir.

Hogy miből állott a régi könyvnyomtatók (kik egyúttal öntők is valá- 
nak) betűféme, azt pontosan még nem tudjuk. Az azonban bizonyos, hogy 
a betűfémet ólom-, cínn-, antimon- és rézből keverték. Hans Sachs1 még 
bízmutot is említ egy 1568-ban általa megírt, Jóst Amman által illusztrált, 
Schopper által kiadott, s az egyes mesterségeket megéneklő munkájában:

„Ich geuss díe Schríft zu dér Druckrey,
Gemacht aus Wíssmat, Zin und Bley."

Egy firenzei kolostor-nyomdában föltalált számadási könyv 1474— 
1483-ík évi kiadásai között is előfordul a réz, ón, ólom, fém (antimon ?), mely 
fémanyagok minden bizonnyal betűöntéshez használtattak. Egy 1540-ből 
származó, Velencében megjelent mű 3 rész cínnt, 1/8 rész ólmot és 1/s antí- 
mont ír elő betűfém-keverékül. A  kölyüket valószínűleg a formametszők 
készítették a szépírók írásmíntáí után.

A  régi, X V . századbeli nyomdászok természetesen még változatosabb 
méretű betűkkel dolgoztak, mint a későbbi századok könyvnyomtatói s 
csak egyes véletlenségeknek köszönhetjük, hogy betűik méretéről némi 
fogalmat szerezhettünk. A  festékpamacs ugyanis a rosszul kizárt sorokból 
olykor egyes betűket kihúzott s e betűk a nyomó vigyázatlansága követ
keztében a formán maradván, a szedéssel együtt lenyomódtak. így azután 
lenyomódott az egész betűtest, mely lenyomat után a betű méreteit ponto
san meghatározhatjuk. Egy ily lenyomatnál a betű 24 mm., egy másiknál 
21 mm. magas és 4*5 mm. széles. A  betűk szígnaturája a betűkép alatt 
5—8 mm. van és kerek alakú (O). Ez a kerek alakú szígnatura Faulmannt 
tévútra vezette, amennyiben ő azt állítja, hogy a betű oldalán levő kerek 
mélyedés az egész betűtesten áthaladó lyuk, melynek az volt rendeltetése, 
hogy azon drótot lehessen általhúzní, hogy így az egyes betűk egymáshoz 
fűzethessenek. Hogy Faulmann állítása téves, azt előttem már avatott 
tudósok rég beigazolták; én csak annak konstatálására szorítkozom, hogy 
az általa idézett és egyebütt is reprodukált1 2 3 eredetin a kerek mélyedés belseje 
is festékes, már pedig abban az esetben, ha a betű át lett volna lyukasztva 
és dróttal egy más betűvel egybefűzve, akkor a festék semmi esetre sem 
hatolhatott volna oly mélyen a lyukba, hogy lenyomódhasson. Az a kerek 
mélyedés legföljebb í—í’5 mélységű lehetett és egyszerű szígnatura volt, 
nem pedig lyuk.

A  nyomás sok tekintetben még több szakértelmet kívánt, mint a 
szedés. Kezdetben a szedő, nyomó és öntő természetesen egy személy volt; 
később azonban minden technikai fogás külön gyakoroltatott. Hogy milyen 
volt a régiek könyvsajtója, azt képzeletben mindnyájan tudjuk. Á  fa-sajtó, 
mely különféle célszerű javításokkal egész a XIX. század kezdetéig haszná
latban maradt, sokkal nagyobb szakképzettséget kivánt, mint a későbbi,

1 Hartmann Schopper: tlavoaXia, „Eygentliche Beschreíbung Aller Standé etc.,
durch den weitberühmten Hans Sachsen. Frankfurt Í568.

3 A  mű cím e: Johann Niders, Leprae morales; nyomtatta Winter Konrád (Faul- 
mann tévesen Homborch-ot mond) Kölnben 1476 táján. Reprodukálva: Faulmann: 
111. Gesch. dér Buchdruckerkunst, Wien 1882. 41. — A . van dér Línde: Gesch. dér Erfín- 
dung dér Buchdruckerkunst, Berlin 1886. III. 691. — Madden J .  P. A . :  Lettres d’un 
bíbliographe, Paris 1875. IV . 232.
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vasszerkezetű sajtók. A  festék kezelése, mely kezdetben kevésbé konszisz- 
tens, s a festékpamacshoz alkalmazva inkább lágy összetételű volt, különös 
elő vigyázatot igényelt. És a régi nyomdászok nagy gondot fordítottak a festék 
és a kence készítésére; a régi jó időkben ugyanis még nem léteztek festék- és 
kencegyárak, meg koromégető kemencék, hanem minden könyvnyomtató 
saját maga készítette a nyomáshoz szükséges festéket. Hogy miből készí
tették a régi nyomdászok festékeiket, arra nézve érdekes adataink vannak. 
A  levélnyomók tudvalevőleg barna földfestékkel vonták le a fametszetű szö
veget vagy képet. Utódaik, a nyomdászok már kezdetben is briliáns fekete, 
vörös és kék festéket használtak, s Gutenberg és Schöffer bibliái még ma is 
bámulatos szép, intenzív színeket mutatnak. Az ő technikájuk titkából 
azonban semmit sem hagytak reánk, mert titkukat gondosan őrizték, de a 
firenzei Maglíabechí-féle könyvtárban talált, s az 1474—83. évekből szár
mazó számlákból megtudjuk, hogy a festéket lenolaj, terpentin, fekete 
szurok, szurokgyanta, vaskovand, cinóbervörös, gyanta, gubacs, gálickő 
és sellakból készítették. A  festékkészítés a nyomdászok által még a XVIII. 
században is gyakoroltatott s erről Gessner már idézett művében igen érdekes 
leírást ad. Mindenekelőtt régi, egyéves, állott lenolajból a városon kívüli 
mezőn kencét főztek (gyúlékonysága miatt a városban kencét főzni nem 
volt szabad). A  tűzön, rézüstben, fokozatosan hevítették az olajat s a rajta 
képződő habot, mely vizes alkatrészeket tartalmazott, zsemlyével és hagyma
szeletekkel leszedték. Ez az olajos zsemlye a régi nyomdászok kedves falata 
volt, mert megsózva igen jókat lehetett rá inni. A  kencefőzés ennélfogva 
rendesen nagy cécóval volt egybekötve, mely után néha a fringiának is 
jutott szerepe, űgyannyíra, hogy egyes városok (Jena, Strassburg) tanácsa 
szígorű rendeletekben figyelmeztette Gutenberg utódait, hogy az ívásban és 
a verekedésben mértéket tartsanak. Frigyes szász választófejedelem í557-ben 
ráirt a jénai tanácsra, hogy a nyomdász-segédeket féken tartsák, mert 
ügy értesült, hogy azok ivás közben egymásra kardot emelnek. Hogy mily 
eredménnyel, arról hallgat a krónika.

Az első habot kanállal, a másodikat zsemlyével szedték le. Némely 
esetekben még ólomoxidot és míníumot is kevertek a kencéhez, s 
mikor ez az edény alján leülepedett, a kencét vigyázva leöntötték róla. 
Állítólag ez anyagok hozzákeverése által a kence a papíroson gyorsabban 
száradt. A  jó kence fonállá húzódott. A  hagyma által határozták meg a 
kencefőzés egyes stádiumait; amíg a forró olajba dobott hagyma meg
feketedett, addig a kencét nem vették le a tűzről. Ha a kence a meghatáro
zott sűrűségi fokot elérte, akkor az üstöt födővei betakarták és a földbe ásták. 
Kihűlés után leszűrték s 4—5 hétig állani hagyták, hogy megtisztuljon.

A  kormot gyantás faanyagokból (lúcfenyőből stb.) és egyéb gyantás 
hulladékokból (kátrány, szurok, kátrányos olajok stb.) egy e célra készített 
kezdetleges készülékben állították elő. E célra egy kisebb kamraszerű épít
ményben gyantás anyagokat égettek el, s az ebből képződött kormot föl
fogták. Ezt a procedúrát szintén a mezőn végezték, mivel a városban ilyesmi, 
tűzveszélyes volta miatt nem volt megengedve. A  rendesen fából készült, 
7—8 lábnyí magassággal bíró, alul cseréptéglával kirakott, külső részén jól 
betapasztottkoromégető-kemence belsejében,az égő anyag fölött 6-7 lábnyíra 
nagy kecskebőrt feszítettek ki, melyre azután a finom korom rárakódott. 
A  gyantás anyag parázzsal megrakott serpenyőbe helyeztetett, s itt lassú 
égéssel korommá képződött. A  kész kormot rendesen másodnapra leszedték 
s ha esetleg nem volt egészen tiszta, vízzel telt csöbörbe helyezték, hogy 
a benne levő por stb. leülepedjék. A  festéknek nyomtatáshoz való előkészí
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tése ezután már a rendes eljárás szerint, dörzskővel ment végbe. A  színes 
festékeket, különösen a cinóbert, már körülményesebb módon készí
tették. Az egyik eljárás szerint a nyers cinóbert kiégették, azután vörös 
borban megtörték; végre sáfrányt, albumínt és mézgát kevertek hozzá 
s újra megtörték. A  festék sötétes színárnyalatát borszeszben oldott és 
átszűrt sáfrány hozzáadásával érték el. Egy más módozat szerint a dara
bos cinóbert porrá törve, vizben iszapolták. Az iszapolt cinóberre azután 
húgyot1 vagy borszeszt öntöttek rá s ezt a procedúrát ötször-hatszor is meg
ismételték, végre tojásfehérjével dörzsölték és megszárították.

A  zöld szinű festéket rézrozsdából csinálták. A  darabos rozsdát ecetben 
iszapolták s 24 órai íszapolás után tűzön mindaddig hevítették, míg szűrhető, 
pépszerű anyaggá nem változott. Átszűrés után a még bennmaradt nedves
séget tűzön elpárologtatták. A  bíboros festéket (cochenílle) 1650-ben fedezte 
föl Drebbel hollandi kémikus; addig csak cínóberrel dolgoztak. A  kék 
festéket a lapís lazulí vagy lazurkőbőí (ű. n. természetes ultramarín) készí
tették; a mai mesterséges ultramarinhoz teljesen hasonló színű, a régi 
nyomdászok által igen becsesnek tartott festék volt, mellyel már Gutenberg 
és Schöffer munkáiban is találkozunk; a mesterséges ultramarin azonban 
idővel teljesen kiszorította a használatból. Az utóbbit 1812-ben Gmelin Kristóf 
tübingaí vegyész találta föl.

Természetes, hogy a rendkívül hatalmas arányokban fejlődő technika 
kivette a nyomdászok kezéből a festékkészítés tudományát. Ebben különösen 
Anglia járt elől, s Parson és Lawson festékgyárai a XIX. század közepe 
táján a kontinens összes államaiban utánoztattak. Sőt a verseny később 
már hamisításra vetemedett: a cukorgyártásnál telítés alkalmával képződött 
salakból, megatannínfeketéttartalmazóbőrhulladékokból csináltak nyomda- 
festéket, de nem sok eredménnyel. Ugyanígy végződött a lemosható festék
kel való kísérletezés is. Hogy a festék gyárilag történt előállítása folytán a 
nyomtatványok külseje is emelkedett, az érthető. A  régi nyomtatványokon 
ugyanis némely rész sárgásbarna körökkel van árnyalva, amin a korom
égetés primitív voltánál fogva nem lehet csodálkozni. A  koromban esetleg 
bennmaradt olaj- és víztartalmú részek okozták e foltokat.

