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Felvidéki magyar nyomdászat
História maíer studiorum — a történelem a tudo

mányok édesanyja. Valamikor Vergiliusék korában 
keletkezett ez a travesztált mondás, s igazsága keresz
tülragyogott az azóta eltelt két évezreden.

Alkalmazható mindenekre. Világító lámpás az elvont 
és egzakt tudományok útvesztőiben, a művészetek 
rengetegében, de még a technikák területén is.

Világító lámpás a nyomdászat területén is, amely 
pedig tudomány, művészet és technika egyúttal, olyan 
kiterjedésben és mélységben, aminek nincsen párja 
talán semerre az egyéb emberi foglalkozások köze
pette. Históriai alapon ismerkedhetünk meg legbeha
tóbban a betűszedőnek mintegy nyersanyagával: az 
édes anyanyelvűnkkel; történelmi nyomonkövetéssel 
nyerhetünk legbiztosabb tájékozódást szedő- és nyom
tatógépeinkről, a modern nyomdászat fogalma alá eső 
száz- meg százféle sokszorosító eljárásról.

De szórakoztatóul is legalkalmasabb a történelmi 
művek olvasgatása. Nekünk nyomdászoknak különösen 
a nyomdászattörténelmi műveké. Fölemelő, magasz- 
tosító és élvezetes mindaz, amit lapjaikról megtudha
tunk. Megismerjük belőlük a munka, a szó és a betű 
ama hőseinek küzdelmét és hányattatásait, akik száza
dokkal ezelőtt aprózták itt Gutenberg művészetét.

A magyar nyomdászattörténelem klasszikus földje a 
Felvidék. Kezdve Pozsonytól, az Erdős Kárpátok lánco
latáig csupa három-négyévszázas emléke a magyar 
tipográfiának, a magyar gondolat s magyar írás szárba- 
szökkenéséneki

Nagyszombat ;  az Egyetemi Nyomda neves szép 
városkája 1577-től fogva jó  kétszáz esztendőn keresz
tül, Telegdi Miklós és Pázmány Péter ködlovagokként

óriásivá nőtt nemes alakjaival. Komját i ,  Sempte,  Rár- 
bok meg Det rekő:  a magyar reformáció prédikátor- 
nyomdászai, Huszár Gál és Bornemisza Péter bujdo- 
sásos munkásságának a 16. század végebeli emlékeivel. 
Ga l góc :  Farinola-Mancskovics szép kis nyomdájával, 
1582-re szóló kalendáriumával s egyéb magyarnyelvű 
könyvecskéivel. Besztercebánya:  a maga 1570 körül 
alapított városi nyomdájával, s későbbi tipográfiáival. 
A csallóközi Tej falu és Somor j a :  a francia hugenotta 
Wechelius nyomdászcsalád egyik tagjának nyomdász
kodásával 1638 körül. Vizsoly:  a Károli Gáspár féle 
magyar bibliafordításnak, kora egyik legszebb könyvé
nek nyomtatóhelye 1590-ben. Kassa: a kitűnő nyom
dák hosszú sorával 1610 óta; sok-sok magyarnyelvű 
kiadvánnyal, a mérges és egyszersmind mulatságos 
hitvitázó íratok tömegével; Thököly Imre és II. Rákóczi 
Ferenc proklamácíóival; Kazinczy Ferenc, Bacsányi és 
a többi úttörő nyelvépítő tevékenységének ólomba 
lehelt emlékeivel. Bárt fa:  Gutgesell Dávid, majd 
Klösz Jakab remekbe készült magyar nyomtatványai
nak sokaságával 1578-tól kezdve. Lőcse:  az európai 
hírű Brewer-nyomdával, annak híres kalendáriumával, 
magyar könyveinek nemes tipográfus-művészetével...

...Csupa emlék, csupa szent hely a gondolkozó 
tipográfus számára. A szárnyait bontogató magyar 
géniusznak ölelkezése a magyar tipográfiával.

Jó magyar nyomdászok! Gondoljunk olykor a Fel
vidékre, annak úttörő, lelkes, magyar szívű és magyar 
szellemű őstipográfusaíra! Merítsünk erőt az ő példá
jukból, akik nehéz idők, nyomasztó viszonyok köze
pette is megtalálták az útját-módját annak, hogy kor
szerű, díszes magaslaton gyakorolják a hivatásukat.
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Továbbképzés
A Nyomdász-Egyesület továbbképző tan- 

csoportjainak munkálkodása október hó 
1 -ével megkezdődött. Október 9-én, vasár
nap volt -  ezernyi kollégánk részvételével -  
az évadnyitó matinénk, de már egy héttel 
azelőtt is élénk sürgés-forgást tapasztalhat
tunk az Egyesület nagyfuvarosuccai házá
ban, amely most továbbképzőnknek és a 
nyelvi tanfolyamoknak új otthonává lett. 
Ifjabb-őregebb kollégáink szép számmal 
jelentkeztek a szakkulturélis munkára, amely 
tüstént meg is indult. Egyelőre csak a szedői 
szakban, mint amelynek szervezete és taní
tási metódusa hosszú esztendők tapaszta
latai révén biztos alapokra van fektetve.

A nyomdászmunkásság szakbeli tovább
képzője hosszú és tisztes múltra tekinthet 
vissza. Első rendszeres kurzusai 1901-ben 
létesültek. Oktatási rendszerünk már akkor 
is az volt, ami most: öregebb és nagyobb 
szakbelí tapasztalatú kollégák tanították az 
ifjabb és munkaviszonyaiknál fogva egy- 
oldalúbb kiképzésben részesült szaktársai
kat. Ezeken a szakbe li önképzés elvére 
alapított kurzusokon természetesen csak az 
Egyesület tagjai vehettek részt, s magától 
értetődik, hogy a résztvevőktől semmiféle 
tandíjat, beíratásí díjat stb. nem szedtünk. 
Mint ahogy most sem szedünk, lévén a 
továbbképzés az Egyesületalapszabályszerű 
egyik célja. (Alapsz. 4. §.)

Az évtizedes gyakorlatú oktatói karban 
egy kis személyi változás történt az új 
évad kezdetén: Spítz Adolf kollégánk, szak- 
kulturális munkánknak 1904 óta, tehát 34 
esztendeje tevékeny részese, 70 éves korára 
való tekintettel kivált a szakoktatói karból, 
s helyét Harsányi Dezső foglalta el.

Több mint félszázad óta neves akcidens- 
szedő Spitz Adolf és idehaza is, meg a kül
földön is szépszámú pályázatnak volt a ki
tüntetettje. Nevét és legjava munkáite pályá
zatok s a nyolcvanas-kilencvenes évekbeli 
„Kőnyvnyomdászati mintacsere" révén az 
európai, sőt ítt-ott a tengerentúli államok
ban Is ismerik. Nem volt sohasem lobba
nékony, a föl-fölvetődő új „izmus"-okat 
tüskén-bokron keresztül követő tehetség, 
de ami az Idők folyamán tipográfiai sza
bállyá gyökeresedett: azt mindig hűségesen 
követte, sőt a maga utolérhetetlen precizi
tásával és a típométria adta lehetőségek 
legteljesebb kihasználásával példaszerűvé 
fejlesztette. Ezt a pedánsságíg menő sze
désben pontosságot igyekezett tanítványai
nak is mintegy a vérébe átömleszteni a Szak
kör régi szaktanfolyamain. Mikor Egye

sületünk saját kezelésébe vette a szakbeli 
továbbképzés intézményét: természetesen 
Spítz kollégánk itt is folytatta szakoktatói 
működését s bár csak vázlatozás útján -  
ceruzával, tollal meg tusokkal - ,  a legtöké
letesebb tipográfiai hatást keltő tervezetek 
százait állíttatta elő tanítványaival.

A Könyvnyomdái Munkások Egyesületé
nek október eleje óta teljes működésben 
lévő tancsoportjaí a következők: I. a szedői 
továbbképzés alapvető csoportja (munka
vezető: Horváth Ferenc): II. a szedői tovább
képzés középfokú csoportja (munkavezető; 
Harsányi Dezső); III. a szedői továbbkép
zés felsőfokú csoportja (munkavezető: Kun 
Mihály); IV. az ólom- és linoleummetszés, 
valamint egyéb lemezkészítő eljárások tech
nikáját gyakorló csoport (munkavezető: 
Dukai Károly); V. tancsoportnak számítanak 
a most fölsorolt csoportok keretén belül 
tartott nyelvi és helyesírási megbeszélé
sek és gyakorlatok, amelyeknek irányítója: 
Novák László.

Ami a gépmesterí tancsoportokat illeti: 
e sorok írásakor, október 26-án (azért ily 
korán, mert az újabban érvényes sajtórend- 
szabás értelmében nyolcnapí mintegy vesz
tegzárat kell a már teljesen kész folyóira
tunknak a terjesztés megkezdése előtt ki
töltenie) még nem kezdődhettek meg, mert 
bizonyosfokú gépi berendezkedésre van 
szükségünk a színes nyomtatás stb. mester
fogásainak ismertetéséhez. De remélhető, 
hogy mire e szám napvilágot lát: a gép
mesteri továbbképzés munkavezetői: Bauer 
Henrik, Hörnyéky és Heller kollégáink is 
megkezdhetik, illetőleg folytathatják tanítási 
munkásságukat.Ugyanez remélhetőaz öntői 
szakkurzusokról, amelyeknek tavaly Schreí- 
ber Ede kollégánk volt a megszervezője.

A szedői tancsoportok között három is 
van olyan, amelynek „tipográfiai vázlat- 
készítés" címet lehetne adni. Ezek a szedői 
továbbképzés alapvető, középfokú és felső
fokú tancsoportjai. Bár tanműhelyünk egye
lőre nincs, s ennélfogva ólombetűink sin
csenek: színtiszta tipográfiát kapnak tanít
ványaink már most is. Hogy papiroson, tol
lal, ceruzával meg ecsettel és tussal dolgo
zunk a továbbképzőn, s nem az ólomtípusok 
sokaságával: csöppet sem lényeges. Aki 
bele tudott hatolni az alfabéták szellemébe, 
s aki papiroson meg tudja állapítani, hogy 
mi hová való, mícsodás esztétikai törvények 
az uralkodók itt meg amott, azt -  ha csak
ugyan praktikus betűszedő -  ez a tudása 
és képessége nem hagyja cserben a szedő
állványa előtt sem. Az ilyen betűszedő tisz
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tában van azzal, hogy a papírossík meg a 
betűszövedék mily arányokban viszonylik a 
legjobban egymáshoz, hová kell esniök -  
mondjuk -  a könyveim sorainak, micsoda 
nagyságbelí differenciák lehetnek a sorok 
között és tisztában van sok más ilyen emi
nensül fontos tudnivalóval is.

A tipográfia szélesebb mezején mozog 
az a tancsoport, amely -  jobbára szedés
vázlatok alapulvételével -  az ólom- és lino
leummetszés technikáját s az ilyen metsze
tek nyomtatás alá való előkészítését gyako
rolja. Talán mondanunk sem kell, hogy mai 
nyomdabeli viszonyaink mellett mennyire 
hasznos ez a technika. Aki ezt elsajátította, 
s ért valamelyest a rajzoláshoz: hasonlít
hatatlanul szélesebb perspektívával dolgoz- 
hatik még a legszerényebb berendezkedésű 
kisebb nyomdában is, mint az ilyes készség 
híjával levő társa.

De teljesen gyakorlatias az a munka is, 
amely „Magyar nyelv és helyesírás" címén 
ád Aríadne-fonalat az ortográfiánk útvesz
tőiben botorkáló kollégák kezébe. A szak
beli továbbképzés eme munkarészletére 
különös gondot fordítunk, mert hiszen anya
nyelvűnk kultusza nemcsak hogy köteles
sége minden magyar nyomdásznak, de egy
szersmind szakképzettségének elsődleges, 
legelemibb része is. Hiszen a kontárt, a zug
nyomdák fertálynyomdászát első sorban Is 
a hibái sokaságáról ismeri föl minden művelt 
magyar ember...

A pontosvessző
És szól a szedő nagy mérgesen:
-  Egy fenétl... Ha bolond volnék meg

csinálni!.. Micsoda marhaság ez megint... 
pontosvesszőt belejavítani a korrektúrába...

Ezzel fogja a hasáblevonatot és fensősé- 
ges mozdulattal áthúzza a szerinte oktala
nul belejavított pontosvesszőt.

... Ez a szedő, aki ilyen kurtán-furcsán 
intézte el a korrektor által szükségesnek 
tartott pontosvessző sorsát, bizonyára azt 
hitte, hogy most okosan cselekedett. Túl
tengő kényelemszeretete -  no meg a sér
tett önérzet, hogy hiszen „ő csak tudja", 
hová kell pontosvessző -  útját állta, hogy 
a kárhoztatott írásjel hivatását teljesíthesse.

Mert az bizonyos, hogy a pontosvessző
nek, akárcsak az emberi test legparányíbb 
szervének, hivatása van.

Nyelvkönyveink, a helyesírási szótárak 
nem mondanak sokat erről a finom hang
súlyirányítóról, de a figyelmes olvasó, aki 
nem száguldva rohan végig az olvasmányon.
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hanem annak mélységeibe is belemerül; 
aki az értelmet keresi s nemcsak a felszí
nen úszó gondolatfoszlányokkal elégül ki: 
annak hiányzik a pontosvessző, ha nincs 
a helyén.

Már pedig napjainkban, amikor az író 
többnyire az élet rohanáséval együtt tart s 
az iramtól nem akar elmaradni, nem gon
dol írásközben a pontosvesszőre, mint 
ahogy nem gondol sokszor -  ezt mi tudjuk 
a legjobban -  a többi írásjelre, ékezetre, sőt 
nem ritkán az összefüggő é rte le m re  sem.