A  festéket a sajtóban levő formára pamaccsal adták föl. A  festék-föladót 
„Ballmeíster“-nek, a nyomót „Pressmeister“-nek hívták. A  pamacsot birka
bőrből készítették; a bírkabőrt előzőleg finoman kikészítették s azután egyik 
felét faolajjal bekenték, hogy a víznek ellenállhasson; az olajos részét a 
pamacs belseje felé fordították, míg a másik, a külső rész, mely a festékkel 
érintkezett: olajozatlan maradt. A  pamacsot lószőrrel tömték ki, s időnként 
vizet is csöpögtettek bele, hogy a bőr puha és simulékony legyen. E célra 
fölül egy kis nyílással volt a pamacs ellátva. Munka után a pamacsokból 
a lószőrt kiszedték és kiszárították, s másnap ismét beletömték. Tartósság 
végett a lószőrt meg szokták volt olajozni. A  pamacs körülete 23 hüvelyk, 
nyele 5 hüvelyk volt, s a régi nyomdászok maguk készítették. A  nyers bőrö
ket hamu- és mészből készített lúgban lemaratták s azután fahengerek 
között ványolták. A  pamacs, mely ma már csak a nyomdászok jelvényé
ben, az úgynevezett nyomdászcímerben szerepel, a XIX. század elején 
kiment a divatból s helyét egy modernebb és praktikusabb angol találmány, 
a Forster és Harríld-féle enyv- és sziruphenger foglalta el.

1 Gessner: Bey dér löblichen Buchdruckerkunst nöthíge and mitzüche Anfangs- 
Gründe etc. Leipzig 1743. című munkájában így ír: „Eíníge nehmen anstatt des 
Knaben-Urins Brandewein" . . .  Í7Í. p.

* 136 v



Maga a nyomtatás technikája a középkori könyvnyomtatóknál nagyon 
körülményes volt. Habár pozitív adataink a nyomás mikéntjére nézve 
nincsenek, a legújabb tanulmányok, melyeket különösen "Wallau,1 Schmidt,- 
Dzíatzko,1 2 3 Madden4 5 közrebocsátottak, e kérdést hatalmas lépéssel előbbre 
vitték. A  régi nyomtatványok ésínkunábulák, vagy a Gutenberg és Schöffer - 
féle bibliák reprodukcióinak szemlélésekor önkéntelenül fölmerül előttünk 
annak a kérdésnek a megfejtése, hogy a többszínű iniciálék vagy kiemel
kedő sorok mily módon nyomódtak. Azt tudjuk, hogy egyes nyomdászok 
a vörös sorokat és kezdőbetűket rubríkátorokkal csináltatták a kész mun
kába. Ezzel a fogással már Schöfferék is éltek. Schmidt szerint a régi nyom
dászok két formát készítettek s először a fekete formát nyomtatták, s azután 
a színeset. Faulmann,6 7 Lorck,3 De Vinne' ezzel ellentétben azt állítják, 
hogy a vörössel vagy színessel nyomandó sorokat alárakták, melyek így 
kimagaslottak s a fekete forma nyomásakor helyüket quadrátokkal pótol
ták. Blades szerint mindkét formát egyszerre nyomták, még pedig ügy, 
hogy először az egész szedést fekete festékkel pamacsolták be, s azután 
a színessel nyomandó részekről a fekete festéket letörölték és ezeket piros 
vagy kék festékkel kenték be. Állítására bizonyítékokat is hoz föl, annak 
konstatálására, hogy a piros színnel nyomott sorokon is van ítt-ott fekete 
festékfolt. Schmidt szerint a vörös nyomás csak akkor vehette kezdetét, 
mikor a fekete kész volt. A  vörös szöveget azonban kolumnánként nyom
ták s így egy ív nyolcszor került a présbe. Az úgynevezett ősnyomtatványok
nál előbb a fekete színt nyomták s azután a vöröset; a X V . század végén 
pedig a vörös színt nyomták először s azután a feketét, a XVI. században 
a vörös sorokat alárakták. Később mindinkább kevesebb súlyt fektettek a 
nyomtatványok külsejére és Schöffer utolsó nyomtatványai is a technikai 
visszafejlődés nyomait viselik magukon. Akkor már a „sokat és olcsón" 
jelszavak domináltak.

Wallau szerint az 1457. évi biblia két színben nyomott ínicíáljaí rézből 
készültek s mind a két színt egyszerre nyomták. Szerinte az iniciálé két 
részből állott: a betűből és a díszítményből. A díszítménynek az a része, 
ahol a betűnek szánt hely volt, bizonyos mélységig ki volt vájva. Először 
a díszítményt festékezték be, azután, miután előbb a kívánt festékkel beken
ték, a kívájt helyre helyezték magát a betűt is és ezután lenyomatták. 
Mivel a középkorban a papíros érdessége miatt csak áztatott papírosra 
nyomtak (még pedig merített papirosra; a géppapírt csak 1804-ben kezdték 
gyártani Angolországban), mely száradás után összemegy: világos, hogy a 
kétszínű ínícíálok igen pontos regisztere abban az esetben, ha a két szín 
külön-külön nyomódik, abszolúte lehetetlenség. A  pergament is áztatták s 
ennek is ugyanoly tulajdonsága van, mint a papírosnak. Ha a papirost 
áztatás nélkül lehetett volna nyomni, ez egész más lenne, de ez lehetetlen
ség volt. Nemcsak a X V. században, hanem még a XIX. század elején is 
angol papírost használtak a díszes nyomtatványokhoz Németországban is.

1 Dr. Heinfich Wallau: Die zweifarbigen Initíalen dér Psalterdrucke von Füst 
und Schöffer Festschrift. Main? 1900.

2 Dr. A d . Schmidt: Untersuchungenüber die Buchdruckertechnik des X V . Jahrhun- 
derts. (Centralblatt für Bíblíothekswesen.) Leipzig 1897.

3 Dr. Kari Dzíatzko: Satz und Druck des 42-zeiligen Bibéi; Gutenbergs früheste 
Druckerpaxís. (Sammlung bíbliothekwissenschaftlicher Arbeíten.) Berlin 1890. IV.

4 Kari Faulmann: 111. Gesch. d. Buchdruckerkunst. Wien 1882.
5 Kari Lorck: Handbuch dér Gesch. dér Buchdruckerkunst. Leipzig 1882.
6 De Vinne T . : T he Invention of Printing. N ew -York -London 1877.
7 Madden J .  P. A . :  Lettres d’un Bíblíographe. Paris 1868— 86.
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Brockhaus és Köriig Frigyes levelezéséből kitűnik, hogy „a német papíros oly 
ocsmány rossz árú, mellyel angol kereskedő nem merne a közönség elé lépni4*.1

Képzelhetjük, hogy a X V —XVII. századbeli nyomdásznak mily gon
dot okozott a papíros megválogatása. A  papíros sohasem volt egyenlő 
vastagságú s így természetes, hogy a nyomás sem lehetett egyforma. A  figyel
mesebb nyomdászok ezért a papírost nyomás előtt gondosan kiválogatták. 
Gutenberg harmínchatsoros bibliája tízféle papirosra van nyomva.

A  régi nyomdászok, mint már előzőleg is említem, a papíros kivéte
lével összes szakszereiket maguk készítették; a papírost vagy egyenesen a 
papírosmalmoktól, vagy pedig, különösen a finomabb minőségűt, a nagyobb 
városokban levő kereskedőktől szerezték be. A  kereskedők akkortájt nem 
tartottak az egyes papíros-minőségekből nagy készletet s a nyomdászok 
sem szerezhettek be egy minőségből nagyobb mennyiséget, miután az e 
célra megkívántató forgó tőkével nem rendelkeztek. Ezen okból azután az 
egy munkához szükséges papírost csak részletenként vásárolták s ez az oka 
annak, hogy a X V —XVI. századokból eredő nyomtatványok között sok 
oly művet találunk, melyhez néha Í2 különféle papíros-malom készítményét 
használták. E papírosok kezdetben igen erősen enyveztettek, s az akkori 
nyomósajtó kezdetleges mehaníkájával csak nagy vesződséggel lehetett e 
papírossal tiszta nyomást produkálni. A  papiros elárűsításí joga, ép úgy, 
mint előzőleg a pergamené (hártya), egyes testületek, intézmények kizáró
lagos szabadalmát képezte; kezdetben az egyetemek, utóbb gyógyszerészek, 
könyvkötők stb. kereskedtek papírossal. Párísban a fűszeresek (épícíer), 
Luzemben pedig csak a gyógyszerészek árulhattak tintát és papírost a X V. 
században. A  berlini könyvkötő-czéh, mely 1595-ben alakult, két évszázadon 
át perlekedett a fűszeresekkel a papíros egyedárűságí jogáért.

Ezek után fölmerül annak a kérdésnek a megvilágítása, hogy a több
nyire pontos regisztert mivel értek el a nyomdászok ? Ha a régi, X V . század
beli nyomtatványokat szemügyre vesszük, látni fogjuk, hogy azokat punk- 
turával nyomták. A  punkturákat már Gutenberg Catholíconján és Schöffer 
1462. évi bibliáján is föltalálhatjuk, mely négy punkturával nyomódott; 
ezeket az ív külső peremén alul és fölül alkalmazták; később a közép
léc fölé helyezték a punkturákat. Jobst Amman 1568. évi rajza már így 
tünteti elő. Egyes ínkunábuláknál egy sajátságos jelenséggel találkozunk: 
teljesen üres, ű. n. „vákát** kolumnákon egyes betűk, sőt szövegrészek vak 
lenyomatát találjuk. Ennek magyarázata az, hogy a forma a rámának 
csak egy részét töltötte ki, s ezért az üres részt használt szedéssel töltötték 
ki, mely a tégely kis térfogatánál fogva sokszor igen erősen benyomódott 
a papírosba. Később ólom-dúcokat használtak e célra. A  kezdetleges fa-sajtó 
alapja oly nagy volt, hogy abba nyolc oktáv kolumnát lehetett a keretbe 
zárni; nyomótégelye viszont oly kicsi volt, hogy a formának csak felét 
lehetett egyszerre aláhajtaní és pedig először a bal s azután a jobb oldalon 
levőt. A  sajtónak kezdetben rámája sem volt és csak egy papíros-maszkot 
helyeztek a formára, hogy az ív ne piszkolódjék.

Maguk a különféle segédeszközök bizony szintén nagyon kezdetlegesek 
voltak. A  fából készült szedővas pl. még a XIX. század elején is haszná
latban volt s a vasból való csak Í820—30 között terjedt el Franciaországból 
a kontinens többi államaiba. Ugyancsak fából volt a szedőhajó is és fából

1 L orck : Handbuch dér Geschíchte dér Bucfidruckerkunst. Leipzig 1882. 11/334. 
Brockhaus levelezéseiből megtudjuk, hogy K öníg neki ajánlotta föl az első gyorssajtót, 
melyet mint modellt készített, ő azonban kifogásokkal állott elő s a terv füstbe ment. 
K öníg ezután Angliába ment s találmányát ott értékesítette.
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voltak az ürtöltők is. A  tenákulummal már a legrégibb (Í568) képeken is 
találkozunk. A  szedők, mint ezt egyes régi képeken látjuk, rendesen ülve 
dolgoztak s ez a szokás egész a XVII. századig fönmaradt. Szedőnők csak 
a XIX. század közepe táján tűnnek föl Franciaországban, ahol még Fírmín 
Didót is nőkkel szedetett. A  szedőszekrények két részből állottak, az egyik 
a másik fölé helyeztetett a nagyon is rézsűt helyzetben álló regálísra. A  sok 
rövídítési jel miatt a szekrények igen sok rekesszel bírtak s így a szedés is 
jóval nehezebben ment, mint ma. Némely rajzon a szedő jobb kezében tartja 
a szedővasat, ami valószínűleg onnét ered, hogy a rajz átvitelénél fordított 
helyzet állott elő, s erre a művész figyelme nem terjedt ki. E kezdetleges 
technikai eszközök dacára a régi nyomdászok közül sokan még ma is meg
bámult műveket hoztak létre; az olasz Gíunta, Manuzío, a francia Didót, 
Estíenne, Morei, a hollandi Elzevír, a spanyol Ibarra, az angol Caxton, a 
belga Plantín, a német Koberger, Breítkopf, Brockhaus stb., a magyar 
Tótfalusi Kiss Miklós míndmegannyían bajnokai a nyomdászat művészies 
irányzatra való fejlesztésének.

*  *  *

A  nyomdászok a XVI. században már olybá tartották magukat, mint 
a tanult diplomás emberek; a XIII—XIV. században a pergamenpapíros- 
és kézíratkereskedők s a szépírók, különösen Francia- és Olaszországban 
mindenütt az egyetemi tanácsnak voltak alárendelve, s kihágás esetén az 
ült fölöttük törvényt.1 A  nyomdászat föltalálása után, midőn az űj művészet 
már nagyobb arányokban elterjedt, a nyomdászok az egyetemmel bíró 
városokban nem igen akartak a többi céh-emberekkel egy kalap alá kerülni, 
s az egyetem tagjaivá, „membrís academícís", vétetvén föl magukat, a városi 
tanács hatásköre alól kibújtak. A  jénai és wittenbergi egyetemek e miatt 
éles konfliktusba keveredtek; s a wittenbergi egyetem az országtanácshoz 
írt panaszában fölemlíti, miszerint „dass Selbíge eíníge leuthe zu ímmatrí- 
culíren sích unternommen, welche studentes níemals gewesen, noch jetzo 
seyn, sondern sonst bürgerliche Nahrung auch Wandel Treíben.“ A  panasz 
Gardeháus Kristóf nyomdászra és segédeire vonatkozott, kik az egyetem 
polgáraivá vétették fel magukat.1 2 A  jénai egyetem nem engedett, azzal 
érvelvén, hogy: „femer seí es Brauch, díe Buchdrucker zu den Gelehrten 
zu rechnen, welche deshalb ípso íure zu dér Academíe gehöríg seíen, und 
ín dérén Díensten stehenden Gesellen, davon die meísten Studenten seyn 
und auf Uníversítaeten ínscrípíret worden, an und fór sích selbst unter die 
Academíe Gehörten." Nem tartozván tárgyam keretébe, nem foglalkozha
tom itt bővebben a régi nyomdászok társadalmi dolgaival, csak annak 
dokumentálására hoztam fel ezeket, hogy a könyvnyomtatás mestersége 
ez ídőtájt, a kezdetleges technika dacára, mily tekintélynek örvendezett. 
És ha számot vetünk az akkori nyomdász rendelkezésére állott primitív 
eszközökkel, a kezdetleges sajtóval, a rossz festékkel, az érdes és durva 
papírossal s egyéb, a munkát megnehezítő körülményekkel és szemügyre 
vesszük nyomtatványaikat, akkor be kell látnunk, hogy e nyomdászok 
közül egyesek, koruk fölfogásához képest, csakugyan tudósok voltak.

N O VITZKY N. LÁSZLÓ.

1 A lb. Kirchhoff: Die Handschriftenhándler des Míttelalters. Leipzig í 853.
2 Dr. H. Leonhardt: Díe Frage des Geríchtssandes dér Buchhándler, Buchdrucker 

etc. in Wittenberg und anderen deutschen Uníversitáten, wáhrend dér Zeit von c. 
Í550—4730. Sammlung bíblíothekwissenschaftlícher Arbeiten. Herausg. von Dr. Kari 
Dzíatzko. Leipzig 1902. Heft Í5. p. 15—22.
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^ERAKÓ KÉSZÜLÉKEKRŐL á a
A  berakó készülékek szerkesztésénél eddig is már többféle 

alapgondolatot kíséreltek érvényre juttatni s régebben az volt 
J a az általános nézet, hogy a kérdést oly készülékkel fogják meg- 
^  oldani, amely a papíríveket egyenkint felszíva továbbítja. 

A  legtöbb kísérlet emez eszme körül forgott és itt rejlett a hiba, miért is azt 
gyakorlatilag mindeddig nem lehetett megvalósítani.

Az első kísérlet, melyről a szakirodalom megemlékezik, az 1875-íkí 
Ashley-féle készülékről szól, mely szívó- és fúvó-készülék kombinálása volt} 
a szívó-készülék felemelte a papíroshalmaz legelső ívét, a fúvó-készülék 
pedig a felemelt ív és a papiroshalmaz közé levegőt bocsátott, így elválaszt
ván őket egymástól. Az ívnek a nyomóhengerhez vezetését tárcsa végezte, 
miközben a berakó-asztalon levő, kaucsukkal burkolt fríkcíós pálcikák 
olyforma mozgással igazgatták az ívet, mint aminőt kézi berakáskor a 
berakó ujjaí végeznek.

1877-ben Píper és Merker Braunschweígben alkottak hasonló berakó 
szerkezetet, avval a különbséggel, hogy egy nagyjából az emberi kar for
májára alkotott vezető-készülék vitte az íveket a nyomóhengerhez. Alap
jában azonban e készülék megegyezett az előbbenível.

Ez ídőtájban az amerikai Johnston is szerkesztett berakó készüléket, 
melynek alapgondolata már lényegesen különbözött a két előbbeníétől. 
Az ívfelemelés itt ugyanis ügy történt, hogy a papiroson, miután e helyen 
kissé megnyírkosodott, egy felette levő apró kés kicsinyke bevágást tett; 
e vágásba aztán ferdén állított tü nyomult s felemelte az ívet, miután az ez 
alá nyomuló fogó a többi ívet leszorította. Az ívet kaucsukos tolók vitték 
a nyomóhengerhez.A feltaláló azonkívül villamos érintő-készülékkel kombi
nálta a gépezetet; ennek az érintő-készüléknek az volt a célja, hogy ha a 
berakás nem volna talán egész pontos, a szerkezet működése egyszeriben 
megszakadjon.

Hasonló, de egyszerűbb készüléket szerkesztett a svájci Haab, azonkívül 
az edínburgí Cummíng.

Egyídőben olyképpen is megkísérelték az egyes íveknek a papiros
halmazról való leemelését, hogy a halmazt összeszorítással és drótok segít
ségével középen kídudoródóvá tették s ekkor a többitől kissé elálló felső 
ív alá kés formájú keskeny lemezt csúsztattak, ami azt felemelte. Ennek az
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alapeszmének és a Johnstonénak, illetőleg Haabénak összevetésével szer
kesztettek aztán Wilhelmi Berlinben és Lantén New-Yorkban berakó készü
lékeket. Különösen ez utóbbié igen komplikált volt.

A  külföldön történt eme kísérletezések után egy olyan készülékről kell 
említést tennünk, mely az önműködő ívberakó készülék problémájának 
megoldásával járó dicsőséget hazánknak akarta megszerezni. Ez a körül
belül 1900-ban Gerő Lajos ár., a Pallas részvénytársaság akkori igazgatója 
által szabadalmaztatott ívberakó készülék volt. Az annak idején nagyon 
dicsért készülék, sajna, elődei szomorú sorsára jutott, azaz a lomtárba került, 
ami most már természetes is, mert ez a készülék is a papíros felszívatásának 
alapeszméjére volt fektetve. A  készülék fő része két emeltyűből állott, amikbe 
excentrikus szívó henger volt ágyazva; ez a henger előre és visszafelé mozgott. 
Visszafelé mozgásában az emelkedő és sülyedő berakó-asztalt érintette, 
előrenyomultában pedig az ívfogókig jutott. A  szívóhenger közvetlenül a 
nyomóhenger fölött volt, azért, hogy a felemelt papírívnek a lehető leg
rövidebb legyen az útja az ívfogókíg. Az ív fölszívása után a szívóhenger 
beágyazott emeltyűiben az ívet kissé feltekerte, s e pillanatban a berakó
asztal a rajta levő papíroshalmazzal lejebb sülyedvén, az ív az ívfogókhoz 
vezettetett. Az egyes íveknek leválasztását s a tapadás megszüntetését tehát 
a sülyedt berakó-asztal és a kissé föltekert ív közé szorult levegő okozta. 
Hogy azonban a tapadás minden lehetősége elkerültessék, a felső ív föl
szívása után leszorító kampócska szorult a berakó-asztalon maradt papíros
halmazra s azt, amíg a szívóhenger a már felszívott ívet elvezette, fogva 
tartotta. A  pontos soregyen biztosítása okából a berakó-asztalon fekvő 
papiroshalmazt a hosszában kétoldalt levő önműködő tolólapok lengő 
mozgást végezve taszították ide-oda, egyrészt, hogy az egymásra tapadt 
papíroshalmaz e mozgások folytán meglazuljon, másrészt, hogy a felső ív 
ezáltal a pontos nyomáshoz szükséges helyre illeszkedjék.

A  berakó készülék megszerkesztésére irányuló kísérletek közül számba 
vehető még: a bécsi Reísser-é, aki tűvel szuratta föl a papírost s aztán kaucsuk- 
koronggal vezettette azt a nyomóhengerhez; a szintén kaucsuk-korongokkal 
dolgoztató angol Cleathers és Nichols-é (Í89í),az orosz Bug-é,akí kaucsukkal 
duzzasztotta föl a papírost, s aztán alája fúj va emelte föl; a bécsi Dvorák-é, 
ki csírízes hengerrel emeltette föl a papírosrakás legfölső ívét; a gubeni 
(Szászország) Köníg Albert nyomdatulajdonosé, ki elektromos ívberakó 
megszerkesztésén töri mai napig is a fejét; a lipcsei Kleím & Ungerer-é, 
amely cégnek „Uníversal" elnevezésű berakó készülékéből Magyarországon 
is van már két-három darab. E cégnek nagy szabadalmi pőre volt a Gerő- 
féle ívberakó tulajdonosaival, s pőrét az utóbbiakkal szemben meg is nyerte. 
Különben az „Universal" meg a Gerő-féle ívberakó csak apróbb részletek
ben különbözik egymástól.

A  Gerő-féle készülék letűnése után, í903-ban kezdte a Köníg és Bauer 
cég a „Dux" berakó készüléket forgalomba hozni. E készülék, eltérően az 
eddig tett kísérletektől, egész más alapon oldotta meg a kérdést és csodá
latos, hogy a feltalálók már előbb nem jöttek erre a gondolatra, mely oly 
közelfekvő és természetes is, tudniillik, hogy a kézzel való berakás példája 
után indultak volna, mintsem hogy szívó- és fúvó-készülékekkel kísérletez
zenek. Dux készüléke a kézzel való berakás alapjára van fektetve és e 
szerint ma már az önműködő ívberakás problémája megoldottnak mond
ható, mivel e készülék mindama kellékekkel fel van ruházva, melyeket 
egy tökéletes készüléktől kívánni lehet.
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Ugyanis a kifogástalan berakó készülék egyik fő kelléke, hogy egy ívnél 
többet ne vegyen fel a papíroshalmazról, a másik fő kelléke pedig az, hogy 
mindenféle papírost vigyen, tekintet nélkül annak vastagságára; továbbá, 
hogy feltétlenül és megszakítás nélkül továbbítsa az íveket. Ez csak olyan 
eljárás által érhető el, mint amilyen a kézzel való berakás. A  dolog termé
szetéből folyik, hogy miután a kérdés oly egyszerűen van megoldva, maga 
a készülék is a lehető legegyszerűbb és minden komplikáció nélkül való.