A gondos, pedáns író ellenben lelkiisme
reti kérdést csinál abból, hogy hová milyen 
írásjelet alkalmazzon. Nem követi azokat, 
akik mindent egyetlen vesszővel vagy eset
leg ponttal intéznek el. Az ily író, ha súlyt 
helyez rá, hogy írásainak a kellő zamatot 
megadja, hogy mondanivalójának az olvasó 
lelkére, érzésvilágára hatása legyen, nem 
nélkülözheti a pontosvesszőt.

Tévedés azt hinni, hogy a pontosvessző
nek csak a szépirodalmi vagy tudományos 
munkákban van létjogosultsága. Nem. M in 
d e n ü tt ott a helye, ahol a gondolatot papi
rosra vetik. Ahol az író fontosnak tartja, 
hogy írását tolmács nélkül is meg lehessen 
érteni. Ahol a pont sok, a vessző kevés. 
Legyen az a szellemi termék könyv, vagy 
pediglen újság.

A hivatása magaslatén álló szedő együtt
érez ezzel az íróval. Megérti intencióit és 
értékeli azt a törekvését, hogy csokorba 
kötött szellemi dolgozatait illatosítja, sok
szor nehéz gondolatait könnyebbé, meg- 
érthetőbbé teszi.

Persze, általános szabályt hiába keresünk 
ebben a tekintetben. Maguk az újabbkori 
nyelvbúvárok sincsenek egy véleményen. 
Bizonyos, hogy az Arany János, Gyulai Pál, 
Jókai Mór, Vajda János, Mikszáth Kálmán 
korabeli írók nem tudtak meglenni írásaik
ban pontosvessző nélkül. A mai írók egyike- 
másíka már fölöslegesnek tartja.

A Korrektorkor kiadásában megjelent 
Balassa-féle „Helyesírási szótár" elég rövi
den csak ennyit mond;

,,e) Pontosvesszőt (;) használunk az ösz- 
szetett mondatban, ha két terjedelmesebb 
főmondatotválasztunkel egymástól, melyek 
nem kapcsolódnak szorosan egymáshoz."

Ugyancsak Balassa József mondja „Rend
szeres magyar nyelvtaniéban (1911):

„Pontosvesszőt használunk a könnyebb 
megérthetés, meg az olvasó figyelmének 
némi tehermentesítése céljából az összetett 
mondatban, vagy ha két terjedelmesebb fő
mondatot választunk el egymástól, melyek 
között kissé nagyobb szünetet kell tartani."

Az Akadémia már többet mond és idéze
tekkel is fűszerezi a tételt:

„V. Pontosvesszőt csak összetett mon
datban alkalmazunk, mégpedig rendesen 
hosszabb főmondatok közt vagy általában, 
mikor a gondolatnak két részét külön ki 
akarjuk emelni s valamivel nagyobb szüne
tet tartunk köztük, pl: „Egy szó nyilallott a 
hazán keresztül, egy röpke szóban annyi 
fájdalom; éreztük, amint a föld szíve rezdül, 
és átvonaglík róna, völgy, halom. (Arany.) -  
Mindig újabb, meg újabb kétségek merül
nek fel Széchenyi lelkében; bár másrészt 
a célt határozottan kitűzte s biztos kézzel 
jelölte meg a reávezető eszközöket. -  
Híves, borongó őszi nap; beült hozzám az 
unalom: mint a madár, ki bús, ki rab, hall
gat, komor, fázik dalom. (Arany.) -  Csak 
akkor nem kell az ,és' előtt vesszőt tenni, 
ha mondatrészeket kapcsol; de ha monda
tokat kapcsol, akkor kell. (Akadémia.)"

Símonyi Zsigmond „Az új helyesírás" 
című, iskolai használatra szánt művében 
(1903) ezeket írja:

„Pontosvesszőt csak összetett mondat
ban alkalmazunk, mégpedig rendesen hosz- 
szabb főmondatok közt, vagy ha nagyobb 
mondatkapcsolatot alkotó mondatokat a 
v i lá g o s s á g  k e d v é é r t  kisebb csopor
tokra akarunk fölosztani. Pl: A rabszolgákat 
nem hallgatja meg (az Isten); aki jármot 
hagy nyakába tenni, méltó rá, hogy azt hur
colja is. (Petőfi.)"

Vegyes érzelmeket kelt azonban Símo- 
nyinak a pontosvesszőről felállított ehhez 
a tételéhez (21. §) hozzáfűzött következő 
„magyarázata":

„A pontosvessző tulajdonképpen fö lö s 
leges írásjel (Wekerle* is ezt vitatja). Lehet 
az idézett példákban is pontot és lehet 
vesszőt is alkalmazni. Semmiesetre se adha ■ 
tünk határozott szabályt a pontosvesszőre 
s így a tanulótól sem kívánhatjuk meg, hogy 
mindig helyesen alkalmazza. Tulajdonkép
pen csak addig volt rá szükség, amíg a lati
nos kacskaringós, körmondatos szerkesztés 
dívott, mert ott a legkülönbözőbb fokú 
kapcsolatokat összegyömöszölték egy-egy 
nagy körmondatba. -  A f ig y e le m k e ltő  
kettőspontot és a pontosvesszőt leggyak
rabban Arany János alkalmazta; az ő mun
káiban egyáltalán igen érdekes megfigyelni, 
milyen fin o m sá g o ka t fe j ez ki az írás
je le kke l."

Azt hiszem, nem nehéz megtalálni ebben 
a „magyarázat"-ban a súlyos ellentmon-

• Welcerle László nyelvész, aki Greguss Ágosttal 
együtt annakidején az írásjelek egyszerűsítése mellett 
kardoskodott.

dást. Mert míg egyrészt azt mondja, hogy 
a pontosvessző tulajdonképpen fölösleges 
írásjel, másrészt elismeri, hogy Arany János 
milyen finomságokat fejez ki az írásjelekkel.

Ettől függetlenül pedig az a legérdeke
sebb, hogy Simonyi a mindössze 86 oldalra 
terjedő füzetkében nem kevesebb mint 269 
pontosvesszőt alkalmazott...

Ez csak elég bizonyíték a pontosvessző 
szükségessége m e lle tt? !

Végeredményben meg kell állapítanunk, 
hogy a pontosvessző alkalmazásét tényleg 
nem lehet szabá lyokba  önteni; ehhez 
érzés kell. Szív. Lélek. Lelki finomság. Ne 
haragudjunk tehát a pontosvesszőre. A kor
rektorra se, ha a szedő mulasztását pótolja 
és belejavítja a korrektúrába az odavaló 
pontosvesszőt. -sk -

Mellékleteink
Itt az őszi Továbbképzőnk résztvevőinek 

lelkes csoportjai mér hetekkel ezelőtt is 
elözönlötték az egyes kurzusokat. Jelent
keztek ifjak, idősebbek, sőt vannak köztük 
olyanok is, akik mér jó néhány esztendeje 
szorgalmas látogatói és értékes munkásai 
tancsoportjainknak. Ök azok, akiknek töké
letes, művészi produktumaiban gyakran 
gyönyörködhetünk a Grafikai Szemle borí
tékai és mellékletei során, s akiknek tudása 
és szorgalma nem kis mértékben járul hozzá, 
lapunk híre-nevének a külföld előtt is való 
öregbítéséhez.

Ezek az „öreg ágyúk" -  mindenkor és 
mindenben példát adva a fiataloknak -  az 
évzáró kiállítások után sem szokták letenni 
rajzoló-, festő- és vésőszerszámaikat, hanem 
az öt-hathónapos szünidőben is keresnek 
maguknak stúdiumokat, amelyeken aztán 
oly nagy szeretettel és ambícióval dolgoz
nak, mintha bizony egy-egy második mini
mumot keresnének meg vele, amire nyílván 
szükségük is volna.

Mert bizony a rajzpapíros, a festék, az 
ecset, a véső: mind-mind pénzbe kerül 
-mégpedig számottevő összegecskékbe -, 
s mégis vannak szép számmal kollégáink, 
akiknek szakmaszeretete és tudásvágya min
den áldozatra kész.

De vessünk egy pillantást arra a munkára, 
melyet tancsoportjaink régibb, a tudás for
rásaiból már jócskán merített tagjai foly
tatnak.

A nyári szünetben, felszabadulva minden 
megkötöttségtől, kikí a maga passziójának 
élve: akvarellei, temperával, pasztellel kötött 
szorosabb ismeretséget. Vagy pedig rajzolt
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(ceruzával, krétával, tussal vagy szépiával) 
egyszínes tanulmányokat ólommetszés alá. 
Egyik-másik spriccelt -  kefével,pisztollyal -  
grafikai elgondolásokat.

Hihetetlen gazdag változatú ez a tavasz- 
nyár-őszí termékenység, de dicséretükre 
legyen mondva műkedvelősködő kollé
gáinknak: arról sem feledkeznek meg, hogy 
ők tipográfusok és mint ilyenek sok-sok 
szép szedés-, monogram-, szígnet-, szedett 
betű-tervet is készítenek. Ezek a munkálatok
rendkívül fejlesztik a kézügyességet, a forma-
és színérzéket, a tónusértékek felismerésé
nek, egymáshoz való viszonyának tudatos 
meghatározhatását, helyes alkalmazásét.

Továbbképzőnkön ez a korlátlan szabad
ság azonban már csak szép nyári emlék 
marad. Itt már százszázalékos tipográfusok 
vagyunk és alkalmazkodnunk kell az adott 
szöveghez, a formátumhoz, a betűöntő 
anyagához. Tudni kell az egy-két színnel 
előállított, de hatásában elsőrendű nyom
tatványok terveit elkészíteni. Ha pedig valami 
nagyon tetszetősét óhajtunk produkálni, 
akkor gondolataink kivetítése céljából ren
delkezésünkre áll az ólom- vagy linó-lemez, 
éppen úgy, mintha csak benn a nyomdában, 
a betűszekrény mellett dolgoznánk a kalku
láció adta határokon belül.

Jelen számunk mellékleteinek sorozata 
is ilyesféle feladat volt, azzal a kikötéssel, 
hogy az adott szöveg felhasználásával ter
vezzenek cégkártyát, reklámlapot, villamos
plakátot, esetleg levélfejet két színben is, 
szedésből, illetve ólommetszetnek is a kom
binációjával.

A tervek elkészültek és mellékleteink során 
érdekes megfigyelésre s összehasonlításra 
adnak alkalmat.

Azok a tervezők, akik ólommetszetes kom
binációval dolgoztak -  mintha csak össze
beszéltek volna -  negatív rajzokkal operál
tak a tónusokban. Kiki tehetségéhez képest 
komplikáltabb vagy egyszerűbb rajzzal 
dekorálta a munkáját. Naturalísztikus vagy 
stilizált halat metszve: azt a legmegfelelőbb 
helyre tették, amivel munkájuk tetszetőssé
gét, egyensúlyát és értékét a maximumig 
fokozták. Ez a fogás kitűnően sikerült a 
„szedett-halas" munkán is. Természetesen 
tudatosan dolgoztak akkor, amikor negatív 
véseteket készítettek, mert ez sokkal gyor
sabban elkészíthető, tehát lényegesebben 
olcsóbb megoldás, mint a pozitív metszet. 
De nagy rutin kell ahhoz is, hogy a „blíck- 
fang"-ot -  jelen esetben a halat -  egy 
határozott kézmozdulattal oda helyezzék, 
ahová elvitathatatlanul való.

Harmadfélszézados müszedés. 1670 körül dolgozgatott Grác városéban Wolffger György, korának egyik egkep- 
zetlebb tipográfusa és egyszersmind nyomdászat! szakírója (sokat használt szakkönyvenek címe vo lt: „Neu auf- 
gesetztes Formatbűchlein*. Grác 1670,32 old.), okit művészetéért való lelkesülése nemcsak hogy verselesre 
ihletett, hanem olyan tipográfiai formát is igyekezett adni a költeményének, amely a maga idejeben uj es szinte 
csodálatra méltó valami volt. Az itt közölt tipográfiai mű körülbelül háromszoros nagyságban szedődött, fősoraiban 
azt mondja, hogy aki szereti a művészeteket, az jö jjön  és szemlélje végig a nemes tipográfiát. Majd fölsorolja 
előbb a nyomtatószerszámokat, kezdve a kézisajtó fő-fö alkotórészeinél; azután áttér a szedő dolgaira. A középrész 
valamint a karikák meg az Iveit sorok egyaránt jók, s a vers szövegével és ritmikájával együtthatok; az oszlopok 

ombínációja egy kissé zavaros. Az egész szedésművön megérzik a 17. század barokk épltőmúvészetének a halasa.

Z E M L______ E

Egyik-másik példánk az önfegyelem szép 
bizonyítéka is, amikor tervezője lemondott 
a túlkomplikált -  erejét meghaladó -  rajz- 
megoldásról és metszetét egy pár odavetett 
vonallal oldotta meg.

Mellékleteink a továbbképzőnk egyetlen 
órájának, illetőleg délutánjának az ered
ményei, amihez hasonló termékeny órák 
már tizenötödik esztendő óta ismétlődnek 
szakadatlan szorgalmas munka mellett és 
évenként ezer és ezer frappáns gondolat
szikra lerögzítése közben, amiből végered
ményében úgy a munkaadónak, mint a mun
kásnak csakhaszna lehet. De addig is hono
rálhatnák hallgatóink kitartó, áldozatokat 
hozó szorgalmát a nyomdák igazgatói és 
főnökei azzal, hogy évenként hozzájárul
nának saját munkásaik rajz, festék, véső 
meg egyéb aprólékos szükségletek dolgá
ban való fölszereléséhez. Kun Mihály.