A  készülék a gyorssajtó jobb- és baloldalára szerelt egy-egy vaskarra 
van illesztve és a gép fölött emelkedik ki. E vaskarokon van a fel- és lefelé 
mozgatható berakó-deszka vízszintesen elhelyezve. A  berakó-deszka tehát 
nincsen a géphez erősítve, hanem az említett vaskarokra illesztve és csavarok 
által mozgásba hozható egy kézzel hajtandó emelő-fogantyú segélyével. 
A  mozgó berakó-deszka a gép végén olykép van elhelyezve, hogy a szük
séghez képest tetszés szerinti mélységre leereszthető, úgy hogy 3000—5000 
ívet is tehetünk fel rája egyszerre, aminek előnye azt hiszem bővebb magya
rázatra nem szorul. Mielőtt a nyomást elkezdenők, a berakó-deszkát a kellő 
magasságba kell állítanunk az említett emelő-fogantyú segélyével; a további 
állítást a készülék maga végzi automatikusan, olykép, hogy egy tapintó- 
készülék minden berakott ív után a papíroshalmazra ereszkedik le, s ha 
papirost nem tapint, kis fogaskereket hoz mozgásba, mely fogaskerék 
egyszeri körülforgással a papíroshalmazt tartó deszkát megint a kellő 
magasságba helyezi.

A  tulajdonképpeni berakó egy felemelhető karból áll, melynek egyik vége 
a géphez szerelt vaskarok végét összekötő vasrúd közepére van szerelve, a 
másik vége, melyen a berakást végző aluminíum-fogaskerék van, a papiros
halmazra helyezkedik. A  berakás ez alumínium-fogaskerék segélyével oly 
módon történik, amint azt kézzel a simító-csonttal végzik, azaz az ívek 
egyenkínt előre símíttatnak. Az alumínium-fogaskerék a papiroshalmaz leg
felső ívén rotációs forgást visz véghez mindaddig, míg az ív, mely két gummi- 
kerék segélyével vitetik tova, az úgynevezett kikapcsoló készülékhez nem 
érkezik; itt az ív egy kis nyelvet érint, mely rúgó segélyével az alumínium- 
fogaskereket a papíroshalmazról felemeli és mindaddig forogva fentartja, 
míg az ív a kíkapcsolót elhagyja. Amidőn ez megtörtént, az alumínium- 
fogaskerék ismét a papíroshalmazra ereszkedik és folytatódik az előbb leírt 
folyamat. Két vagy több ív egyszerre való továbbítását megakadályozandó, 
az aluminíum-fogaskerék mögött vékony vaspálcíkára szerelt három görgő 
van, melyek az előre simított íveket visszaszorítják, illetve leszorítják.

Amint az ív a vízszintes berakó-deszkát elhagyja, a rézsútos deszkán 
lefelé halad az íllesztékhez, ahol is mindkét oldalt jobbról balra mozgó 
egy-egy oldalmérték van, mely az ívet tolja és húzza (azaz azon az oldalon, 
melyen az ílleszték van, egy tapintó ereszthető le, mely az ívet meg
fogja és húzza, a másik oldalon levő oldalmérték pedig tolja az ívet az 
íllesztékhez).

Mindezeken kívül a készülék önműködő kikapcsoló és fékező szerke
zettel is el van látva, mely automatikusan, a villamosság felhasználása 
nélkül működik; ugyanis a nyomóhenger holt pontján csatomácskák vannak 
bemélyesztve, amelyekbe nyelvecskék illeszkednek és ha a papíroshalmaz
ról behajtott szélű ív kerül elő, vagy ha az ívek vezetésében zavar támad, 
avagy ha a papíroshalmaz elfogy: akkor e nyelvecskék a bemélyedésekbe 
illeszkednek és ennek segélyével a szerkezet egy pillanat alatt megállítja a 
gyorssajtót.

SARLÓS LAJOS.
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MAGYAR EXLIBRISEKRÖL
A  grafikai művészetek produktumai közül, a képes 

levelező-lapokon és plakátokon kívül, az exlíbrís képezi 
ma leginkább szóbeszéd tárgyát. Az Iparművészeti Tár
sulat ezelőtt három évvel igen szép és tanulságos kiállí

tást rendezett magyar és külföldi exlíbrísekből, mellyel hatalmasat lendített 
az exlíbrís újra való föl- 
virágzásán és megkedvel- 
tetésén.

Mindazonáltal sokszor 
találkoztam szaktársaím 
közül is olyanokkal, kik 
annak említésekor meg
kérdeztek, hogy mi tulaj
donképpen az az exlíbrís, 
miről ők olyan sokszor 
hallanak. Nem lesz tehát 
érdektelen, különösen a 
nyomdászoknak nem, ha 
a cikkemmé választott té
mával bővíthetem szaktár
saím látókörét.

Exlíbrís alatt egy ren
desen kisebb alakú grafi
kai műlapot értünk, mely 
a könyv táblájának máso
dik oldalára ragasztva, 
annak tulajdonosát ízléses 
módon bemutatja. Sajnos, 
vannak azonban ma még 
múzeumok és könyvtárak 
közül is sokan, melyek 
minden ízlést mellőzve, könyveiket indigós ruggyanta-bélyegzővel csúfítják 
el; sok esetben a művészi gonddal készített címlapot teszik tönkre. Az 
exlíbrís (magyarul szó szerint: könyveiből, könyvtárából) elnevezése ma
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már általánosan használatos. A  latinnak megfelelő magyar kifejezése a 
könyvgyüjtő-címer, könyvjelző, könyvgyüjtő-jelvény, könyvtárjegy vagy

könyvjegy volna, de ezek a közhaszná
latba még nem mentek át, sőt a könyv
jelző és könyvjegy elnevezés határozottan 
téves, mert könnyen összetéveszthető az 
olvasójeggyel.

Az exlíbris rendesen a tulajdonos 
nevével, vagy monogrammjával, sokszor 
mindkettővel ellátva a tulajdonosra vonat
kozású rajzzal bír.

Szövege rendesen: „Exlíbris N. N." 
Magyar exlíbriseken újabb időben örven
detesen magyar fölírásokat találunk, 
mint pl.: „N. N. könyve", vagy „N. N. 
könyvtárából."

Az exlíbris története vísszanyúlík a 
XV. századba. Régi szokásuk volt elő
deinknek, hogy költséges és kedves tár
gyaikat bizonyos ismertető jellel (leg
többnyíre címerrel), vagyis tulajdonukat 
jelző bélyeggel lássák el. Sőt annak idején 
létezett egy törvény is, mely az elveszett 
és megkerült tárgyakat csak úgy szol
gáltatta vissza tulajdonosának, ha azon 
annak jelzését feltalálta.

Egy í555-ből származó kézi festésű 
magyar exlíbrísen magyarázatát talál
juk annak, hogy az minő célokat szol
gált. A  következő fölírás olvasható: „Een 
azt mondom, hogy myndenyk eoreoz- 
zeon magat vgy hogy: valaky ezt keon- 

wet el akarna lopással venny tahat három prychket legyen rayta venny." 
Ez a körülmény is némileg közbej átszőtt, hogy az exlíbris gyökeret vert. 
Vegyük csak figyelembe a kézírásos 
könyveket és az első nyomtatványokat, 
melyek csak a jól tömött pénzes zacskó 
számára voltak megszerezhetők. Minő 
büszkeség töltötte el a kincs birtokosát!
Mily könnyen érthető, hogy igyekezett 
azt a maga részére biztosítani és — ha 
azt, valamely kolostornak hagyomá
nyozta vagy ajándékozta — az utókor
nak értésére adni, hogy ő volt a kincs 
adományozója.

Már az írott könyvekben is találunk 
olyan feljegyzést és címert, melyet joggal 
nevezhetünk az exlíbris elődének. Az 
író, rendesen barát, kinek munkája egy 
emberöltőn át tartott, nem feledkezett 
meg az illető monostor vagy fejedelmi] udvar cimerét a könyv táblájára 
festeni. Ilyen van a „Theophrasti de história plantarum" című Korvin-

N a g y  S á n d o r  rajza.
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kódexben is. Voltak azután az exlibrisnek olyan testvérei is, melyek a 
könyv tábláján rézveretű kapcsok és bélyegzők alakjában nyertek alkal
mazást. (Rákóczy György erdélyi feje
delem bibliája.) Ezeket super-exlíbrí- 
seknek nevezzük.

A  könyvnyomtatás feltalálása 
után már művészi kivitelű fametsze
tek reprodukciói szolgáltak a fejedelmi 
udvarok, gazdag monostorok és kivált
ságos főúri családok könyvtárainak 
exlíbriseként. Ezek nagymestere a 
XVI. században a magyar szárma
zású Dürer Albert volt, kitől az első 
nyomtatott exlíbríst származtatják.
Dürer körülbelül 20 heraldíkus motí- 
vumú exlíbríst rajzolt, melyek közül 
többet maga metszett.

A  legelső fametszetű magyar ex- 
líbrís (a pozsonyiTeílnkes Jánosé) szin
tén a XVI-ík században készült.

A  XVII. században az exlibrís 
kultusza hanyatlaní kezdett, mely a 
XVIII. század végén ismét fellendült, 
különösen a művészi szépet kedvelő 
és kultíváló francia udvarnál. Ebben 
az időben már a rézmetszetet használ
ták reprodukálásra. Rajzuk a kor 
hangulatának megfelelő kecses, bájos 
vonalű virág- és gyümölcs-guírlandok, 
röpdöső ámorkák s más efélékből 
állott. Nálunk és Németországban 
az exlibrís témája többnyire a heral
dika volt, csak itt-ott látunk egy-egy más tárgyút, köztük egy-egy arc
képeset is, melynek célja a könyv elveszése esetén a tulajdonos könnyebb 
feltalálása volt, de némiképpen a hiúság is szerepet vitt benne.

Hozzánk az exlibrís divatja Franciaországból került. A  párisi tár
saságban élő Eszterházyak, 
Grassalkovíchok, Marczíbá- 
nyiak, Apponyíak stb. hoz
ták haza.

A  könyvnyomtatás fej
lesztése, a technika előrehala
dása és az olvasó-közönség 
szaporodása hozzáférhetőbbé 
tette kevésbé vagyonos em
berek részére is a könyvet. 
A  könyvtárak gyarapodásá
val és a könyvkedvelés foko
zódásával az exlibrís is mind
inkább tért hódított és művé

szi irányban fejlődött. Ma már a kiállítások és ismertetések következtében 
a magyar exlíbrisek száma légió. Míg ezelőtt nevesebb művészeink az
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exlíbrist lekicsinyelték, most már a külföld példájára belátták, hogy e kis 
csecsebecse a pártolásukra valóban érdemes. Nevesebb művészeink közül

FEKETE GÉZS KÖNVVE
Feke te  G éza  rajza. J á v o r  P á l  rajza.

RMDN'DTÍD
Hegedűs László, Márk Lajos, Pap Henrik, Faragó Géza, Udvary Géza 
festőművészek rajzoltak exlíbrist.

Az exlibris jelentősége tehát egyrészt abban áll, hogy az elveszéstől 
óvja a könyvet, ezzel egy-egy könyvtár anyagát szétszóródás esetén is 
összeállíthatóvá teszi; másrészt fokozza a könyvgyüjtő önérzetét, aki oly 
módon jelöli meg a tulajdonába kerülő könyveket, hogy azok míndenike 
az ő személyének emlékét lesz hívatva fentartaní. Az exlibris tehát nagy 
adag személyi motívumot tartalmaz. Ábrázolja a könyvbarát származását, 
foglalkozását (címeres exlíbríseknél), ízlését, kedvtelését, szóval egyéniségét 
tükrözi vissza. Sok esetben egy ilyen kis képecske egy-egy élettörténetet 
mond el a szemlélőnek; ilyen például Kozma Lajosnak a 140. oldalon levő 
exlíbrise. Nem ritka azonban annak illusztrálása sem, hogy a könyvgyüjtő 
minő alapgondolattal szerzi be könyveit, kedves íróit, mestereit mutatván 
be az exlíbrísen.

Némely exlíbrísen a tulajdonos jelmondatával találkozunk, némelyiken 
a felírás pedig a kölcsönzőnek szól, mellyel a könyv tisztántartására 
figyelmezteti. Ilyen egy 1710-böl származó exlibris, melyen a következő 
olvasható: „Utere concesso, séd nullus abutere líbro, Lílía non maculat, 
séd modo tangít apís". (Használni, nem rontani kell a könyvet; a méh 
csak érinti és nem píszkítja a liliomot.)

Vannak könyvgyüjtők, kik könyvtáruk nagysága szerint két-három, 
sőt több más-más művész által rajzolt exlibríssel bírnak. Néha a jó ízlés 
ezt egyenesen megköveteli, mert például egy kissé bántó képet adna, 
ha a könyvgyüjtő humoros exlíbrisét vallásos tárgyú könyveibe is bele
ragasztaná.

Különösen ma, midőn a könyvnyomtató a könyv tárgyának megfelelő 
betűt és papírost választ, az illusztrátor hozzáillő rajzot, dekorációt készít; 
végül a könyvkötő mindezekhez alkalmazkodva egyöntetű stílszerű egészet 
alkot, az exlíbrisnek is — mint a könyv egyik díszítő eszközének — a 
könyv tartalmával, sőt lehetőleg stílusával is, összhangzásban kell állania.
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Újabban a könyvkiadók jobb kiadványaikhoz exlíbris-rajzzal ellátott 
előzékpapírosokat is nyomatnak, melyen a név beírására hely van hagyva. 
Ezek azonban távolról sem képesek az igazi exlibríst helyettesíteni. Nem
csak azért, mert az nem tartalmazhat egyéni vonatkozást, hanem azért is, 
mert a név beírása nem eléggé óvja az elveszéstől, miután az könnyen 
átragasztható más exlibríssel.

A z exlíbrís tehát, amint az elmondottakból kivehető, utolsó kalapács
ütése a könyv elkészülésének. A  könyvgyüjtő, ki a tulajdonába kerülő 
könyvbe beragasztja, saját egyéniségét hozza összhangzásba az íróéval. 
Ezzel a könyv pályafutása befejeződik.

A z exlíbrís-müvészet mai nagy fellendülését jórészt az exlíbris-gyüjtés- 
nek köszönheti. A  gyűjtésnek némely kifogásolt excentrikus fattyúhaj
tása mellett igen nagy előnye az a kultúrtörténeti cél, melyet ezzel szolgál. 
Hány ily értékes, nagy mestertől származó műlap veszett volna el nyom
talanul, ha lelkes gyűjtők nem őrizték volna meg az utókor számára.

Cikkem keretében Rozsnyay Kálmán, Káldor Arthur dr., Kozma Lajos 
és Fekete Géza urak szíves engedélyével bemutatok egynéhány modern 
magyar exlibríst, melyekhez azonban, az elmondottakra való hivatko
zással, nem tartom szükségesnek a további magyarázatot. Egy-egy exlibrís 
néha többet mond annak tulajdonosáról, valamint a rajz technikájáról, mint 
amennyit róla írni lehet.

PRÜ N ER A R N O LD .

PE R G A M E N PA PIR O S. Sokak által ismert kémiai jelenség, hogy ha 
a cellulózt meghatározott telítettségű kénsavval kezeljük, változást észlelünk 
rajta. Elveszti ugyanis eredeti formáját, elváltoztatja tulajdonságait s szaru
nemű anyaggá változik át, amelyet a kémikus amíloid névvel jelöl. Ha 
papírost öntünk végig kénsavval, felületén változást szenved, mivel rostjaira 
hatott a kénsav, a cellulózból amíloid lett s így víz-áthatatlanná változott a 
papiros. A  pergamen-papírost úgy gyártják, hogy a papírost még enyve
zetten állapotban kénsavval kezdik és pedig 60 fokossal. A z egész processzus 
nem magasabb, mint 16 Celsius-foknál megy végbe. A  nyers papírosnak, 
amelyből pergamenpapírost akarunk csinálni, mentnek kell lenni minden 
olyan anyagtól, amelyet a kénsav szénné változtat; így tehát első sorban 
is famentesnek kell lennie. Legjobb és leghálásabb az ilyen célra a tiszta 
rongyból készült papíros; az ilyet a papiros felszívóképességének s erőssé
gének megfelelő lassúsággal keresztülhúzzák egy teknőben, melyben kénsav 
van; utána vízben húzzák keresztül s felgöngyölítik. Majd ismét áztatják 
vagy huszonnégy óráig, rendesen olyan vízben, amelyben egy kis ammóniák 
is van. Mosás után úgy göngyölítik, hogy a felesleges vizet két egymás 
ellenében forgó henger, melyen a végtelen papírost keresztülgöngyölítík, 
kinyomja; ha a szárító állványokon megszáradt: hengerre csavarják. A  
pergamenpapírost mindenfélecélrahasználják: cukorgyártásnál az oszmózís- 
processzus lefolyása céljából, csomagolásra, valaminek a vízhatlanul való 
lekötésére, az egész vékonyát pedig átmásolásra is. Ugyané kategóriába 
tartozik még egy papírosnem, amely igen sima s meglehetősen áttetsző s 
amelyet ugyancsak szulfítos sejtanyagból készítenek. Ez a pergamínpapíros. 
Legelterjedtebb faja a selyempergamín, amelyet a mindennapi életben csak 
pergamínnak nevezünk. Néha nyomtatni is szoktak reá, leggyakrabban 
azonban illusztrációk védő lapjául szolgál. SZT.
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HODERN SZÍNES NYOMÁS
A  fotomehaníkának az utóbbi években való hatal

mas fejlődése szakunkat mint olyant, amelynek fejlett
ségétől függ az előbbinek boldogulása, oly helyzetbe 
hozta, hogy ha a hozzáfűzött kivánalmaknak meg akar 

felelni, a gépteremnek alapos változáson kellett keresztülmennie. Ha egy
két évtizedre visszapillantunk, még mindenütt oly szerkezetű sajtókat talá
lunk, mint amilyeneket a föltalálok kezdetben építettek; az évtizedek hosszú 
sora semmit sem változtatott rajtuk s csak az autotípia feltalálása után 
kezdték gyárosaink gépeiket olyképpen szerkeszteni, hogy azokkal a kívánt 
eredményt elérhessük.

Hogy egy- vagy többszínű illusztrációs munkát kifogástalanul nyom
hassunk, legfőbb kellékek a jó ellenálló képességgel bíró gép, a kifogástalan 
papiros és festék, meg egy olyan ember, aki mindezekkel bánni tud. Sajnos 
azonban a legtöbb esetben nincs meg mindez a most elősorolt kellék. Papirost, 
festéket csak kapunk, de a gépről rendesen megfeledkeznek.

Hogy mily gépet használjunk, az rendesen az illető munkától függ. 
Láttam egy hatvan géppel felszerelt elsőrendű nyomdát, ahol bárminő 
munkához is csak a rendes hátulkírakó nehéz sajtókat használták; csodá
latos, hogy ez a nagy nyomda megközelítően sem volt annyira üzemképes, 
mint egy másik, jóval kisebb, de jobban vezetett vállalat, amelynek fő foglal
kozása a citokrómíaí és háromszínű képek nyomtatása volt. Itt már a szín
nyomásos munkákat kivétel nélkül elülkirakó egy túrás gépen készítették, 
amely e célra hasonlíthatatlanul jobban megfelel. Igaz, hogy van eset, 
amidőn az elülkirakás pillanatában az első nyomat elkarcolódik, de ha 
tekintetbe vesszük, hogy a kirakok sokkal több piszkítást, gyűrődést okoz
nak, az elülkirakásnál pedig egy kis gonddal az említett karcolásnak könnyen 
elejét vehetjük: előnyt mégis az olyan tökéletesített szerkezetű elülkirakó 
gépeknek kell adnunk, amelyeknek formájához könnyen hozzáférhetünk. 
Olyan munkákhoz, amelyek rendkívül pontos regisztert kivánnak: készít
tessünk a nyomóhengerre külön e célra szerkesztett masszív illesztőket.

Fentebb említést tettem a cítokrómiáról. Nem tudom, hogy a mi szak
irodalmunkban volt-e szó róla, röviden azonban leírom a citokrómíaí nyomta
tást, már csak azért is, mert Németországban igen sűrűn foglalkoznak vele 
és amaz előnye révén, hogy egy gépen nyomható az egész színsorozat 
egyszerre, nagy jövőt jósolnak neki.
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Cítokrómía alatt egy a müncheni Albert E. dr. által szabadalmazott 
nyomtató eljárást értünk. A  föltaláló a fotomehaníka segélyével egészen 
új rendszer szerint nyeri a színnyomáshoz szükséges lemezeket. A  többi 
rendes eljárásoktól nagyjából abban különbözik az Albert dr. eljárása, hogy 
ő a képben foglalt sötét színeket mehaníkaí úton megviíágosítja olyképpen, 
hogy azok a nedvesen egymásra való nyomáskor egymásnak ne ártsanak, 
valamint a túlsötét részeket mindenütt, ahol azok kedvezőtlenek lehetnének 
az össznyomásra, eltávolítja. Ezzel az eltávolítás! móddal, amely szabadal
mazva van, egyúttal a fedést korlátozó színeket is kiveszi és így a fekete 
lemez hozzáadása után mindig tiszta fedést ér el, amelynek hiánya pedig 
az eddigi eljárásoknál mindig nagyon sok baj okozója volt.

A  géptechníka egyik legújabb, s amint látszik célszerűség tekintetében 
megfelelő műve pedig az ilyen lemezeket nyomtató négyszínnyomásos gép, 
amelyből idáig még csak egy van működésben, építés alatt azonban több 
is van. Alkalmam volt ahhoz, hogy e gépet működés közben lássam, s 
mondhatom, hogy bámulatos egyszerűsége révén az a legmesszebb menő 
kívánalmaknak is megfelel.

A  gépet Lambert francia gépgyáros építette. Szerkezete nagyban hasonlít 
valamely hosszú elülkírakó géphez. Minden színnek külön nyomóhengere, 
talapzata és festékszerkezete van. A  berakás rendes módon történik; az 
első nyomás után az ívet elül kirakva a gép csúszós ívfogó szerkezettel 
átadja a második nyomóhengemek és így tovább, míg a kész nyomtatvány 
ki nem kerül. N agy előnye a gépnek, hogy a kész kép mindig szemünk 
előtt van és az esetleges eltéréseken könnyen segíthetünk. Ez pedig három- 
szín-nyomásnál úgyszólván lehetetlen, s mindig ki vagyunk téve annak, 
hogy munkánk valamely csekély eltérés miatt selejtté válik.

E gépen a sok apró újítás közt feltűnt, hogy a nyomóhenger száznegyven 
klisé nyomása mellett sem zörgött egy cseppet sem. Kérdésemre megmu
tatták a nyomóhenger csapágyait; a felső és alsó csapágy közt fél centi- 
méternyi hézag volt és így erős nyomótalapzat mellett a nyomóhenger —  
folyton pontosan beállítva — nem zöröghetett.

Ennyit a gépről. Ami a papírost illeti, ha illusztrációkhoz való papírost 
kell választanunk, okvetlen műnyomó-papirost válasszunk. Tanácsos ezt 
nagyító üveggel megnézni és azt választani, amely kevésbé lyukacsos.

Festéket illetőleg —  legyen az bár színes avagy fekete — csak olyant 
használjunk, amely nyomtatás közben nem rakódik le a formába. Ami 
végre a munkást illeti, e kellékre vonatkozóan is nagyon rövid a feleletem: 
Magyarországnak ép úgy vannak intelligens munkásai, mint bármely más 
államnak; csak alkalmat kell adni, hogy tudásukat érvényesíthessék.