Szóvakság
Ha a kézi szedő kezébe veszi a sorjázót, 

vagy a gépszedő leül a szedőgéphez és 
hozzáfog a kézirat kiszedéséhez, sokszor 
percekbe sem telik, máris megállásra kény
szeríthetik a magyar nyelvtan könnyűnek 
éppenséggel nem mondható mondattani 
meg egyéb szabályai, avagy pedig -  ami a 
dolog természeténél Fogva még gyakoribb 
eset -  megbotlik a helyesírás rögös talaján, 
ahol annyi alkalom adódik a hibák elkö
vetésére. Ez azonban még mindig csak 
a kisebbik baj, mert a föllapozott szótár 
hamarosan útbaigazít bennünket. Komo
lyabb baj akkor keletkezik, amikor a kézirat
szövegének egy szavát „félreolvassuk". Sze
rencsésebb eset, ha a rosszul olvasott szó 
következtében a mondat arabusul hangzik, 
de előfordulhat az is, hogy egészen durva 
értelmet, sőt sértő élt kap, ami bizony sok 
kellemetlenségnek lehet az okozója.

Tulajdonképpen mi az oka az ilyen bot
lásoknak?

Mert az, hogy a munka erősebb tempó
jában a gépszedő „melléüt", vagy a matri
cák torlódáséból olyan betűcsere történik, 
ami nem egyszer megdöbbentő hibát okoz, 
az mind megérthető és elfogadható. De a 
szedő közérzeti állapota is közrejátszhat a 
hibák elkövetésében, sőt egyéb lelki motí
vumokat is lehetne felhozni arra, hogy mi
képpen születnek meg a sajtóhibák.

Azonban a kérdésre mégis nehéz pre
cíz választ adni, mert gyakran nem az 
olvashatatlan vagy rosszul írt kéziratok idé
zik elő a hibát, hanem csodálatosképpen
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Pestvárosi möszedésa száz esz
tendő előtti időkből. Egy kissé 
talányos összeállítású névnapi 
köszöntő volt ez a Landerer és 
Heckenast nyomdája első gép
mesterének, Boldini Györgynek 
a nevenapjára. Hrusza János 
szedte, aki később Bécsbe szár
mazott el. Az ünnepelt Boldini 
György kitűnő szakember volt a 
maga idejében (1846-ban halt 
meg), s mint az itteni legelső 
gyorssajtók egyikének kezelő
jét: nagyon megbecsülték. Hogy 
karikás üdvözlő-nyomatunk szö
vege német: nem csoda, mert hi
szen akkoriban Pest-Buda nyom
dászainak nagy része még Ade- 
lungék nyelvén dicsérte az Urat. 
Tipográfusaink erőteljesebb ma
gyarosodása főképpen csak a 
kiegyezés után s jórészt Egye
sületünk hatására indult meg. 
A névnapi köszöntő kettős szö
vege fölülről jobbra („Sanft von 
Flórén angelöchelt") s a közép
pontból balfelé („Zűr frohen 
Namensfeier unseres...") halad.

azok, amelyeket tisztán és kifogástalanul 
gépeltek. És éppen ez az, ami a félreérté
seket szüli. Mert a szedő nyugodt lelkiisme
rettel adja szedését korrektúrába, hiszen 
most is a megszokott módon végezte mun
káját és gondolni sem mer arra, hogy a 
rendesen gépelt kézirattal baja lehet. Azt 
hiszi, hogy nem történt semmi és mégis 
baj van. A baj pedig annál súlyosabb, mert 
azt a látszatot kelti, mintha itt szándékosság 
vagy rosszindulat játszottvolna közre. Hiába 
keres elfogadható argumentumot, védeke
zését nem fogadják el.

Egyedül a szedő tudja és érzi, hogy tiszta 
a lelkíísmerete. Hogy öntudatosséga és a 
benne kifejlett nyomdászetika százszorosán 
kizárja még a gondolatát is annak, hogy 
ilyen hibákat szándékosan elkövessen.

Az ilyen bosszantóan kellemetlen és érthe
tetlennek látszó hibákra talán akkor kapunk 
elfogadható magyarázatot, ha meghallgat
juk az orvos szavát, aki azt mondja, hogy 
ennekoka egy lelki abnormitás: a szóvakság.

Szóvakságnak azt a jelenséget nevezzük, 
amikor az írni és olvasni tudó egyén -  bár 
az írásjegyek minden elemét tisztán fel
ismeri -  képtelen azokat helyesen elolvasni 
vagy leírni. Olykor a magán- vagy pedig a 
mássalhangzókat téveszti el, ami súlyosabb 
esetekben nemcsak az egyes betűkre, hanem 
egész szavakra is kiterjedhet. Ha most a 
keletkező baj elhanyagolódik, a szóvakság 
állandósulhat.

Orvosi megállapítás szerint az élettani 
szóvakság az idegrendszer fejletlenségében 
rejlik és az érzékszervek pontatlanságában. 
Az ember szemlélete bizonyos ideig látsza
tokkal van tele. A látszatok pedig az úgy
nevezett homogén ingerek gátlásaiból ered
nek. Ezek az ingerek, képzetek egymás ön
állóságát gátolják. Ebből ered azután az, 
hogy az olvasni tanuló a hasonló betűket 
könnyen összetéveszti. így például az n-et 
az m-mel, az a-t az á-val, a kurrens b-t a 
d-vel stb. Hasonló esetek kútforrása lehet 
az, amikor nemcsak a látásból, hanem az 
izomérzésből származnak hasonló ingerek 
vagy képzetek.

Az olvasás létrejötte a szemideghártya 
sárga foltján történik, ahol az írott vagy 
nyomtatott szöveg alakját, képét mint ingert 
a látóideg elvezeti a látóközpontba és itt a 
bevezetett inger létóérzetté változik át, ahol 
egyébként minden egyes betűnek saját 
lokalizált helye van. Ha a látóközpont bár
mely oknál fogva (fertőző betegség, sérü
lés, ideges állapotok stb.) rendellenesen 
működik, akkor az okozott bajok fokához, 
minőségéhez képest egyes betűk vagy sza

vak időlegesen vagy teljesen kiesnek a köz
pontból. Tulajdonképpen az történik, hogy 
az agyban vérrögök keletkeznek, melyek 
meddő szigetecskéket okoznak, miáltal az 
illető az erre a szigetekre eső betűket vagy 
szavakat nem tudja helyesen elolvasni. Ez 
okozza azután azt, hogy a tisztán és olvas
hatóan leírt szó helyett más kerül leszedésre.

Ha nem is lehet minden esetben szóvak
sággal magyarázni a durva hibák elköveté
sét, a fenti orvosi megállapítás mindenesetre 
annak bizonyításéra szolgál, hogy vannak 
esetek, amikor nem a rosszindulat és szán
dékosság az indító ok. És ha már egyszer 
beigazolódott, hogy szándékosságról nem 
lehet szó, kell hogy fölülkerekedjék a meg
értés és jóindulat mindazokban, akik olyan 
könnyen tudnak pálcát törni az emberek 
botlásai, szerencsétlen gátlásai felett.

A hibák Forrásának tekinthető szóvakság 
az orvostudomány mai állása szerint még 
akkor is sikeresen gyógykezelhető, illetve ki
küszöbölhető, ha azt nem pillanatnyi izgalmi 
állapotok váltották ki, hanem ha kifejezetten 
kóros állapottal állunk szemben.

Az általános gyakorlat pedig azt diktálja 
nekünk, hogy fokozott figyelemmel dolgoz
zunk, s lehetőleg a szedendő kézirat tárgy
körébe való bekapcsolódással, az író gon
dolatmenetének követésével végezzük a 
munkánkat, ne pedig a szöveg gépszerű 
leolvasásával. így aztán a minimumra csök
kenhet a híbaejtés lehetősége.

Itt kell még utalnom a múltban annyiszor 
hangoztatott helyes és célirányos kézirat

olvasási rendszernek előnyére is, amely a 
ponttól vesszőig, avagy rövidebb mon
datrészig való leolvasással egyenesen arra 
ösztökéli a szedőt, hogy az író gondolat- 
menetét kövesse és ezzel is hozzájáruljon 
az értelemzavaró, annyira bántó és kellemet
len hibák elkerüléséhez. Ziegler Gyula.

Elfenődés
A nyomtatás megtörténte után nagy vesze

delmek várhatnak még a nyomóhenger alól 
kikerülő illusztrációs nyomatra. Egyik nagy 
veszedelem az ív kívezetődése alkalmával 
megeshető e lfenődés, a másik pedig az 
egymásra-rakás következtében előálló le 
húzód ás. Az utóbbi bajjal s orvosságaival 
többször foglalkoztunk már lapunk hasáb
jain; most az íveknek a kivezetéskor oly 
gyakran megtörténő elfenődéséről lesz 
röviden szó. Amennyiben gépmester kol
légáink egyik-másikának az alábbiaktól elté
rők a tapasztalatai, vagy a bajok megszün
tetésére jobb ötleteik volnának: kérjük 
ezeknek a köz érdekében való közlését.

A kivezető henger terpentinnel való gya
kori tisztogatása és síkporral való behíntése 
korlátozza ugyan a maszatolódást, de nem 
segít azon elég alaposan. Többet ér, ha a 
hengert üveges papírossal vonjuk be; ha a 
henger vasból való, dextrinnel ragaszthat- 
hatjuk rája az üveges papírost. Legjobb 
azonban, ha másfél ciceró vastagságnyí 
kartónsávokat ragasztunk össze, s ezt a ki
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vezető henger ama helyére szögezzük, 
amely a kötőhézag helyének Felel meg. így 
az ív csak a hézagoknál nehezedik a kive
zető hengerre, frissen nyomtatott helyek 
nem érintkeznek vele, s ezért a tőle való 
maszatolódást elkerülhetjük.

Ha a fonalak okozzák a maszatolódást: 
bajosabb dolog rajta segítenünk. Mindenek
előtt arra kell ügyelnünk, hogy a fonalak 
egyforma feszességűek legyenek, nehogy 
hullámosán feküdjék az ív rajtok. Amellett 
a kivezető hengerek jobb meg bal oldalán 
fél centiméter szalag legyen behúzva. így a 
fonalak a kivezető henger forgásával egy
forma gyorsan szaladnak és sikamlásuknak 
meg rezgésüknek elejét vehetjük. Mert 
jegyezzük meg jó l: a fonalak nem csupán 
akkor piszkítanak, amikor festékesek, hanem 
akkor is, ha lazák s ezért rezgő mozgást 
végeznek a nyomtatott ív felületén, avagy 
lassúbb a mozgásuk, mint a kivezető hen
geré vagy szalagoké, s így ide-oda csúsz
kálnak a papiroson. Ez az ide-oda való 
csúszkálás akkor is előállhat, amikor a papi
ros a kirakó készülék gereblyeformájú léce
zetének illesztékeihez jutva, itt egy pillana
tig megvesztegel. Ezen a bajon pedig úgy 
segíthetünk, hogy a veszteglést megszün
tetjük, vagyis az ívet megérkeztekor egy
szeriben fölkapatjuk a lécezettel, amit a 
kirakó-excenter megigazításával könnyen 
elérhetünk. A kirakó-excenter megígazítása 
ilyenkor az egyedüli radikális segítség, mert 
bizony ha a lécek nem kapják föl rögtön az 
ívet, piszkolódik az mindig.

Megfigyeltük immár azt is, hogy az új 
fonal a maga kiálló rostjaival sokkalta job 
ban piszkít, mint az olyan régi fonal, amelyre 
egészen rászáradt a festék. Ennek a saját
ságnak révén kitűnő védőeszközt találtunk 
abban, hogy a fonálgombolyagot használat 
előtt glicerin és zselatin oldatában áztatjuk. 
Ha megszáradt: akár üvegből volna, olyan 
sima a fonalunk.

Legtöbbet piszkítanak a kirakó lécek. 
Ennek radikális ellenszere az, hogy a léce
ket üveges papirossal teieragasztjuk. Az is 
segít, ha a lécekbe kis szögeket verünk, 
hegyükkel persze a nyomtatvány Felé. így az 
ív inkább csak a szögek hegyein nyugszik, 
s kevésbé piszkolódik. Valószínűleg e szö- 
gecselés adta a gépgyárosoknak azt az 
eszmét, hogy sarkantyús kerekeket alkal
mazzanak a lécekre, ami eléggé praktikus.

Akár a magunk kifundálta szögecskékkel, 
akár más úton-módon igyekszünk elejét 
venni a kirakó lécek okozta elfenődésnek, 
a gép állása idején ezeket a léceket mind
annyiszor kellően meg kell tisztíttatnunk.

Formamosás
A mai modern nyomdaüzemben minden 

munkakör, minden munkamenet egyaránt 
fontos. Mindent a korhoz, a technika hala
dottságához és a lehetőséghez képest a 
legjobban és legalaposabban kell végez
nünk, mert a hanyagság és fölületesség még 
a legjelentéktelenebbeknek látszó munka
meneteknél is szummálódhatik, s együtte
sen komoly ártalmára lehet munkánk meny- 
nyiségének és minőségének.

A formák mosására általában nem fordí
tanak olyan gondot, mint az megérdemelné. 
Szőre-vesztett kefék, rossz lúg, a leöblítés 
dolgában való túlzott takarékosság meg a 
személyzetnek sok helyt tapasztalható nem
törődömsége: mind-mind hozzájárulhatnak 
ahhoz, hogy a betű- és egyéb szedés! 
anyag időnek előtte tönkre menjen. A sor
öntő szedőgépek produktumánál ez talán 
nem volna olyan fontos dolog -  hacsak 
nem marad „állva" a szedés - ,  de az öntött 
sorokon kívül rendszerint egyéb, drágább 
anyag is van a szedésben, aminek a kímé
lete legalább is pénzkérdés minden nyom
dára nézve. Már pedig ezzel számolnia kell 
a lelkiismeretes nyomdász-embernek.