JA N O V S ZK Y  JÁN OS.

K Ü L Ö N Ö S FE STÉ K FA JTÁ V A L nyomódnak az Egyesült-Államok 
bankjegyei. E festék recipéje egyetlen családnak a titka, s e család tagjai 
közül egyszerre csak egyetlen ember ismeri a festék összekotyvasztásának 
a módját. Ha érzi, hogy a vége közeledik, rábízza a titkot a család egy 
másik tagjára. Ez az ember körülbelül tizennégy napi munkájáért 230.000 
koronát kap évenkínt. Ha a munkájába belefog: többszörös lakattal elzárt 
szobájába vonul, a készen lévő sokféle alkotórészből úgy keveri össze a 
festéket, hogy az ezzel nyomtatott bankjegyek hamisítása teljesen ki van zárva.
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ZOK A BIZONYOS DÍSZÍTÉSEK
Egyik vidéken dolgozó szaktársamtól, aki most tanul

mányozza a mesterszedés misztériumait, kaptam a követ
kező sorokat:

„Tanácsért, illetve magyarázatért fordulok Önhöz; 
bízom benne, hogy nem zárkózik el attól, hogy engem, a kezdőt, kissé 
kioktasson. A  dolog a következő: Igen szép újabb stílusú ékítményt és 
betűket kaptunk egyik nevezetesebb külföldi öntödétől. A  minap egyik jobb 
megrendelőnk, aki a szépnek nagy barátja, levélpapírost rendelt. Ismerve 
rendelőnknek eme jó tulajdonságát, nyugodt lelkíísmerettel ajánlottam a 
betűöntődé ez omamentumának mintái között egy levélfejet, amely erősen 
fényezett, finom krétás papíroson halványszürke és sötétes zöld színben volt 
nyomva és minden egyszerűsége mellett is remekül festett. Sajnos, a mi 
utánzatunk a minta szedésének és színezésének szigorú betartása mellett is 
annyira gyatra, hogy szinte szégyenlem a rendelőnek megmutatni. Az egész
ben csak annyi eltérést engedtem meg, hogy valamivel szélesebbre csináltam, 
mert a név is hosszabb; és magasabbra is, mert a szöveg valamivel több. 
Kérem, világosítson fel!“

Szaktársam panaszát itt az Évkönyv lapjain pertraktálom, mert tudom, 
hogy ezek a panaszok sűrűn előforduló általánosságok; úgy hiszem, hogy 
a válasszal közérdeket szolgálok.

Tehát tárgyra! Nem vétkezik a legavatottabb mesterszedő sem azzal, 
ha a betűöntödék míntakönyveit utánozza. Különösen áll ez az omamen- 
tumokra, mert ezek mintái rendszerint a tervező művész útmutatásai nyo
mán készülnek, már pedig éppen a tervező művész tudja legjobban, hogy 
minő módon lehet az általa tervezett ékítményt használni. Ilyen ékítmények
nél akaratlanul is mindig a tervező művész gondolatai nyomán halad a 
mesterszedő, ha még olyan szabad teret enged is fantáziájának.

Már most azonban a mindennapi munka és a betűöntődéi minta között 
nagy a különbség. A  betűöntődéi minta azt a célt szolgálja, hogy a betűöntő 
legújabb termékét — az omamentumot vagy betűt — a szakbelí megrendelő 
megkedvelje. Ezt szuggesztív hatásokkal igyekeznek a betűöntők elérni. 
Igyafennebbí esetben is: kétszínű nyomás finom, fényezett krétás papíroson.
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Természetesen az e minta nyomán készült levélfej már más célt szolgál: 
az illető megrendelőnek üzleti levélpapirosa az és semmi esetre sem nyomható 
krétás papírosra, hiszen ezen tintával írni nem lehet. így már a színek sem 
érvényesülhettek úgy, minta mintán; keresni kellett volna más színharmóniát, 
mely a papirosminőségnek jobban megfelelt volna, de azért elég diszkrét 
marad a levélpapíroshoz. A  szedés összhatásának lerombolásához nagyban 
hozzájárult a látszólag lényegtelen eltérés a szélességben és magasságban, 
mert vagy vonalakkal nyujtatott meg aránytalanul a dekoráció, vagy 
pedig újabb omamentum-darabok beszúrásával zsúfoltatott túl. Valószínű
leg a többi sor is összezsúfoltatott, így azután az összefüggés szöveg és deko
ráció között laza volt, az összeredmény pedig: szép minta utánzatakép — 
korcsszülött.

Rövidesen azonban szolgálok néhány útmutatással: N e okvetlen alkal
mazzunk ékítményt; hisz általában elfogadott igazság az, hogy maga a 
betű is díszit, ha jól megválogatjuk és arányos szélességű sorokban, propor- 
ciós sorcsoportokban, megfelelő beosztással helyezzük el.

N e hígyje azonban senki, hogy azért az omamentumok feleslegesek. 
Korántsem! Azok is kellőkép szolgálják céljukat, úgy hogy a helyesen 
megválogatott betűknek, soroknak, a jól elhelyezett szövegnek élénkítő 
kisérői: díszítői.

AUGENFELD M. M IKSA.

A  V Ö R Ö S  K Á T R Á N Y F E ST É K E K  legfontosabbja a fukszín (anílin- 
vörös), melynek árnyalatai: azalein, mauve, solferíno-, magenta-vörös, rozéin 
stb. nevet viselnek. Mindezek a lúgos természetű, színtelen rozanílínnak 
vegyületeí savakkal. Vízben és alkoholban oldhatók. A  fukszin sósavas 
rozanílín. A  kardinál a fukszíngyártás hulladékaiból való. Ha az anílínt 
kalíumbíkromát és kénsav keverékével oxidáljuk, keletkezik a mauvein-alj, 
melynek sósavas sója az anílínbíbor. —  Nem oly szép, mint a fukszin, de 
állandóbb a szafranín sósavas sója, mely barna paszta- vagy sárgásvörös 
poralakban jön a kereskedésbe. Vetélytársa a kongo, egy benzídínfestő- 
anyag. —  A  ponceau-festékek (skarlátpiros és sárgásvörös közti nuance- 
okban) a naftalín származékai. Ide tartoznak a höchstí ponceau, a kroceín- 
skarlát, továbbá a magdala-vörös, naftalín - vörös, sedan-vörös, mely 
naftílamín nevű vegyületből salétromsav behatása által jön létre. Oldata 
gyönyörű kétszínűséget (díkromízmust) mutat; reá eső fényben narancs- 
színű, átmenő fényben tiszta karminszínűnek tűnik elő. Hasonló tulajdon
ságú a fluoreszceín és az eozín (swc =  reggeli pír) ftaleínfestékek. Ha a 
rezorcín ftalsawal keverve 200°-ra hevíttetik, előáll a fluoreszceín, melynek 
oldata reá eső fényben kirívó fényes zöld, míg átmenő fényben sárga színt 
mutat. Brómmal kezelve piros anyaggá változik. A  korallin karbolsav 
terméke, kagylós törésű, barna, gyengén zöldes, aranyfényű darabokban. 
Vízben oldható. Színe nem állandó. A  peonín-vörös, korallin- vagy jeríkói 
vörös kevés lúggal kevert vízben oldható. Az alízarín és purpurín antra- 
cénból állítható elő. A  kereskedésbelí alízarín barnássárga paszta s kizárólag 
a törökveres festésnél, valamint a kartonnyomásnál nyer alkalmazást.
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ÖNYVDÍSZÜNKRÖL á ü á c á c
E könyv szövegrészének díszítődarabjait jóhírű mester- 

szedő szaktársunk, Mítterszky József tervezte. Szorosabb 
meghatározással: ő rajzolta összes kezdőbetűinket, a cikkek 
előtt látható homlokléceket és az ítt-ott elszórt záródíszeket. 

Az ő munkája továbbá az előzékrajz, sőt még az Évkönyv táblájának a 
magyaros motívumok alapján tervezett rajza is.

Régi jó mesterszedőnk Mítterszky József. És nagy az ő híre nyomdász
körökben. Csöndes összejöveteleken, hosszű téli estéken regéket beszélnek 
szaktársaínk az ő nagy kézi ügyességéről s arról, hogy úgyszólván a sem
miből is tud nyomdai díszítő-anyagot teremteni. Ideális nyomdász-ember, 
aki nem éri be azzal, hogy napjában kilenc óra hosszat muszáj könyvnyom- 
tatóskodnía. Nyomdászkodik ő még vagy négy órát naponkint, de ezt már 
tisztán a köz javára teszi. Mitterszky neve idestova fogalommá, technícus
terminus-szá lesz 
a könyvnyomta
tásban. Az akcí- 
dens-szedőt, az 
egyszerű munkás
embert fogj a jelen

teni, aki nemcsak 
a maga szűkebb 
értelemben vett 
mesterségében vá
lik ki, hanem szor
galma és íparko-
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dása következményeképpen úgy rajzol, úgy tervez és fest, — sőt néha talán 
még különben is egy kicsinyt — mint akárhány úgynevezett művész. Aki 
a maga rajztudását mindig azon a ponton tudja a mestersége szolgálatába 
állítani, ahol ennek arra a legégetőbb szüksége van.

Néhány esztendő óta a magyaros motívumokat fűzi sorra a rajzaiban. 
Célja az, hogy e tagadhatatlanul kedves motívumok helyet foglalhassanak
a könyvnyom
tatásban is. Am i
lyen egyszerű
nek látszik ez az 
első pillantásra, 
éppen olyan ne
héz a gyakorlati 
kivitele. Amit a 
mi híres rajzta
náraink s a ma
gyar díszítő stí
lus megteremtésén sze
retettel csüggő művé
szeink idáig megalkot
tak: szép, nagyon szép 
dolog majd mind, de 
általában nem eléggé 
alkalmasak arra, hogy 
a könyvnyomtató min
dennapos díszítő egysé

geivé váljanak. 
Mert hiába: a 
praktikusság ma 
még igen fontos 
valami; ha pusz
tán csak szép az 
omamentum, de 
nem használható 
ki eléggé prak
tikusan: a nyom
dász-ember sze

mében egyszerre ötven 
százalékát veszíti az 
értékének.

A  mi Mitterszkynk 
sok szép estéjét áldozta 
arra, hogy a magyar 
díszítő stílust alaposan 
megismerhesse s hogy 
módottaláljonarra: mi

képpen volnának az örökszép motívumok valamely keretsorozatban prak
tikusan és sokoldalúlag fölhasználhatók. Fáradozásának eredményét annak 
idején közölték a szaklapok; nagy elismeréssel szóltak az ő modern vonal- 
vezetéssel kombinált magyaros keretpróbáiról, de sajna: az öntödék szűk- 
keblűsége folytán még máig sem jelenhetett meg a magyar stílusos első 
összeszedhető keret.

A  méltánytalanság nem keserítette el; azóta is dolgozik buzgón, fárad
hatatlanul. Legújabb munkáit itt láthatjuk az Évkönyvben, sőt még e 
cikkecske keretében is egyet-kettőt közülök. S hogy ez egyszerű szedő
ember rajzainak nemcsak praktikus, hanem igen sok esetben jókora 
művészi értéke is van: azt — úgy hisszük — nincs az a hozzáértő kritikus, 
ki szívesen ne konstatálná.