A szedés mosására általában lúgot szo
kás használni. Van ugyan a kereskedelem
ben mindenféle „mosópor", de ezekkel 
szemben nem árt egy kissé bizalmatlannak 
lenni mindaddig, amíg meg nem győződ
tünk alkalmasságukról s egészségi tekintet
ben való ártalmatlanságukról.

A formamosó-lúgot rendesen koncentrált 
lúgkő alakjában avagy por-alakban vásá
rolja a nyomdász, s úgy készíti el, hogy 
Forró vízbe önti, egy darabig békében 
hagyja, s aztán üvegekbe tölti át. Haszná
latkor azonban rendesen még jókora adag 
vizet kell töltenünk az ilyen módon félre
tett lúghoz, mert különben túlságosan erős 
találna lenni, nem a formát, hanem a vele 
Foglalatoskodó munkások kezét illetőleg. 
Éppen nemrégiben egy közepes nyomdá
ból hallottunk erre vonatkozólag panaszt. 
A szedők majd mindegyikének kisebesedett 
az ujja, s egyértelműleg azt állították, hogy 
osztás közben szerezték a bajt. Egy kis 
utánajárás révén kiderült, hogy a lúg túlsá
gosan erős volta volt a baj okozója. A lúgot 
azóta alaposan föleresztik vízzel, s bizony, 
így is igen jól tisztítja a formát, a szedőknek 
pedig nincs többé okuk panaszra.

A kefék vásárlásakor legokosabb dolog 
a szaküzletekhez fordulni, amelyek minden
esetre alkalmasabb minőségű keféket árusí
tanak, mint a piaci kefekötők. A silányabb

kefefajtáknak egyrészt a tartóssága is kor
látolt, másrészt pedig rendkívül pusztító 
hatással lehetnek a betűanyagra. A jó  kefé
vel különben elég gyorsan megy a munka: 
ha lúgba mártva, kétszer-háromszor végig
húzzuk a formán, anélkül, hogy valami külö
nösebb nyomást gyakorolnánk rája: a for
máról el kell tűnnie minden legcsekélyebb 
festékrészecskének is. Mosáskora keFét füg
gőlegesen kell tartani, egyrészt hogy a 
kopása egyenletes legyen, másrészt pedig 
hogy a fája ne ütődhessék bele a betű
anyagba.

Különös figyelmet igényel az írásbetűk
nek, díszbetűknek a mosása. E célra jobb, 
ha lúg helyett benzint veszünk. Ezt a munkát 
legjobb, ha a gépmester maga végzi, mosás 
után tiszta ronggyal szárogatva Föl a benzint.

Nagy szerepe van a géptermekben a ter
pentinolaj -  illetőleg terpentinpótlók -  hasz
nálatának is. Ez is, mint a benzin, kitűnően 
oldja a festéket, de ahhoz hasonlóan: nagy 
mértékben tűzveszélyes. Ezért jól záródó 
bádogtartányban ajánlatos tartani.

A leöblítés legbíztosabban úgy történik, 
ha kaucsukcsövet csatolunk a vízvezeték 
csapjára, s ezen keresztül végezzük a leöb- 
lítést, mindenesetre oly bőségesen, hogy 
minden festék- meg lúgrészecske eltávo
lodjék a formáról.

S itt nem ért néhány szót szólnunk a forma
tisztításkor meg a gépek karbantartásakor 
használt törlőrongyokról is. Mert bizony sok, 
főleg vidéki nyomdában még mindig az a 
szokás, hogy a gépek tisztítására minden
féle hulladékrongyot használnak. Ócska 
szoknyák és kötények, kiérdemült kapcák 
meg egyéb fehérneműdarabok teszik ki az 
efféle géprongyok Főkontingensét. Pedig 
az ilyesmi nemcsak hogy undorító és az 
egészségre veszedelmes, hanem ezenfelül 
még gazdaságosnak sem igen nevezhető, 
s a szertefoszló rongydarabokból ha vala
micske beszorul a gép kényesebb alkotó
részei közé: akárhányszor komolyabb zava
rok is léphetnek föl a gép működésében. 
Ezért ajánlatosabb dolog külön az erre a 
célra készített törlőrongyokat használni a 
gépek tisztításakor. Nagyobb városokban 
már vannak is olyan vállalatok, amelyek 
viszonylag olcsó pénzért ellátják a könyv
nyomtatót a gépek tisztítására való rongyok
kal, s esetről-esetre ki is mossák azokat.

Bár jóformán minden gépmester tisztában 
van véle, de nem árt mentői többet hang
súlyozni, hogy terpentínes, benzines, petró- 
leumos, olajos rongyokat nem szabad a 
nyomda belső helyiségeiben garmadába 
dobálni, mert könnyen tűzveszedelem szár-
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mazhatík belőle. Azilyen rongyrakás ugyanis 
a bensejében végbemenő kémiai procesz- 
szusok következtében sokszor önmagától 
meggyullad. Legokosabb a már használt 
rongyokat az udvaron tartani valami ládá
ban, de úgy elhelyezve, hogy még öngyúlás 
esetében se veszélyeztessenek a kicsap
kodó lángok a ládán kívül egyebet.

A formamosást, a gépek tisztítását meg 
hasonló dolgokat illetően sok gépmester 
kollégánknak van az itt elmondottakon túl
terjedő, értékes egyéni tapasztalata is.
A Grafikai Szemle szerkesztőbizottsága 
örömmel venné, ha mindeme tapasztala
taikat e lap hasábjain közkinccsé tennék. 
Hiszen „mondott szóból ért a magyar, s 
különben is: bizonyos magasabbrendű kol
legialitás rejlik a tapasztalatok közlésében.

A szedőgépfém
A szedőgépüzemek helyes fémkezelése 

fokozza az üzemi biztonságot és emeli a 
szedőgépeknek a teljesítményét. E Felisme
rés ellenére is az igen gyakran használt pisz
kos, értékét veszített Fémek alkalmazásakor 
még a legjobb állapotban tartott gépeknél 
is olyan nehézségek mutatkoznak, melyeket 
mechanikai beavatkozással sem küszöböl
hetünk ki. Szabályozással a rossz fém okozta 
hátulsó,,spriccer'-ektöl, az öntőkatlan torok- 
és szájeldugulásaitól nem tudunk megsza
badulni. A rossz és Főképpen változó össze
tételű fémötvözet lehetetlenné teszi a nyu
godt és egyöntetű termeléshez szükséges 
hőfok állandóságát.

A fémötvözet kezelésekor, annak átön- 
tésekor a legnagyobb gondosság és körül
tekintés szükséges. A fém újraöntésekor 
igen könnyű az értékes alkatrészeket el
égetni, avagy azokat lesalakozáskor eltávo
lítani. Ugyanígy az ötvözetünket akkor is 
elronthatjuk, ha ahhoz oda nem való anya
gokat, mint például cinket, sárgarezet vagy 
egyéb fémeket keverünk, esetleg a szüksé
gelt alkatrészeket nem a kellő arányban 
vagy mennyiségben adagoljuk.

A fémötvözet átöntésekor igen fontos az 
újraolvasztás és öntés gyorsasága, mivel 
átöntéskor a fém egy hányada oxidálódik. 
Az olvasztással egyidejűleg az alkatrészek 
egy bizonyos százaléka a felszínre emel
kedni igyekszik, s ott elhelyezkedve, sakko
záskor azt igen könnyen eltávolíthatjuk. 
A pogácsákba öntést a lehető leggyorsab
ban végezzük, mert mennél tovább érint
kezik a kazán Fémtükre a levegővel, annál 
hamarább oxidálódik, azaz elég, megsem

misüli A fémtükör lesalakozásakor a szűrő
kanállal az ötvözetet kevergetjük, s csak a 
minimális hamuréteget merítjük ki.

Sorszedőgépeknél a helyes fémötvözési 
arányt -  a gyakorlat tapasztalatai és igény
lése alapján -  a következőkben állapították 
meg: 85% lágyólom, 12% antímon és 5% 
ón (cínn). Ez alkatrészekből az antímon a 
fémötvözet keménységi fokát emeli, s ezen
kívül az antimon főfő tulajdonsága a rend
kívüli képlékenység, minek következtében 
fémötvözetünk az öntőnyílás és a matrica
sor legkisebb hézagát is teljesen kitölteni 
képes. Az öntés pillanatában föllépő táguló 
tulajdonsága révén, még a sor lehűlése után 
bekövetkező fémzsugorodás ellenére is: 
az antimonnal helyesen kevert fémötvözet 
teljesen kifogástalan élességű öntést ered
ményez.

Az ötvözet másik alkatrésze, az ón, a fém
ötvözet szívósságát biztosítja, s az egész 
ötvözet olvadási pontját alacsonyabban 
határozza meg. Minthogy éppen ennek 
következményeképpen az ötvözet a helyes 
hőfoknál jól folyóvá válik, lehetséges a 
sorszedőgépeken az öntés aránylag ala
csony hőfok mellett is.

E tulajdonsága mellett az ón síma fölüle- 
tek öntésére, képzésére kiválóan alkalmas.

Átöntéskor a fémet túlmelegíteni nem 
szabad. A helyes hőfok vizsgálatára hosszú 
csíkban összehajtogatott többrétű fehér 
papirost mártsunk az ötvözetbe kb. 5 másod
percig. Kivételkor a papiros csak világos- 
barna színeződést mutasson.

A jó  fémötvözethez szükséges olvasztási 
hő 280 C°.

Ha a fémünk valamely okból igen sok 
ónveszteséget szenvedett, akkor a kellő 
folyékonyság elérésére feltétlenül maga
sabb hő szükséges. Az ónhiány bizonyí
tékai: az öntés betűképének szürke színe
ződése, a sor merevsége, törékenysége. 
Kellő ónmennyiség esetében az hosszirány
ban 15—20°-nyi hajlítást bír ki. Ötvözetünk 
antimonvesztesége esetén a sorok puhák 
lesznek, a szükséges nyomtatási példányt 
nem bírják ki. Sok antímon jelenléte eseté
ben az öntőkazán torka és a szájnyílások 
eldugulnak.

Az újraöntésre szánt szedögépanyagot 
minden más anyagtól elkülönítve kezeljük. 
Egyes üzemekben ugyanazon a fűrészen, 
marógépen munkálják a szedőgépsorokat, 
mint az öntödei anyagot. Az ehelyütt össze
gyűlt törmeléket, forgácsot a szedőgép
anyagba keverni nem szabad. Maratásos 
cínklemezek, öntödei teliöntvények, klisék 
a szedőgépanyagot oly mértékben ront

hatják, hogy a javítása szinte lehetetlenné 
válik. Egyes galvanizált klisélemezek réz
maradványai a katlantorkot és az öntőszáj- 
nyílásokat tömik el.

A fémötvözet javítását -  felfrissítését -  
sohase próbáljuk addig elvégezni, amíg 
a hibát pontosan meg nem állapítottuk.
A hiányzó anyagot csak a kellő mennyiség
ben pótoljuk.

A vázoltakból látható, hogy a szedőgép- 
termelvény kifogástalan volta a fémötvözet 
helyes ápolásától nagy mértékben függ. Itt 
meg kell azonban jegyeznem, hogy a közös 
célt, a zavartalan szedőgépüzemet, olykor 
még akkor is nehezen érjük el, ha kifogás
talan szedőgépötvözettel dolgozunk. Kifo
gástalan fémötvözet -  kifogástalan hősza
bályozást igényeli

Elektromos fűtés esetében közelebb jut
hatunk a célhoz. A gáztüzelésű gépeknél 
a hőszabályozóknak föltétlenül rendben, 
üzemképes állapotban kell lenniök, mert 
csak így biztosítható az állandó, mechani
kailag automatikus hőszabályozás. A szedő
gép katlanjában túlhevített fém éppen úgy 
elvesztheti értékes alkatrészeit, mint étön
téskor. Ennek az anyagi és munkaminőségi 
veszteségnek az értéke felbecsülhetetlen. 
Ezért ajánlatos a hőfokszabályozókat (regu
lator) rendben tartani, ahol pedig ilyesmi 
nincs: ott gondoskodni kell róluk.

Az önműködő hőfokszabélyozódás biz
tosítéka a fémötvözet minimális anyagvesz
teségének. Megállapítható ezek alapján az, 
hogy elsősorban fűtési állandóságot kell a 
különben rendben tartott gépünktől igé
nyelnünk, azután kívánhatjuk a helyes ötvö
zetű fémet, s csak így állhatunk jó t a helyes 
minőségű szedőgépproduktumért: a kiváló 
minőségű sorért. Wellisch Árpád.

Akalkuláció fogalma
A hivatások, mesterségek, munkakörök 

műszavainak, szakkifejezéseinek összessé
gét terminológiának nevezik. A kalkulá
ciónak is saját terminológiája van. Ami ter
mészetes is, főleg ha tekintetbe vesszük, 
hogy az általános ipari kalkuláció kérdése 
ma már eléggé gazdag, tudományosan fel
dolgozott szakirodalommal rendelkezik. Az 
utóbbi esztendőkben a magasabb képzett
ségű szakférfíak igyekezete eredményekép
pen pedig tapasztalható, hogy Főleg a gép
iparban régebben érvényesülő tudományos 
kalkulációs szempontok, a könyvnyomdá
szatban is tért hódítva, szakmánkban meg
értésre és követésre találnak. A legújabb
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külföldi nyomdai kalkulációs szakkönyvek 
szerzői az üzemgazdaságtan alaptételeit 
figyelembe veszik. Aki a kalkuláció kérdé
sével foglalkozik, annak fontos, hogy a 
kalkulációban előforduló szakkifejezések 
jelentésével tökéletesen tisztában legyen. 
Ezáltal a félreértések, a fogalmak téves értel
mezése kikerülhető. Kalkulációs ismerteté
seink olvasói számára bizonyára nem feles
leges, ha a kalkulációhoz tartozó fontosabb 
„terminus technicus"-okat röviden meg
beszéljük.