ZÖ LD  K Á T R Á N Y F E ST É K E K . Az anílinzöldnek igen különböző 
szinfokozatai vannak. Azelőtt csupán a jód- és aldehidzöldet használták, 
jelenleg azonban ezeket majd hogy nem teljesen kiszorította a metilzöld, 
mely a metílvíolának klórmetillel való kezelése által olcsóbban nyerhető. 
Fényes zöld krístálypíkkelyeket képez, melyek vízben könnyen oldhatók. 
A z oldat kékes-zöld színű. Igen becses a nem kékes termény, a malachít- 
Zöld, melynek nuanca-í: a keserűmandolaolaj-zöld, a savzöld, Víktoría-zöld, 
briliáns-zöld, világos-zöld, alkáli-zöld. A  ftal-zöld és cöruleín szintén antra- 
cén-származékok, de még nincsenek nagyon elterjedve.
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PUSZTAI
FERENC

NYOM DÁSZATI
ENCIKLOPÉDIA

M egrendelés 
a „Magyar 

N y o m d á s z a t "  
kiadóhivatalába 
Budapesten, V , 
Honvéd-utca 10. 
szám intézendő

A Z  Ö SSZE S G R A F IK A I 
T U D O M Á N Y O K  T Á R A

Ez a szakirodalmunkban pá
ratlanul álló, mintegy 600 
oldalra terjedő mű magában 
foglalja mindazt, aminek is
meretére a modern nyom 
dásznak szüksége lehet. Közel 
2000 vezérszavával kitérj esz- 
kedík az egész grafikára, 
annak esztétikájára, techni
kájára és történetére, meg
ismerteti annak gépeit és 
segédeszközeit, közli a régi 
és újabb ídőkbeli jelesebb 
nyomdászok, meg a modern 
illusztrátorok rövid életrajzát. 
A  könyv végén a grafikai 
mesterszóknak magyar, né
met, francia és angol nyelvű 
oly bő gyűjteményét találjuk, 
amilyen még napvilágot nem 
látott a világ irodalmában.

FÉLBŐ RK Ö TÉS Á R A  12 
K O R ., FŰ ZVE Í0 K O R . 
^  E LÁ R U SÍT Ó K N A K  
JÓ JU TALÉK M ELLETT 
RÉSZLETFIZETÉSRE IS



flutotypia o Fototypia □ Kemigrafia □ Fotolitografia

czsks Készít: horgany- és rézmaratású kliséket a legszebb kivitelben, ksgm 
Házonkívüli felvételeket, u. m. építmények, gépek, tájképek, olajfestmények 
saizj és iparművészeti tárgyakról a legjutányosabb árak mellett, sasa



LINOTYPE
SZEDŐGÉP

Kérjen prospektust!

Párisi világkiállításon 
1900: „Grand Príx“  és 
aranyérem • Karlsbadí 
kiállításon 1900: arany
éremhez díszoklevél • 
St-Louis 1904: nagy díj

A z  egész világon több 
mint 10.000 Línotype 
szedögép van állandó 
működésben. Kivánatra 
bizonyítvány-füzetünk
ből készséggel küldünk

ma

Kérjen betűmíntát!

MERGENTHALER 
SETZMASCHINEN- 
FABRIK G. M. B. H. 

BERLIN 4.
K ÉPVISELŐ N K ! K É PV ISE LŐ N K :

GUTENBERGHAUS GEBRÜDER GEEL, 
BÉCS, VII2 , LERCHENFELDER-STR. 37
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KAST & EHMGER
nyomásminfúnal 
és árjegyzékkel 
kinánafra ingyen 
és bérmentne szí
nesen szolgálunk

S-m-B-H

festékgyár
STUTTGART

Több kitüntetés
sel jutalmazna :: 
P árisi 900 Grand 
Prix és Sí Iicuis 
1905 Hagy D í j ::

In
u

r\l
f\J

mindennemű festékek az összes grafikai 
szakmák részére, úgymint könyn-, kő-, 
fény*, réz- és bádog-nyomások, tonábbá 
könynkötészeti nyomásokhoz • Kitűnő 
minőségű kencék, hengeranyag, autó- 
gráfiai festékek, tinták és tusok, lito
gráfiái tusok, stuttgarti tusok, oalamint 
a legfinomabb összetételű betűmosólúg

Sürgönyeim: K A STillG ER  S T U T T G A R T

Q Ű Q  D D D  □ □ □

mHGVARORSZHGí
:s képviselet »

eflRmme hugó
BUDAPESTI FIÖK9A 
PI.,KIRÓüV-UTeH26

a o a  TELEFOI1-SZ. 1 4 -1 6  □ □ □
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CCS BUDAPESTEN, IV, 

KÁROLY-UTCA 3

K ITÜ N TETÉSEK :

1885-ik  évi budapesti 
országos k iá llítás nagy 
érem :: 1889. Brüsszel 
és 1889. Barcelona ::

Ezredéves országos k i
á llítás m ille nn . nagy

érm e: kiváló verseny- 
képességért új iparág 
m e g h o n o s ítá s á é rt és 
kitünően jó  m unkáért

TELEFON-SZÁM 1700 . ALAPÍTTATOTT 1865

EL§ö MAGYARORSZÁGI □□ OINKOGRÁFIAI m  ÉS KROMÓ-AUTOTÍPIAI □□ MŰINTÉZETE m

Eta
e o

WEINWURM
ANTAL

j

1
HÁZONKÍVÜLI FELVÉTELEKRE IS BERENDEZVE 

____________________________111_____
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I KURZWEIL JÁNOS 1

ELSŐ M A G Y A R  K Ő - ÉS K Ö N Y V 
N Y O M D Á I F E S T É K - ÉS H EN G ER 
A N Y A G  G Y Á R A  0  B U D A P E S T  
IX ., M Á R T O N -U T C A  19. S ZÁ M  
R A K T Á R  ÉS IR O D A U G Y A N O T T

K I T Ü N T E T É S E K :
Temesvár 1901 • Orsz. 
Iparegyesület 1892 • Mil
lenniumi kiállítás Buda
pest „Hors Concours". 
Postaiak, pénztár 6525

°  T E L E F O N  56-64. SZ.

Készít a legfinomabb 
minőségben újság-, il
lusztráció-, mü-, dísz
mű- és színes festéket. 
Elad grafikai kellékeket.

"PATENT”
gelatín hengeranyag 47 ,004 . és 53,405. számú 
osztrák-magyar szabadalom • Szedősorzó igazítható 
feszítővel ellátva, saját szabadalmazott találmány.
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I MAGYAR
GYORSSAJTÓGYÁR

KAISER L. FIAI,
B U D A P E S T , VIII. K É R ., 
JÓ Z S E F -U T C A  56. S Z Á M
ö  Legrégibb gyorssajtógyár a O

monarkiában. Telefonsz.: 
54—48. Postatakarékpénz- 

q  tári cheqae- számla 9164. □

Rotációs gépek minden nagyság
ban üt Chromo- és autotypia- 

gyorssajtók frontkírakóval vagy a 
nélkül, üt Két színt nyomó gépek. 
üt Egyszerű gyorssajtók körbenfor- 
gással 2 és 4 hengerrel, üt Egy
szerű gyorssajtók vasúti szerkezet
tel, szintén 2 és 4 hengerrel, üt üt 
Munkaképességben fölülmulhataí 
lan! üt Legmesszebbmenő jótállás! 
üt Kitűnő festékeldörzsölődés! üt 
Pontos s könnyű járás! üt ü t  üt ü t

J )
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Betűöntőele és 6épgyár 
Részv.-Társ., Offenbach A.
Actiengesellschaft für SchriftgieBerei und Maschinenbau, Offenbach a. M.

A legmodernebb betűfajok, körzetek, valamint 

a legkitűnőbb gyártmányú nyomdai gépek 

o — o nagy raktára. o= = 0

Szállít teljes nyomdaberendezéseket. Költ

ségvetésekkel és mintákkal szivesenszolgál.



I6 E T I T E N G  
É 5  T Ó R 5 F )

B U Ü R P E 5 T
Erzsébet-körút23. b z .

T e le fn n sz d m  8 0 - 1 3

F lnge r "József és F ia i gépgyár, 
"John K idö  Ei Cie lon ö o n i fe s 
té k g y á r, B e rh a rd t Ferenc és 
R u d o lf fabetű- és  s ze k ré n y 
g y á r uezérképuise lősége és 
ra k tá ra . U o g tla n d i ro tác iós  
gé p g yá r képvise le te . B e tű - 

K ö ltséguetések k iu á n a tra . öntödei képv ise le tek szs tzg szs

K J  agy ra k tá r  kü lö n fé le  segédeszközökben és sze rszá - 
* '  m o kb a n . T e lje skő -é s  k ö n yvn yo m d á i, v a la m in t kö n y u - 
kö tészeti berendezések a le g ju tá n yo sa b b a n  és k ö n n y ű  
fize tési fe lté te lek m ellett, lehetőleg g y o rs a n  eszkö zö lte tn e k

GUTENBERGHAUS GEBR. GEEL
8M ALAPÍTVA 18 8 4 . 625

ÁRAJÁNLATTAL  
S  PROSPEKTUS
SAL KÍVÁNATRA 

KÉSZSÉOOEL 
SZOLGÁL

WIEN
VII/2. BEZ., 
LERCHEN- 
F E L D E R -  
STR.No.37.

ÍZS ALAPÍTVA 188 4 . 629

ÁRAJÁNLATTAL  
S PROSPEKTUS
SAL KÍVÁNATRA  

KÉSZSÉOOEL 
SZOLGÁL

SZAKÜZLET AZ ÖSSZES GRAFIKAI SZAKMÁK SZÁ
MÁRA. NAGY GYÁRI RAKTÁR NYOMDAI GÉPEKBEN, 
FELSZERELÉSEKBEN ÉS MINDENNEMŰ ANYAGOKBAN
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FEKETE ÉS SZÍNES KÖ- 
ÉS KÖNYVNYOMDÁI 
FESTÉKEK, VALAMINT 
0 „H AM M ÓNIA" 0 
HENGERANYAGOK ÉS 
0 KENCEK GYÁRA 0

VEZÉRKÉPVISELŐSÉG S R A K TÁ R

□  MÜLLER E 
TESTVÉREK
G Y Á R  ÉS K Ö Z P O N T I  I R O D A :  
BU D APEST V., SÓ LY O M -U TC A  13.

□  DD

N Y O M Á S M IN T Á K K A L  ÉS Á R JE G Y ZÉ K 
K EL k í v á n a t r a  k é s z s é g g e l  i n g y e n
ÉS B É R M E N T V E  S Z O L G Á L H A T U N K .



Fiókok: Szt. Pétervár 

Moszkva és Stuttgart

Alapittatott 1858-ban

H. BERTHOLD
B E R L IN  S W . 2 9

RÉZLÉNIAGYÁR ÉS BETŰÖNTŐDÉ

RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG

Kivitel az összes világrészekbe ©  Nagy választék 

különféle körzet- és betüujdonságokból, rézléniákból 

és a t. ©  Legnagyobb választék orosz, bolgár és 

szerb betűkből ©  Ékezetek különféle nyelvű szedés

hez ©  Teljes nyomdai berendezések ©  Párisi világ- 

kiállítás 1900. évben: Arany érem ©  Rendelések 

legpontosabban eszközöltetnek

SAJÁT RÉZLÉNIRGYÁRTÁS

KIZÁRÓLAGOS VEZÉRKÉPVISELŐSÉG MAGYAR- 

ORSZÁGON ÉS A DUNAI TARTOMÁNYOK RÉSZÉRE

\ PUSZTRFI ÉS TRRSR
BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRÚT 17

©  a Kik mintákkal és ajánlatokkal szolgálnak ©
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F IO K O K : é E IO K O K :

NELL/-YORK- LONDON • m05ZKUR 
BERLIN-Szt-PÉTERURR-FLORENC

F E 5 T É K E K
illu sz trá c ió  és m ü nyom áshoz, l i to 
g rá fiá i és fé n yn yo m ö a i festékek, 
könyukö tésze ti festékek és h á ro m - 

s z ín n y o m á s h o z  h a szn á lt festékek

Egyedüli nagy rak tá r ÍD agyarország részére:

D N Ó D 0 R L m 0 5  □
Budapest, U11I. kerület, Tózsef-utcza 56. sz.