Kezdjük mingyért magával a kalkuláció 
szóval. Az elnevezés latin eredetű és bár 
igen jó  magyar szóval (számvetés) helyet
tesíthető, mégis az idegen kifejezés köz
használatos. Kalkuláció alatt általában egy 
megrendelés árának kiszámítását értik. Ma 
mér azonban üzemgazdaságtanílag oda
jutottunk, hogy a kalkuláció szó gyűjtőfoga
lommá lett. Valójában sokféle kalkulációt 
különböztetünk meg.

Ezek között legelsőnek az ö n k ö l t s é g i  
kalkulációt említjük. Ha önköltségről van 
szó, ezalatt sokan csupán egy munka ön
költségiérának kiszámításátértik. Atulajdon- 
képpeni nyomdai önköltségszámítés a te l
j es í tmény i  egységek önköltségével, 
vagyis egy óra szedés, 1000 „n", egy óra 
egyengetés, 1000 nyomás stb. önköltségi 
árával foglalkozik. A nyomdászatban vala
mely munka önköltsége csak ilyen teljesít
ményi egységek alapján számítható ki 
helyesen. Az önköltségben nemcsak a mun
kabér  és a felhasznál t  anyag, hanem 
az üzemvezetés összes egyéb technikai és 
kereskedelmi költségei is bennefoglaltatnak. 
A könyvnyomdászat különleges technikai 
berendezkedései, a megszaporodott ügy
kezelési és adóköltségek a teljesítményi 
egységek önköltségszámítását igen meg
nehezítették. Ez az oka annak, hogy sokszor 
még a nagyobb üzemek sem végeznek a 
teljesítményi egységekre vonatkozó önkölt
ségszámítást és így a piacon éppen szoká
sos kon j unk tu rá l i s  árak szerint kalku
lálnak. El kell ismerni, hogy a nyomdai 
kalkulációnak az a legnehezebb kérdése: 
hogyan, mely módszer szerint állapítsák meg 
leghelyesebben a nyers munkabérre eső 
rezsinek,  vagyis a különféle egyéb költ
ségeknek százalékos arényszámát: a rezsi 
kulcsot .

Ha az előbb említett teljesítményi egysé
gek önköltségi árához hozzászámítjuk az 
üzleti hasznot, megkapjuk az e ladási  árat.  
Gyakorlati kalkulációs példáinkat -  amint 
ez a példákból kitűnik -  nem önköltségi, 
hanem eladási árak alapján állítottuk össze.

A szakemberek felismerték, hogy sokkal 
egyszerűbb míngyárt a haszonnal kiegészí
tett önköltségi árakkal, vagyis az eladási 
árakkal kalkulálni. A közösség száméra ki
dolgozott árszabásokban mindig az eladási 
árak szerepelnek. Tehát például 1000 „n 
eladási ára, vagy egy órai egyengetésnek 
az eladási ára.

Ha a kalkuláció a munka előállítása előtt 
történik, e l ő k a l k u l á c i ó n a k  nevezzük. 
Az előkalkuláció a legtöbb esetben nem 
egészen pontos, mert jórészt becslésen 
alapul. Föltétlenül pontos kalkulációt csak a 
munka elvégzése után, a termelési feljegy
zések segítségével állíthatunk össze. Ez az 
úgynevezett u tó lagos  ka lku láció .  Az 
ideális állapot az lesz -  talán egyszer be is 
következik ha a megrendelő nem előre 
kéri az árat, hanem a nyomdász a számiét 
az utókalkuláció eredménye szerint állítja 
majd ki.

A szennyverseny kiküszöbölésére szol
gált a nyomdai munkákra vonatkozó m in i 
mál is árszabály,  melynek eladási árainál 
olcsóbban a teljesítményi egységeket nem 
lett volna szabad számítani. A minimális 
árszabálytól különösen a válság esztendei
ben eltekintettek, de el kell ismerni, hogy 
ez a kollektív mű nagy szerepet játszott a 
kalkulációban.

A minimál i s tarifát legújabban követ
ték a nyomdaiparban az úgynevezett i rány 
árak. így nevezte el az Ipartestület az általa 
kidolgozott eladási árakat. Egy hatósági 
jellegű kiadványban azt a magyarázatot 
olvassuk, hogy az irányárak nem kötelező 
minimális árak, hanem csak tanácsot, irányí
tást jelentenek, továbbá, hogy el lehet térni 
lefelé is az irányártól, ha igazolható, hogy 
a reális árelemzés után még mindig marad 
haszon. Vájjon az Ipartestület is így értel
mezi az irányárak jelentőségét? Ezt a kér
dést csupán a kalkulációs fogalmak tisztá
zása szempontjából vetjük itt fel.

A teljesítményi egységek eladási árát az 
üzem összes költségeinek kiszámítása alap
ján, a haszon hozzáadásával kapjuk meg. 
Az idevonatkozó önköltségszámítás tehát 
összkalkuláció,  mely felöleli az üzem 
egész életére vonatkozó összes adatokat.

Az összkalkuláció feladatát az üzem i  
könyve lés látja el, mely kimutatja az üzem 
termelését a ráfordított költségekkel együtt. 
Az üzem termelését és a költségeket üzem
osztályok szerint kell kimutatni. Például 
külön a kéziszedőí és külön a gépszedői 
osztályban. Csak az üzemi könyvelés útján 
állapíthatók meg pontosan a teljesítményi 
egységek önköltségi árai.

Az összkalkuláció mellett külön fogalom 
az e g y e n k é n t i  k a l k u l á c i ó ,  mely az 
egyes nyomdai munkák árkiszámításéval 
foglalkozik. A nyomdai munkák egyéni jel
legűek, tehát mindegyiket külön kalkuláljuk. 
Ez az a kalkuláció, mely az elkészítendő 
munka árára vonatkozik. A nyomdai termék 
árának kiszámítása üzemgazdasági  érte
lemben a szükséges munkaföladatok elem
zését és részekre bontását jelenti.

Az á rka lku lác ió t  megelőzve, nyomda- 
technikai számításokat, mérlegeléseket kell 
végezni. Megállapítandó az a követendő 
munkamenet, mely legelőnyösebb és leg
célszerűbb a megrendelés kivitelezéséhez. 
Ez tehát a technika i  ka lku láció .

A kalkuláció össze téte lében két fő
részből áll: 1. abból, amit a nyomda maga 
állít elő; 2. abból, amit a nyomda készen 
beszerez. Az utóbbihoz tartoznak a papiro
son kívül az idegen  te l jesí tmények :  
a házon kívül végzett klisékészítői és könyv- 
kötészeti munkák, stereotipálások, más sok
szorosító eljárással készült munkák stb.

Az idegen teljesítmények kalkulációja a 
legegyszerűbb: a beszerzési árhoz költség 
címén bizonyos százalékú üzleti pótlékot 
kell hozzávenni.

* # *

Az összes kalkulációs műveletek célja, 
hogy az üzem boldogulását előmozdítsák. 
Minden üzem -  a kapitalisztikus épúgy, 
mint a közösségi elv alapján álló -  műkö
dési  e redményre :  haszonra törekszik. 
Az üzemek léte a prosperitástól függ. Csak 
az életképes, ami fejlődésképes. Az üze
meknek is fejlődniük kell, hogy a mennyi
ségileg és minőségileg növekvő társadalmi 
szükségleteket elláthassák. A világnézeti 
elgondolásoktól függetlenül az üzemeknek 
termelési föladataik vannak. Ezeknek a föl
adatoknak teljesítése belső üzemgazdasági 
törvényszerűségek között történik. Ilyen 
törvényszerűség a rentabi l i t ás.  Nyilván
való, hogy a nyomdászat fejlődését csakis 
a rentábilis üzemek biztosíthatják. És mivel 
rentabilitás helyes kalkuláció nélkül elkép
zelhetetlen: a nyomdászat fejlődése is azt 
kívánja, hogy a kalkulációs ismeretek minél 
jobban elterjedjenek.

Jó n y o m d á s z - k a l k u l á t o r r a  épúgy 
szüksége van a nyomdászatnak, mint ügyes 
szedőkre, gépmesterekre és az öntőkre. 
A különbség közöttük csupán az, hogy az 
utóbbiak a nyomdatechnikai és termelő 
munkát végzik, a kalkulátor pedig megfelelő 
hozzáértéssel ezeket a munkákat felbecsüli 
és -  persze kellő technikai tudással -  szám
szerűleg értékeli. Székely Artúr II.
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MiEinnniaaHiiBElBBBBBniME
a q u a r i u m o k  5 

é l ő  és s z á r a z  

k i á l l í t á s a i n k

p e n g ő t ő l ,  d í s z h a l a k  p á r j a  50 f i l l é r t ő l ,  

e l e s  ég  r a k t á r a ,  a q u a r i u m  - t a r t o z é k o k ,  

m e g t e k i n t h e t ő k  v é t e l k é n y s z e r  n é l k ü l

B U D A P E S T  VI I I ,  ŐR U C C A  89. S Z Á M

Tervezte Erdélyi János 
Ó lom ba véste Szabó János

D l S Z M A L T E N Y É S Z E T

c dyuariutn 5 pengőtől 

(Díszhalak pár fit 50 (.  

llő  íj  száraz eleségek 

állandó nagy raktára i

i dgaáriám-tartozékok !

’ó kiállításaink 

tekinthetők minden 

lkényszer nélkül is!

U D A P E S T  V i l  i ,  Ő R  U C C A  8 9 .  S Z Á M

Tervezte Hannig Ferenc
Ó lom ba véste Sztraka Zoltán



183



Tervezte Radics Vilmos 
Ó lom ba véste Kondor Árpád

AQUARiUM A QUARI UMOK ÖT P-TÖL 

A DÍSZHALAK PÁRJA MÁR

B U D A P E S T  V i l i ,  Ó R  U C C A  89.  S Z Á M KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL

Tervezte Ungur Imre
Ólomba véste Kurcslcs Ernő
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díszhalt enyé szét
AQUARIUMOK 5 P-TŐL 

DÍSZHALAK PÁRJA 50 F 

ÉLŐ ÉS SZÁRAZ ELESÉG 

AQUARIUM-TARTOZÉK 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK 

MEGTEKINTHETŐK VÉ

TELKÉNYSZER NÉLKÜL

V III, Őr u cca  8 9

Tervezte és ó lom ba véste Antal Ferenc
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Tervezte Erdélyi János 
Ó lom ba véste Heckel József

Tervezte Gorszky János
Ólomba véste Höchst Pál
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aquariumok 5 P-től 

díszhalak párja 50 f 

élő és száraz eleség 

aquarium-tartozék 

állandó kiállításunk

megtekinthető vétel-

kötelezettség nélkül!

i i s z h o l l e n y e s z e ' _

b u d a p e S í  V ,  V Q C  U C C Q  '
Tervezte Hannig Ferenc 
Ólomba véste Dénes Ferenc
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BUDAPEST V i l i .  ÖR U C C A  89

RI UM

Á l l a n d ó  k i á l l í t á s u n k  b á r m i k o r  m e g t e k i n t h e t ő  „ V l a^ p A r í  a ' V o m ó  l

ÉLŐ ÉS S Z Á R A Z  ELESÉG 
A Q U A R I U M T A R T O Z É K O K

Tervezte Paxián Péter

A Q U A R I U M
D f S Z H A U T E T V Y É S Z E T

B U D A P E S T  V I I I ,  Ö R  U C C A  8 9
A q u a r i u m o k  ö t  p e n g ő t ő l ,  d í s z h a l a k  p á r i a  BO f i l l é r ,  é l ő  é s  s z á r a z  e l e s é g ,  

a q u a r iu m - t a r t o z é k u k ,  k i á l l í t á s u n k  m e g t e k i n t h e t ő  v é t e l k é n y s s e r  n é lk U l

Tervezte Ungur Imre
Ó lom ba véste Antal Ferenc
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G R A F I K A I  S Z E M L E

A kizáró ékek 
gondozása

Nehéz dolog volna megállapítani, hogy 
a szedőgép alkatrészei között melyik a leg
fontosabb, azonban az kétségtelen tény, 
hogy a kizáró szerkezet volt az, amelyik a 
legnagyobb gondját képezte a föltalálónak, 
A szedögépek alkatrészeinek kiszámítása és 
kidolgozása olyan pontossággal történik, 
hogy ha ezek a méretek idővel kopás for
májában nem változnának meg, úgy a sze
dögépek üzemzavarai minimálisak volnának.

Nagyon kellemetlen és munkát hátráltató 
az ékek helytelen dolgozása. Az ilyes tüne
tekről és orvoslásukról a szaklapok és szak
könyvek bővebben írtak már, amit a kővet
kezőkkel szeretnék kiegészíteni:

Elég gyakori eset, hogy az ékcsatornában 
és az ékszekrényben az ékek elfordulnak, 
összedobálódnak, de az is meg szokott tör
ténni, hogy az ékek a szedő fejéhez „repül
nek". Ezek a bosszantó zavarok inkább a 
régi gépeknél adódnak elő és a már ismer
tetett okokon kívül az is az előidézőjük 
lehet, hogy az ékfogó elülső csapágya és 
csapszege kikopott. Az ékfogónak ezek a 
részei nem egyformán kopnak, mert a gép
nek az ékfogóval történő gyakori elzárása 
következtében a külső csapágyra arányta
lanul nagyobb teher hat.

Minthogy az ékfogó az ékek húzásakor 
erőt fejt ki és mert az elülső csapágynak 
„játéka" van: az ékeket a csatorna külső 
falához szorítva húzza haza. Az ékek az el- 
ferdülés következtében megnagyobbodnak 
és minthogy a szenvedő alanyok az első 
ékek, a pontos méretre szabott csatornában 
megszorulnak és azokon a következő éke
ket az ékfogó keresztülhúzza, tehát azok 
„repülnek". A féloldalon járó ékfogó az ék- 
szekrény külső faléhoz támaszkodik és az 
utolsó ékek útját elzárja és ezek nem eshet
nek bele az ékszekrénybe. Néha ezek a 
visszamaradt ékek a gép rezgése folytén 
keletkezett kis résen lecsúsznak az ékszek
rénybe, de ha ez nem következik be, az ék
fogó azokat vísszatolja néha a második ele
vátor közelébe, mely esetben olyan bonyo
dalom keletkezik a matricák, elevátor, ékek 
és az ékfogó találkozása folytán, amely 
ezeknek a géprészeknek rongálására vezet.

Azokon a gépeken, amelyeken ezek a 
zavarok észlelhetők, tanácsos az ékfogó 
csapágyát alaposan megvizsgálni és ha 
annak szüksége mutatkozik, a csapágyat és 
a csapot kifúrni, illetőleg kicserélni, és az
után az említett géprészeket olajozni.

Ha az ékfogó csapágya nincs kikopva és 
ennek dacéra mégis maradnak néha ékek 
az ékszekrény bejáratánál, akkor az ékfogó 
alatt lévő párnát kell megfelelően felemelni. 
Az ékfogók megszorulását az ékek füleinek 
elnyomorodása is okozhatja. Juhász B.

A százéves 
galvanoplasztika

Egy évszázad pergett le a történelem 
homokóráján a galvanoplasztika föltalálása 
óta. Mint annyi sok más találmányról, erről 
is sokan nem tudják: ki, hogyan és mikor 
találta fel; bár használják széliében, s meg
lenni nélküle nem tudnak. Azt lehet mon
dani: a galvanoplasztika ma a könyvnyom
dászatban körülbelül azt a szerepet tölti be, 
mint az átnyomás a litográfiában.

A galvanoplasztika föltalálásának alapját 
Galvani Luigi olasz anatómus és fizikus 
(1737-1798) és Volta Alessandro gróf olasz 
fizikus (1745-1827) adta meg. Az előbbi az 
érintkezési elektromosságot fedezte föl, az 
utóbbi pedig tovább kutatva fejlesztette azt, 
nem sejtve azonban, hogy fölfedezésüknek 
milyen nagy hasznát látja majd egykor az 
emberiség.

Először Davy-nek, az angol vegyész-fizi
kusnak sikerült 1807-ben föloldott fémsókat 
kísérletek útján ismét szilárd állapotba hoz
nia. Ez a fölfedezés szintén elősegítője volt 
a galvanoplasztika föltalálásénak. Mégis 
nagy időnek kellett még eltelnie, míg e föl
fedezést gyakorlatilag is föl tudták használni. 
Kastner tanár 1821-ben Greifenbergben 
megfigyelte, hogy egy ezüst pénzdarab, 
melyet cinkkel hozott érintkezésbe és kén
savas rézoxídoldatba helyezett, tiszta rézzel 
vonódik be. 1830-ban Berlinben Wach is 
hasonló megfigyelést tett. 1836-ban pedig 
a francia De la Ríve nyilvánosságra hozta, 
hogy a fentebb leírt módon készült réz
bevonat a bevont tárgy legapróbb finom
ságait és sérüléseit hiánytalanul visszaadja. 
Csodálatosképpen egyiküknek sem jutott 
eszébe, hogy e megfigyelést az ipar szá
mára gyümölcsöztesse.

Ilyenfajta kísérleteket végzett 1837-ben 
Jacobí Móric Hermann műépítész is, aki 
1801-ben Potsdamban született és a dorpatí 
egyetemen mint tanár főleg a villamosság
gal foglalkozott. Kísérletezései közben jött 
arra a véletlen fölfedezésre, hogy ha telített 
kénsavas rézoxidoldattal munkálkodik, úgy 
a lecsapódás minden megkívánható tulaj
donsága egynemű és egyforma erősségű

a szilárd fémmel. Kísérleteihez Jacobí a 
Danieil-elemet használta (a Daníell-elemnél 
a cink kénsavba, a réz rézvitriololdatba 
merül), melybe rézlemez helyett egy réz
hengert helyezett és a kénsavat a rézoldat
tól azáltal választotta el, hogy ezt a hengert 
egy állati hólyaggal kötötte körül. Azonban 
az elem néhány napi működése után rájött, 
hogy a hólyag elpusztult. Ki akarta cserélni 
s eközben észrevette, hogy a rézhengerre 
réz rakódott le apró szemcsék alakjában.

Midőn ezeket eltávolította, a legnagyobb 
csodálkozására azt vette észre, hogy ezek 
alatt a szemcsék alatt szabályszerű rézréteg- 
lerakódás van, mely apró lemezek alakjában 
távolítható el. Ez a még előtte ismeretlen 
szabályos rézrétegeződés fölcsigázta az ér
deklődését. Óvatosan kezdte azt eltávolí
tani. Eközben a lemezen a rézhenger leg
csekélyebb hibái is láthatóvá váltak. Ekkor 
vetődött fel Jacobiban az a kérdés: vájjon 
a réz másnemű tárgyakra is lerakódik-e, ha 
abba az oldatba kerülnek és természetes, 
hű képet adnak-e róla? (Magától értetődően 
fordítva, „negatíve".) A gondolatot tett kö
vette. Ezután még nagyobb buzgósággal 
folytatta kísérletezését. Sejtése nem is volt 
alaptalan; kísérletei várakozáson felül sike
rültek.

Miután felfedezésének jelentőségével tisz
tában volt, anyagiak híján az orosz kormány
hoz és az orosz tudományos akadémiához 
fordult. Ezek felismerve a találmány értékét, 
I. Miklós cár által 1838-ban meghívatták a 
szentpétervári tudományos akadémiához, 
melynek azután adjunktusa lett. A találmány 
teljes leírását pedig nyilvánosságra hozták, 
hogy minden érdeklődőazt megismerhesse, 
esetleg továbbfejlessze. A nyilvánosságra 
hozott találmány persze tudományos körök
ben nagy föltűnést keltett.

Felemlítendő még, hogy ugyanegy idő
ben egy Spencer nevű angol vegyész, füg
getlenül Jacobí felfedezésétől, a galvano
plasztikát már felhasználta rézbetűk készíté
sére. Később pedig érmék másolására.

Az első galvánlemezről készült képlenyo
matok 1840- és 1841-ben láttak napvilágot 
az amerikai angol és német könyvekben és 
folyóiratokban. Ezek azonban magától érte
tődően igen kezdetlegesek voltak időbeli 
elkészülés és szépség tekintetében is.

Albert E. és Fischer C. 1905-ben a sok
szorosító iparban nagyjelentőségű „Albert- 
Físcher-galvanók" gyártását kezdték meg, 
melyek kiválóan alkalmasak színes autotí- 
piák sokszorosítására. Az eredetivel haj
szálnyira megegyező lenyomat és regiszter 
érhető el vélük. Jáki Tóth Gusztáv.
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Régi szedőgépek 
„szed éstelj esítményei"

A szedőgépek Föltalálói már azelsőszedő- 
gépek primitív eszközein is olyan horribilis 
mennyiségeket ígértek be, amelyeket még a 
mai modern szedőgépek sem tudnak még 
csak megközelítően sem valóra váltani.

Ha tekintetbe vesszük, hogy kik kísérle
teztek az első időkben a szedőgépek föl
találásával, könnyen megérthetjük, hogy az 
ígért mennyiségek nem hozzáértő, komoly 
szakértelmen, hanem inkább a képzelet me
rész föltevésein alapultak. Ugyanis az első 
szedőgépföltalálók a következő elemekből 
kerültek ki: kereskedő, gyáros, tanár, orvos, 
„amerikai polgár” , katonatiszt, szabadalmi 
hivatalnok, hírlapíró, gyorsíró, rendőrkapi
tány és csak később egy-egy mérnök.

Csak a legérdekesebbeket, azaz a leg
többet ígérőket fogom bemutatni, hogy be
igazolhassam, mennyire nem teljesítették, 
vagyis nem teljesíthették már azok sem a 
vállalt kötelezettséget -  akárcsak a mai sze
dőgépek, avagy mondjuk gépszedők.

1862-ben a londoni világkiállításon Young 
James Hadden londoni kereskedő (ez volt 
a föltaláló) olyan szedőgépet állított ki, 
amelyről a kiállítás zsűrije „több ízben való 
megfigyelésután” megállapította, hogy ezen 
a gépen „ e g y p á r  h e t i  gyakorlat után 
bárki  óránként 10-15.000 betűt is szed
het". Csak egy baj volt: az, hogy a zsűri 
azt is kinyilatkoztatta, hogy a „gép óránként 
csak 5-6000 betűt képes kizárni ,  miért is 
minden egyes gépszedőnek a munkájához 
három k izárót  kellett volna alkalmazni

Mítchel G. „amerikai állampolgár" szintén 
1862-ben, ugyancsak a londoni világkiállí
táson mutatta be az általa már régebben 
(1853-ban) föltalált szedőgépet, amely any- 
nyira „bevált", hogy a zsűri ezt is „kiállítási 
nagy éremmel" tüntette ki. Erről a gépről 
csak a következő álljon itt: „A gép ó rán
ké n t 21 .600 betűt képes szedni, vagyis min
den másodpercben hat betűt. De miután 
még az emberi ujjak is képtelenek folyto
nosan ily gyorsaságot kifejteni, úgy az az 
óhaj fejeztetett ki, hogy egy gyakorlott sze
dőnél, a kizárást és korrigálást is beleértve, 
elegendő, ha a gép n a p o n k é n t  25.000 
betűt szed. Hiszen már ez is több mint két
szerese a közönséges szedésnek."

Hattersley Róbert manchesteri gépész- 
mérnök 1874-ben egy londoni nyomdában 
olyan szedő- és osztógépet mutatott be, 
amelyről egy meg nem nevezett akkori 
„szakíró" -  aki állítólag dolgozott is a gépen

-  a következőket írta: „Bármelyik szedő 
h á ro m  nap a l a t t  teljesen begyakorol
hatta magát, vagyis rövid idő és gyakorlat 
után is már olyan gyorsasággal tudott dol
gozni, hogy 3500 betűt is képes volt órán
ként szedni. Hosszabb gyakorlat után 5000 
betűre is fölvitte óránként."

Ez a Hattersley R. már nem ígért a fon
tiekhez hasonló nagy szállítási mennyisége
ket, de ő is azt állította gépéről, hogy: „Egy 
középszerűen begyakorlott fiú 4-6000 betűt 
képes rajta óránként kizárni. A gép kezelését 
könnyen és gyorsan lehet elsajátítani. Egy 
művelt fiú például, aki a nyelvtani szabá
lyokkal tisztában van és akinek az írásjelek 
alkalmazása nem okoz nehézséget, hozzá a 
kézirat olvasásában Is jártas, két-négy hét 
alatt három ügyes szedőnek a munkáját 
képes elvégezni."

Tovább is folytathatnám, de nem sorolom 
föl azokat a föltalélókat, akik nem mutatták 
be „működésben" az általuk föltalált szedő
gépeket, hanem csak az akkori sajtó útján 
híresztelték, hogy 25-30.000 betűt lehet 
óránként szedni a gépükön. Sőt voltak olya
nok, akik azt állították, hogy az általuk fölta
lált szedőgép a szedést „minden emberi kéz 
közreműködése nélkül" végzi. (Osszipov 
és Krujegíninszkí, oroszok, 1869.)

Sajátságos vörös fonálként húzódik végig 
a szedőgépek történelmén, hogy bármily 
nagyhangúén ígérik is be a 12-15-20 ezer 
betűt, mégis csak leszállnak az óránkénti 
5-6 ezernyi mennyiségre. Minden föltaláló 
szabadalmat kér és nyer gépére. Minden 
kiállítási bizottság érmekkel, kitüntetésekkel 
igazolja a kiállítók, illetve föltalálok állítá
sainak igazát, de a gépek a gyakorlatban 
mégsem válnak be.

Érdekes jelenség, hogy már a szedőgépek 
föltalálásának első korszakában is megszedi 
az „ügyes" szedő, az „intelligens fiú, aki az 
ortográfiában jártas", az5-6C00 betűt órán
ként, csakhogy ezekhez az 5-6000 betűkhöz 
még külön személyek is kellenek, akik a le
szedett betűket nyomtatásra képes alakba 
formálják.

Sajátságos vörös fonálként húzódik végig 
a szedőgépek történelmén, úgyszintén a 
szedőgépgyárak ismertetésein az is, hogy 
a szedő „ügyes", „intelligens" legyen, hogy 
a „kézirat jó, az öntésre beszerzett anyag 
minősége kifogástalan legyen, a gép pedig 
mindig tisztán tartandó” .

1815-ben jelenik meg Londonban az az 
első szedőgépvalami, amiről a szedőgépek 
történelme azt jegyzi föl, hogy -  „szedő
gép". Összesen vagy 120-féle típust ismer
tet ez a történelem, de a valóságban vagy

200 volt. Tehát évtizedek múltak el és a 
szedőgépföltalálók találmányainak százai 
vallottak kudarcot, amíg elérkeztek ahhoz a 
négy-öt szedőgéptípushoz, amely a gyakor
latban tényleg bevált. Az 1884-1893-as és 
az ezután következő években a Linotype, 
Typograph, Monotype, Monoline, majd az 
Intertype tényleg meghódították a nyomda
ipar piacát, de ezeknek a gépeknek a föl
találói avagy gyártói már óvatosabbak vol
tak és nem ígértek olyan mennyiségeket, 
amelyeket képtelenség lett volna leszállí
tani. Csak nagy általánosságban állították, 
hogy: „szedőgépelk szerkezete a matricák 
szállításéban nem ismer határt. Egy pillanat
nak a műve csak, hogy bármilyen szélességű 
sor is a sorzót megtöltse".