]T F E 5 T E K E K  R Z  0 5 5 Z E 5  p
B R R F I K R I  5 Z R R ÍT 1 R K  
R É 5 Z É R E  R R K T R R O N

Á rje g yzé kke l és n y o m á s m in tá k k a l 
k iu á n a tra  készséggel szo lg á lu n k
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U in ön h n n n u táQe,Ysa*tó* (foits-
„ u m u U U U N U  R p m o ry , ille tő le g  
P hö n ix -re n d sze r). Fi legerősebb gép, a k - 
sz id e n s-, illu s z trá c ió -, őo m bor-, au to typ ia -, 
v a la m in t tö b b s z ín ű  m u n k á k  n yo m á sá ra .

Irtc?nl4i egyenközű n yo m á sú  tégely- 
f 9 ‘  VJk- LJ 1 s a jtó .(O s z tr-m a g y a r szabad.) 
Jelentékenyen fa u íto tt és töké le tesb íte tt 
a m e rik a i rendszer. R  legm odernebb tég e ly 
sa jtó  a k s z id e n s -é s  illu s z trá c ió -m u n k á h o z .

F x n r c ? <=;!=“  té g e lysa itó . R m e rik a i 
f9 rendszer jau ítua . (R e n 
des typ u s). E g ysze rű  m e rk a n til és a k s z i-  
d e n s -m u n ká k  g yo rs  és o lcsó e lő á llítá s á ra .

K ü l ö n l e g e 5 5 é g e k :

Tégelynyomó sajtók “ u£;
to t t  h á ro m  re n d sze r s z e r in ti k iá llítá s b a n .

Papirosuágó-gépek
sá l (K ra u s e  renöszere s z e r in t k iá liítu a .)

Perforáló-gépek. S záraz  
stereotypia - kalander, e®
E lső  m inőségű haza i g yá rtm á n yo k

■Üli

m

K é p u is e l i :  C j k l  ' ] h 7 C p p  k ö n y u - és
ej m  tza ko m  l  » u U I I  1 .  U  U  L .  I  kő n yo m ö a i
szaküz le te , B uöapest, U l., Louag-utca 2. m Telefon 71 -56 .
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ÁRMINÉ
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M A G Y A R O R S Z A G I F Ő R A K T Á R : 
BU D APEST VI, K IR Á L Y -U T C A  2 6 . 
czjtaiea! T E L E F O N  14— Í6. SZ. ezstzsiaa

G ÉP- ÉS S Z E R S Z Á M G Y Á R  ÉS A  
G R A F IK A I IP A R Á G A K  Ö S S Z E S  
S Z Ü K S É G L E T E IN E K  R A K T Á R A
nevezetesen mindennemű nyomdafestékek, kencék,

K A S T  ÉS EH1NGER ^
stuttgarti és feuerbachi gyáraiból. K ék és sárga lito
gráfiái kövek elsőrendű minőségben, valamint érc- 
és fafelszerelések, ú. m. szekrények, sorzók, hajók, 

matrícapor, táblák stb. stb., valamennyi saját 
gyártmány, legjobb minőségben, Máser- 

féle alaplemezek és szerszámok. 
Árjegyzékkel kívánatra 

szívesen szolgálok

u

8

s
t j Z .

A Z  A L A N T I C É G E K  K É P V IS E L Ő JE :

K Ö N IG  É S  B A U E R , 
W Ü R Z B U R G . H U G Ó  
K O C H , LIPC SE. *««« 
A U G .F O M M , LIPCSE



FISCHER ES MIKA
BUDAPEST, VI., RÉVAY-UTCA 6. SZÁM 

BETŰÖNTÖDE ÉS TÖMÖNTÖDE 
MECHANIKAI MŰHELY

TELEFON □□ GALVANO- □□ ALAPÍTVA
28—62. SZ. PLASZTIKA :: 1877-BEN

^7
Ajánlja nagy választékú s foly
tonosan készletben tartott leg
újabb könyv- és címbetűit, szerb 
és héber betűket, körzeteket és 
kizárásokat; továbbá minden
nemű nyomdai szerelvényeket,

saját gyártmányú szedősorzó- 
kat és hajókat, szabadalmazott 
kizárás nélküli nyomdai vonalzó
berendezését. Egy próbagarni- 
tura 20 K. Elvállal jutányos áron 
egész nyomdai berendezéseket.

AZ EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSON KITÜNTETVE

s___________________________
v L .................................. J )

-------------------------------------------- ---------------------------------------------0

ÍD ILLER (TÁ R TO N  F1R
R C É L R R L l- 
B Y R R  eaees
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B Ü G R P E 5 T
U I, fS E N B E R Y - U .  7 4 . £ R LR P1TU R  

bzs m 1 7 8 2 .

G őzüzem ű k ö s z ö rü lő  m ű h e ly ü n k  e luó lla l 
m in ö e n n e m ű  p a p irvá g ó  kések k ö s z ö rü 
lését és eözését a legolcsóbb á ra k o n , 
m elyben a sze rszá m o k  elvite le  s a m á r 

k ö s z ö rü lte k  h a za szá llítá sa  is bele van  
szá m ítva . R já n lk o z ik  kü lö n ö se n  a k ö 
ve tkező vá g ó -sze rszá m o k  szá llítá sá ra  : 
P a p irvá g ó - és ke resztbevágó  gépek kései, 
k ö r -  és k o ro n g -ké se k , has ító - és egyéb 
kések, fo rm a v á g ó k  (s tancák), o lló k  stb. 
le g finom abb  tégely ö n tö tt acélból e lism e rt 
leg jobb m inőségben , te ljes jó tá llá s  m el
lett ju tá n yo s  á ro n . h s Telefon 2 7 — 3 . sz.



PREU55E & COmP. 
6ÉP5YRRR LIPCSE

m R I5 :B E R L IN  i a
R já n ljá k  h o sszú  évek s o rá n  e lism ert 
:: kü lön leg esség e ike t, ú g y m in t ::

DRÓT- É5 CÉRHRFÜZŰ - GÉPEKET
kö n yve k , füzetek, irk á k , n a p tá ra k , k isebbszerű  n y o m 
ta tványok, körleve lek, jegyzékek, öobazok stb. fűzéséhez

Ujsághajto- 
gató-gépeket
b á rm ily e n  g y o r s -  
sa jtó h o z  ualó be 
kap cso lás ra , egész, 
e lvág o tt fé líve k  és 
m ellékle tek be ha j- 
tog a tásá hoz . H a j 
to g a tn a k  kü lön fé le  
n a g y s á g ú  ív e k e t  
te tszé ssze rin ti t ö 
ré sszá m m a l, sebes 
já rá s a  a g y o rs s a j
tóéval m egegyezik

yfy

2E szám ú  „ l in iv e r s á l“ s o d ro n y 
fű zőgép , rö p ívek , töm bök stb. 
r é s z é re  22 m m . v a s ta g s á g ig .

S z a b a d a lm if ű z ő g é p  g y o rs s a jfó v a l 
ö s sz e k ö tv e , k iv án a lo m  sze r in t 

h a jto g a t.

luhajtogató-
gépeket

k ö n y v -, fr is s  i l lu s z 
trá c ió s - és ú jsá g - 
nyo m á sh o z , üzle t! 
kö n yu e k , pa p ira sz- 
ta ike n ő ő k , iró p a p i- 
ro k  és m inőenfé le 
p a p íro kh o z  m inőén 
a la kb a n  és h a jtá s i 
nem ben, ra gasz tó - 
és vág ó ké szü lé kke l, 
to vá b b á  egyiőejű leg 
cérnafűzéssel is  ::

® ®

□ OROZ- ÉS T0RKÉ5ZÍTÉ5HEZ
m inóennem ű gépeket, ú g ym in t ha jlításhoz, ka rco láshoz, 
rová tko láshoz, vágáshoz, ho rn yo lá sh o z , lyu ka sz tá sh o z , 
k iuá jáshoz, fűzéshez, kapcso láshoz, ok iázáshoz  stb. stb.

Perforáló-gépek és papirlem ez-ollók stb.

R la p ítta to tt 1 8 8 3

94. sz á m ú  „ ld e a l“ h a jto ga tó gép , 
1, 2, 3, 4-sz e r i h a jt á s r a  ig az íth a tó  

k ettő s  fo n a lfü ző k észü lék k e l.

94. szám ú  „ Id ea l“ h a jto ga tó gép  
1, 2, 3, 4-sz e r i h a jtá s r a  ig az íth a tó  

k e ttő s  fo n a lfű ző k észü lék k e l.



nyomdaíuícijdonosofe 
becses figyelmébe!
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észít és szá llít legújabb és legjobb 
szerkezetű kő- és könyunyom öai m

6 Y 0 R 5 S m T Ó K F J T
tégely-nyom ású és R usztria  gyorssajtókat, 
lyu kasz tó - és papiruágó - gépeket, s im ító -, 
csom agoló-, aranyozó- és uányoló-sa jtókat, 
papírzacskó-gépeket, kézi sa jtókat stb. stb.

I C = J

LE S  E L Ő N Y Ö S E B B  F IZ E T É S I FELTETEL 
K É P E S  R R T E S Y Z É K E K  K IU R N R T R R



FISCHER LIPÓT
P H O T O C IN K O G R A F IA I M Ü IN T É Z E T E  
BUDAPEST, VIII., V A S -U T C A  7 . K É SZÍT

CLICHÉKET
T IS Z T A  ÉS SZÉP KIVITELBEN  M IN D EN 
N EM Ű  N Y O M T A T V Á N Y O K H O Z , N A G Y  
P O N T O SS Á G G A L  ÉS OLCSÓ Á R A K O N

VIDÉKI M EGREN DELÉST IS E SZK Ö ZÖ L



Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und 
Maschinenbaugesellschaft Niirnberg A. G.
Ö

rövidítve

M. A. N.
Részvény- és tartaléktőke kb. 24 millió M. 
Tizenegyezer munkás és alkalmazott.

M űteiep Augsburgban.
Alapíttatott 1840-ben.

Mindennemű és nagyságú

gyorssajtók és körforgógépek.

Kétgöngyöletü körforgógép 3 2  oldalas h írla p  részére.

Eladatott több mint
7 8 0 0  könyvnyom dái gép, melyekből 4 9 1  körforgógép, illetve 
176 kétgöngyöletü gép, 1 három göngyöletű gép, 16 négygön- 

gyöletü gép, va lam in t 1 hatgöngyöletű gép.

Vezérképviselet M agyarország, Ausztria és a Kelet részére:

POLACSEK J.-nál WIEN, IV
Belvederegasse 3.



4f BUDAPESTI 4r 
GUTENBERGHÁZ 
N Á D O R  LAJOS
B U D A P E S T , VIII., JÓ ZSE F -U T C A  56.

A  grafikai iparágak 
összes szükségletei
nek raktára. N yom 
dafestékek, kencék, 
hengeranyag nagy 
raktára. Tömöntőde 
berendezések, szedő
vasak, lyukasztó per
foráló gépek, forma

záró készülékek stb. 
Raktár használt gé
pekben, melyek sa
ját műhelyünkben 
rekonstruáltatnak. 
Teljes nyomdai be
rendezéseket előnyös 
fize tés i fe lté te lek  
mellett is szállítunk.

K É P V IS E L E T E K :

B E R G E R  ÉS W IR T H  F E S T É K G Y Á R A  
L IP C S E ; M A G Y A R  G Y O R S SA JTÓ G YÁR 
K A IS E R  L. FIAI B U D A P E ST ; H O G E N - 
F O R ST  A . GÉP- és E S ZK Ö ZG Y Á R A  LIPCSE