Ezeknek a gépeknek a föltalálói már szá
molnak az „emberi fizikummal" és a bil
lentyűzet megszerkesztésénél főleg a gép
szedő fizikai erejének kímélésére töreksze
nek, mert mindinkább beigazolódik, hogy 
minél kevesebb megerőltetéssel kezeli a 
gépszedő a billentyűzetet, annál gyorsab
ban halad munkájában.

Scudder Stephan Wilbur mérnök Brook- 
lynban (Amerika) az 1890-es években mint 
„ szedő-mérnök"  működött a Línotype- 
szedőgépeknél. Ez a szedő-mérnök, mint 
gyakorlati ember, azt tapasztalta, hogy hiába 
a szedőgépek nagy szállítóképessége -  a 
hajtóerő, a legfőbb mótorerő: „az emberi 
erő, az emberi fizikum, az emberi kéz ügyes
sége, az emberi ujjak fürgesége, a gép
szedő intelligenciája". Ez a mérnök azon 
törte a fejét, hogy a mér akkor vezetőhelyre 
jutott Linotype helyett valami célszerűbb 
gépet találjon föl, ami az „emberi hajtóerő
nek" jobban megfelel. Ez sikerült is neki és 
az 1893-iki chicagói világkiállításon „Mono
line" elnevezés alatt bemutatta új szedő
gépét. A kiállítás zsűrije az ő találmányát is 
díszoklevéllel és éremmel tüntette ki. Pedig 
ez a föltaláló nem ígért óránkénti 12-15- 
20.000 betűt, hanem csak -  5000-et. Úgy 
találta, hogy 5000 betű óránkénti „hibátlan' 
lekopogtatésa a maximuma annak, amire az 
„átlagos emberi fizikum" képes. Ehhez az 
átlagos emberi fizikumhoz alkalmazkodva 
konstruálta meg gépét, amely egyszerű volt, 
kis helyet foglalt el, a szedő maga kezel
hette és ami a legfőbb: olcsó volt, tehát 
a kisebb tőkével rendelkező nyomdatulaj
donosok is könnyen beszerezhették. Annak 
idején a nyomdészvilág nagy jövőt jósolt 
ennek a szedőgépnek. Budapesten a Lioyd- 
nyomda rendezkedett be ezekre a gépekre, 
de nem sokáig voltak működésben (körül
belül 1910—1917-ig), mert közben a Linó-

190



G R Á F K A I  S Z E M L E

type-Társaság megvette Scudder szabadal
mát és gépszerkezetének megfelelő részeit 
a Linotype-re alkalmazva, beszüntette annak 
gyártását, (A külföldön egyes helyeken még 
működésben van egynéhány, olyan szere
pet töltve be a nyomdákban, mint az állat
világban mondjuk a bölény.)

A Monolíne gyártásának megszűntével a 
Linotype- és Monotype-gépek foglalták el 
a vezetőhelyet, amelyeknek a működésével 
és szállítóképességével most már részlete
sebben kell foglalkoznom, mert szaktársaink 
nagy része ezeken a gépeken végzi min
dennapi munkáját.

Az egész Linotype-szedőgép zseniális 
szerkezete a matricák körforgásának zavar
talan folytonosságán alapszik. Attól a pilla
nattól, amint a gépszedő a matricával meg
telt sort elküldi, a gép önműkődőleg végzi 
teendőjét, mint valami robotember. Az első 
elevátor önműkődőleg süllyeszti le a meg
szedett sort az öntőformához, önműkődő
leg zárja ki, nyomja hozzá az öntőszájat. 
Az öntőkazán, a pumpa, a sorkitoló önmű- 
ködőleg dolgozik, a második elevátor ön- 
működőleg nyúl le és viszi el a leöntött 
sort, az osztószekrény szerkezete őnműkö- 
dőleg adogatja egyenként a betűket az or
sónak, mely szintén önműkődőleg viszi a 
magazin megfelelő csatornái fölé, hogy ott 
lehullva, kiindulási helyükre jutva, ismét újra 
kezdhessék végnélkül! körforgásukat.

Szóval minden géprész Önműkődőleg, 
magától végzi a teendőjét a meghatározott, 
beállított gyorsasággal, -  csak a matricák 
sorokba sorakoztatása nem történik auto
matikusan és olyan gyors ütemben, hogy a 
gép szünet nélkül működhessen, Ehhez már 
emberi fizikumra van szükség, mégpedig 
olyan emberi fizikumra, amely fölveszi a 
versenyt a géppel. Olyan emberi ideg
zetre, amely rugalmasságban, szívósságban, 
kitartásban, gyorsaságban együtt halad a 
gép időre beállított önműködő szerkezeté
vel. Olyan értelmes, művelt ember kell ehhez 
a munkához, aki tisztában van a gép szer
kezetével, minden legkisebb részecskéjé
nek rendeltetésével. Szóval képzett, olva
sott, intelligens gépszedőre van szükség, 
aki tisztában van az ortográfiával és nem 
akad meg a hanyag kéziratok kuszáltságain, 
elég gyakori lapszusain. Ehhez a munkához 
gyakorlott, mégpedig tréningszerűen gya
korlott fürge emberi ujjakra van szükség, 
amelyek fölveszik a gép ütemét, versenyt 
működnek a géppel -  amely diktálja az ira
mot. Tehát hogy a gép milyen gyors mun
kát végez, az nemcsak a határtalan szállítási 
mennyiségre megkonstruált, föltétlenül jó 

karban és tisztán tartott gépen múlik, hanem 
a gépen dolgozó gépszedő fizikumán, kép
zettségén, gépismeretén, valamint jól „isko
lázott" kézügyességén is,

A szedőgépek föltaláló! mértani pontos
sággal kiszámították a körforgások átvitelét. 
A szedőgépek minden legkisebb részecs
kéje betartja működési Időtartamát és for
dulatait pillanatnyi pontossággal végzi. Ilyen 
mértani pontossággal kiszámították, hogy 
a Linotype-gépeknek a fríkciós kereke ren
des körülmények között 75-öt fordul per
cenként. Ez megFelel annak, hogy a gép öt 
fordulatot tegyen meg percenként -  persze 
üresen. Miután pedig 5-ször 60 egyenlő 
300-zal: innen ered a hozzánemértőknek 
az a téves felfogása, hogy a Línotype-gépe- 
ken óránként 300 sor szedhető, ami -  ha 
50 betűt számítunk soronként -  megfelel a 
hajdanában széltében-hosszában hirdetett 
óránkénti 15.000 betűnek. Innen származtak 
az óránkénti 15.000 betűs föltevések, beígé- 
rések, amire azonban rácáfolt a hosszú, év
tizedes gyakorlat: a szedőgépen csupán 
annyit lehet szedni, amennyire az emberi 
fizikum képes.

Hogy mire képes az emberi fizikum, idők 
folyamán annak tisztázáséról is gondoskod
tak a géptulajdonosok. Hogy megállapít
hassák, mennyit lehet szedni a szedőgépe
ken, a szedőgépek nagyobbmérvű elterje
désének stádiuméban szedésversenyeket 
rendeztek és magas dijakat tűztek ki -  és 
fizettek is, persze csak addig, míg a kívánt 
célt elérték -  azok részére, akik minden ere
jüket megfeszítették, csakhogy az elsőbbség 
dicsőségéhez jussanak. Megszülettek tehát 
a „Stossbrigadier"-ek, a „Vorreíter"-ek, a 
„Schnellhasen” -ek, a „rakétaszedők" és a 
„villanyszedők". Már tudniillik ilyen népies 
jelzőkkel aposztrofálták azokat a tasztermű
vészeket, akik olyan ténylegesen szállított 
mennyiséggel bizonyították be a szállítható 
mennyiséget, amelyet nem lehetett elvi
tatni. Kellő helyen és időben mindenkor 
rendelkezésre állott egy-egy ilyen nagy tel
jesítményre képes gépszedő, aki beigazolta, 
hogy ennyit meg ennyit lehet szedni ezen 
vagy azon a szedőgépen. Sőt: a szedőgép
gyárak is berendezkedtek gépszedőkikép
zésre és az általuk támogatott gépszedő
iskolában a már az átlagból magasan kiemel
kedett, a szó szoros értelmében „rátermett" 
gépszedőket nagy szakszerűséggel tovább
képezték és alkalomadtán a szedőgéppel 
együtt bocsátották rendelkezésre a gépe
ket rendelő nyomdatulajdonosoknak.

... És elérkeztek ahhoz a határkőhöz, vagy 
talán inkább aztmondhatnók.hogyaszedő-

gépeken teljesíthető szállítási mennyisé
geknek ahhoz a Csímborasszójához, ame
lyen túl -  nincs tovább...

Úgy bizony -  nincs tovább...
Mert úgy a szedőgépgyárosok, mint a 

gépekkel rendelkező nyomdatulajdonosok 
ráeszméltek arra, hogy ezeket a fönt emlí
tett „tasztervirtuózokat" nem lehet egy kalap 
alá vonni a nagy átlaggal. Ezeknek a telje
sítménye nem lehet mérvadó. Nem lehet 
általánosságban, mindenkitől ilyen nagy tel
jesítményeket követelni.

Évtizedeken át szerzett tapasztalatok be
igazolták, hogy az étlaggépszedők sehogy- 
sem tudták elérni a tőlük is megkívánt 
rekordmennyiségeket, pedig mindent elkö
vettek, hogy a megállapítottnagyobb meny- 
nyiségeket megszedjék és ebbeli lázas 
törekvésükben megfeledkeztek arról, hogy 
„a gépre is vigyázni kell", s nem törődtek 
azzal, hogy milyen lesz a szállított szedés; 
csak egy volt nekik fontos: minél több sze
dés kerüljön ki a kezük alól.

A főnökök kénytelenek voltak belátni, 
hogy ha a nyomdaüzemekben kierőszakol
ják Is az átlagos munkaerőtől a nagyobb 
mennyiséget, ennek nagy része elhamar
kodott, fölületes, hibákkal telt, rossz munka, 
amelynek legnagyobb része használhatat
lan. Rájöttek arra, hogy sokkal eredménye
sebb lesz, ha lemondanak a legtöbbször 
amúgy is csak látszólagosan nagy teljesít
ményről. Pontos ellenőrzések, számítások 
beigazolták, hogy a legtöbb esetben ezek 
a leszállított nagy mennyiségek szánalmas 
csekélységre zsugorodtak össze: a nagy 
korrektúra, a korrektúrák korrektúrája és az 
ezzel járó időtrabló alkalmatlan átállítások, 
a hideg, de legtöbb esetben túlmeleg sorok 
által a kéziszedők munkájának hátráltatása 
annyi időt vett igénybe, hogy a nyomda- 
vezetők kénytelenek voltak a nagy korrek
túrák láttára annak az óhajuknak adni kife
jezést, hogy: „Uraim, az Istenért, inkább 
kevesebbet... kevesebbet... -  d.e jobbat!"

A szerzett tapasztalatok után európa- 
szerte általánossá vált a meggyőződés, 
hogy csak olyan mennyiséget lehet köve
telni a gépszedőtől, amelyre „az átlagos 
emberi fizikum képes". Így történt, hogy 
ezeket a meghatározott mennyiségeket ár- 
szabélyhű főnökök és szakszervezeti meg
bízottak közösen megállapították és ársza
bálypontokba foglalták. A szállítandó meny- 
nyíségek bár országok szerint változnak, 
újabban meglehetősen kidomborodott egy 
bizonyos egyöntetű törekvés úgy a szállí
tandó mennyiségre, mint a tanulási idő tar
tamára nézve. Román Antal.
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N Y O M D Á S Z  ATI  A R C H Í V U M
Értékes és nyomdészembert kegyeletesen érintő kül

deményt kaptunk Ker tész  Árpád úrtól, a budapesti 
Légrády-nyomda igazgatójától. Édesapjának, a feled
hetetlenül jó emlékű magyar könyvnyomtatónak, Ker
tész Józsefnek némely nyomdai relikviáját bocsá
totta Archívumunk rendelkezésére. Van ezek közt négy 
darab érdekes cégbélyegző, több régi akcidencia és 
eg\Tsereg eredeti fali- meg egyéb naptértervezet Hel- 
bing Ferenctől, Szekeres Bélától, Végh Gusztávtól stb. 
Kertész József naptárai ugyanis a maguk idejében meg
annyi tipográfiai szenzáció erejével hatottak. De meg- 
kapóan szép:k voltak egyéb nyomtatványai is.

Ker tész József  nevét nem hiába, hogy szívébe 
zárta a magyar könyvnyomtató-világ. Ö volt minélunk 
a modern tipográfia, a szó igaz értelmében való mes
terszedés megteremtője s jóidéig útmutatója. Győri 
születésű ember volt, 1837-ben született. Pestre kerül
vén, nyomdászpáiyáját 1848-ban Kozma Vazul jóhírű 
nyomdájában kezdte meg. 1852-ben fölszabadulva, egy- 
ideig tanítómesterénél dolgozgatott, majd 1855-ben 
Bécsbe került, ahol a nevezetes Sommer-nyomdában, 
majd a mechitaristák tipográfiájában dolgozgatott 
három esztendeig, kezdetben mint szedő, később mint 
korrektor. Hazajőve, az ország legnagyobb nyomdájá
nak, az Emich Gusztáv félének volt a korrektora. 
1863-ban kitűnő fölszerelésű ujságnyomdát alapított, s 
a kiegyezés idejében megindult politikai lapok jórészé
nek ő lett a nyomtatója.

Ezt a nyomdáját 1878-ban eladta Kertész József. 
Nyomdászvére és főképpen művészeti hajlama azon
ban nem hagyta nyugodni. 1881-ben újra a saját nyom
dája élén látjuk őt. Ez a nyomda azonban már akcidens- 
nyomda volt a szó legnemesebb értelmében, s munkái
nak szépségével s újszerűségével jótékony és buzdító 
hatást gyakorolt az akkoriban még -  mi tagadás benne -  
sok tekintetben kezdetleges és részben kontárok kezén 
levő magyar nyomdaiparra.

Elismerés, szeretet és tisztelet bőségesen jutott ki 
Kertész Józsefnek. A régi főnökegyesületnek, a Pesti 
Nyomdásztestületnek is hosszabb ideig elnöke volt.
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Nagy könyvnyomtató-mesterünk 1895 december hó 
27-én halt meg. Az egész nyomdásztársadalom mély
séges részvéte kísérte a sírba. Nyomdáját holta után 
fiai, majd unokái vezetgették tovább 1935 májusáig, 
amikor ez a nagymultú és mintaszerű vállalkozás is 
megszűnt.

Most rendezték át a Könyvnyomdái Munkások Egye
sülete könyvtárát. Ha e szép bibliotékát nézzük: akkor 
eszünkbe kell hogy jusson, hogy ennek is Kertész József 
vetette meg az alapját a maga jelentős könyvadomá
nyaival. Igyekezzünk is az ő szellemében dolgozni 
tovább a nyomdászat szebb és boldogabb jövőjéért...

F Ö L J E G Y Z É S E K
B O R Í T É K U N K A T

a Könyvnyomdái Munkások Egyesülete szakbeli tovább
képzőjének egyik szorgalmas résztvevője, i f j .  Sütő 
Lász ló készítette. Beszédes példája ez a boríték annak, 
hogy adotteselben különleges technikák igénybevétele 
nélkül, pusztán betűöntödei anyagok fölhasználásával 
Is lehet szép és hatásos nyomtatványokat készíteni.

A B E T Ű R E N D S Z E R  E G Y  Ú T T Ö R Ő J E
Augusztus 17-én volt százharminc éve, hogy a fran

cia könyvnyomtató-világ egyik büszkesége, Der r i ey  
Károly Jakab a Jura départementbeli Moissey-ben 
megszületett. Az ő neve annyira össze van forrva a 
tizenkilencedik század könyvnyomtatásának történeté
vel, hogy szükségesnek véljük rövidre fogott életrajzát 
megismertetni.

Az elemi iskola elvégzése után a nyomdászpályára 
lépett Derriey, szedőinasnak állva be a besansoni Gau- 
thier-nyomdába. Szorgalma és jó megfigyelő képessége 
révén sokat tanult itt. de tanulási idejét nem fejezhette 
be, mert szüleivel együtt Párizsba kellett költöznie. 
Tartózkodási helyének ez a megváltoztatása csak javára 
vált, mert Párizsban Didót Péternek híres nyomdájában 
sikerült munkát kapnia, s itt is főképpen a betűk öntése 
körüli munkakörben foglalkoztatták. Huszonhét éves 
korában a fametszés megtanulására adta a fejét, s 
olyan ügyességet ért el a rajzban meg a vésésben, 
hogy a praktikus Didót bélyegmetsző-munkára kezdte 
őt alkalmazni. Ebben a minőségben csakhamar a leg
jelesebb szakemberek közé emelkedett. Önállósítani 
igyekezvén magát, egy Bedeaux nevű barátjával előbb 
stereotípiát, majd 1839-ben kis betűöntödét meg bélyeg- 
metsző-műhelyt rendezett be, s ezzel egyszersmind 
megalapította a tulajdon hírét-nevét. Készítményeinek 
kapóssága folyton növekedett; „Fantaisles” elneve
zésű ornamensei világszerte elterjedtek, s közvetlen 
impulzust adtak a Didot-Berthold-féle egységes betű- 
rendszernek megteremtésére és az egész európai kon
tinensen való behozatalára. Derriey díszei ugyanis 
Didot-szisztémára voltak öntve, s azok a szépszámú 
német könyvnyomtatók, akik megszerezték a galván- 
matricákat: az összeszedhetés okáért kénytelenek vol
tak megmaradni a Didot-rendszer mellett. A „Fantaisies” 
apródonkint mind több kiegészítő darabbal szaporod
tak, s egyszer csak azon vették észre magukat a német 
könyvnyomtatók, hogy keretféléik Didot-szisztémájúak, 
betűik pedig egyéb rendszerűek voltak. A frankfurti 
Flinsch-féle öntöde csakhamar megúnta a dolgot, s 
kezdeményezőleg lépett föl a betűknek Didot-sziszté
mára öntése tekintetében. Példáját csakhamar a többi 
német és osztrák öntő is követte, s a nyomdák kettös- 
szisztémájúsága apródonként megszűnt. (Minálunk job
bára csak a kilencvenes években.)

Derriey föltaláló is volt egyszersmind. Föltalált egye
bek közt egy öt ponttól húsz pontig terjedő nagyságú 
betűk öntésére való öntőműszert, egy ötszáz pontnyi 
hosszúságig és százhúsz pontnyi szélességig terjed
hető öntvények leütésére szolgáló csaptató gépet, egy
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gépet a frissen öntött betű szabatosításéra, azaz a 
csinga letörésére és a betű csiszoláséra, valamint 
ugyanennek fölszedésére is. Újabb rendszerű hang
jegy-típusokat is csinált, s egy a bankjegyek számozá
séra való kis készüléket is szerkesztett. Egy kis könyvecs
két is irt a belűöntésról meg a saját életefolyásáról. 
1877 február 11-én tért örök nyugalomra.

Ú J Í T Á S O K  A M O N O T Y P E - E N
Ismét megjelent a Monotype-cég hat kis négyoldalas 

magyarnyelvű Ismertetése (9-14. sz.) a Monotype- 
gépeken történt újításokról. Legnagyobb részük az 
öntőgépen történt újításokat, változtatásokat ismerteti. 
Tartalmuk a következő: Újítások a nagytörzsökű betűk 
öntésénél. Pótolajozó öntőformák részére. Önműködő 
olajozó lénia- és reglettaöntőformákhoz. Rozsdavédő 
betét az öntőforma aljára. Tartóval ellátott betűgyüjtő- 
szekrények írás- és defektöntéshez. Clomszekrény az 
öntőgép részére. Világító lámpa a D- és DD-kopogta- 
tókhoz. Megjobbított hűtővízvezetés az öntőgépek 
öntőformáihoz. Új variable-billentyű. Az írésvonelba- 
ólHlás és távolságbeállítás biztosítása. Különleges öntő
forma rövid léniadarabok és térzók öntésére. Minden 
egyes ismertetés a Monotype-géptechnika haladásának 
avagy a higiénikus törekvések egy-egy megoldásának 
mintegy beszámolója. Nagyon helyesnek találjuk, hogy 
a most megjelent füzetek már Illusztrálva, ábrákkal el
látva mutatják be az ismertetett újításokat és szinte 
kívánatos volna, hogy e kis ismertetéseket bővebb 
magyarnyelvű oktatófüzetek vagy könyvek is kövessék, 
mert -  sajnos -  ezeket teljesen nélkülözik Monotype- 
gépeken foglalkoztatott szaktársaink. Az ismertetéseket 
a Monotype-cég vezérképviselete minden Monotype- 
gépekkel rendelkező üzemnek megküldi, s így Mono- 
type-gépeken dolgozó szaktársaink könnyen hozzájuk 
juthatnak,

E GYHÁZ I  ÁTOK A KÖNYVNYOMTATÁSBAN
Olaszországban a hírneves Giunta-nyomdászdinasz- 

tia első nyomdáját Firenzében nyitotta meg. A Giunla- 
nemzetség egyik tagja; Filippo, X-ík Leó pápától 10 
évre előjogot kapott görög és latin klasszikusok müvei
nek nyomtatására. A .Giuntinák"-nak nevezett szép 
könyvkiadványok utánnyomtatésát akkoriban egyházi 
átokkal sújtották. L. D.

A K ÖNY VK ÖL CS ÖN ZÉ S  T Ö R T É N E T É H E Z
Már a régi Időkben is lehetett magán- és nyilvános 

könyvtárakból könyveket kölcsönözni. Különösen egy
házi könyvtárakból kölcsönöztek ki nagy mennyiség
ben könyveket szegényeknek otthoni olvasásra Is. Kez
detben minden könyvet díjtalanul adtak kölcsön, később 
azonban zálogot kértek a könyv visszaadásának bizto
sítására. Egy párizsi egyházi tanács 1212-ben mégis el
határozta, hogy az egyháznak a könyveket minden kor
látozás nélkül kell kölcsönadnia. L. D,

A M E R I K A I  R E KL Á M
A reklámot bevitték most már a temetőbe is. Az egyik 

newyorki temetőben olvasható ez a sírföllrat: »E sirkő 
alatt fog nyugodni egykor James Bolton: egyelőre 
még üzletét vezeti, a régi, jóhírnevű J. Bolton & Co, 
cipőüzletet, mely a XV. avenue 57. számú házéban van". 
Nem messze ettől van egy másik sírkő ezzel a fölirat
tal : .Itt nyugszik John Smith... Colt-revolverrel lőtte 
magát agyon. A Colt-revolver a legjobb fegyver mind
azoknak, kik öngyilkosságot akarnak elkövetni."

A S Z E D É S  K Ö R Ű L K Ö T É S E
Bármilyen egyszerű mesterfogás Is ez, nem minden 

nyomdász érti eléggé. Némelyik tízszer Is kőrülcsava- 
rintja a szedés körül a spárgát s mégsem fogja ez úgy 
össze a betűk tömkelegét, mint más embernek három
négyszeri körülcsavaréssal való .kikötése". (Rossz szó
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ez a „kikötés", éktelenül magyartalan; szolgai fordítása 
a német „Ausbinden" szónak.) Viszont ismerünk olyan 
öregebb betűszedőt, aki ha egy oktáv kolumnát egy
szer körülköt, félesztendő múlva is szinte labdázni lehet 
azzal. Miben állhat vájjon ennek a derék kollégának a 
titka? A nagy erejében talán? Aligha. Inkább abban, 
hogy jól meg tudja választani a spárgát s ért annak az 
alapos kihasználásához.Nedvesspárgótpéldáulvilágért 
sem használ, mert hiszen ez a megszáradéséval mind
járt meg is lazulna egyszersmind. Cafrangos, csupa- 
csomó spárgadarabokkal nem vesződik, tudva, hogy az 
efféle körülkötő alkalmatosság már a korhadás többé- 
kevésbé előrehaladott stádiumában van s rövidesen 
megtágul a szedésen. Azért még nem reflektál vado
natúj spárgára, csak annyit kíván meg, hogy a spárga 
rostjainak meglegyen a maguk szívóssága és épsége. 
Mielőtt a szedés körülkötéséhez hozzáfogna, csomót 
köt a spárga végére s ezt odailleszti a szedés élére, 
hogy semmi körülmények közt meg ne csuszamolhas- 
son. Mér tudniillik a spárga. A spárgát minden túlságos 
erőkifejtés nélkül kihúzva, az éleken rövidre fogva, 
nyugodt tempóban csavarja körül véle a szedést;mikor 
a kezdőcsomóhoz ér, ezt átkulcsolja s aztán folytatja a 
körülcsavarást, ügyelve arra, hogy a spárga mindig 
egymás mellé feküdjön, ne pedig a korábbi csavarula- 
tokon keresztül-kasul. Kisebb kolumnéknál három-négy
szeri körülcsavarás untig elég; igen nagy formáknál 
azonban -  például plakátoknál -  nyolc-tízszeri sem árt. 
Fontos a körülkötés munkájánál, hogy a spárgát állan
dóan kihúzva tartsuk s egy pillanatra se engedjük meg
lazulni. Ezt különben a bal kezünk ujjaival kell biztosí
tanunk. Ha készen vagyunké körülcsavarássai, a kolumna 
megfelelő élén hurkot kötünk s aztán a spárgát elvágjuk. 
A spárgának a hurokból kiálló vége ne legyen olyan 
hosszú, hogy kilövéskor a szedés alá kerülhessen. 
Különös dolog, hogy a legnagyobb körülkötői prak- 
szisú nyomdászok panaszkodnak legkevesebbet arról, 
hogy a kezüket sebessé vagdossa a spárga. Ez is bizo
nyítja, hogy bármicsoda szedésforma körülkötésénél 
is nem a nyers erőé a fő-fő szerep.

A S Z Ó  É S A  KÉP
A kép ma mind nagyobb mérvben használja fel a 

sokszorosító eljárások összes régi és új lehetőségeit és 
zsarnoki módon mindenütt reánk erőszakolja magát.

Vannak, akik azt állítják, hogy ez jól van így, mert a 
kép,szerintük,a kultúra terjesztése szempontjából hasz
nosabb, mint a nyomtatott szó. Ezt azzal magyarázzák, 
hogy a kép mingyárt az első pillanatra a maga egész 
kifejező, sőt -  ha jobban tetszik -  beszédes valóságá
ban mutatkozik meg és az agynak a legcsekélyebb 
megerőltetését sem igényli, amit a szóról elmondani 
nem lehet.

Ez a vélekedés merőben téves és elhibázott.
A képnek az agyra gyakorolt hatása valóban gyors, 

de gyorsan el is mosódik. A kép az újságban, folyóirat
ban, könyvben stb. csak kiegészítője, magyarázója a 
szövegnek és nem versenyezhet a tipográfiai jegyekből 
összerakott és kinyomtatott szóval, amely nélkülözhe
tetlen és hűséges tolmácsa a gondolatnak.

A nyomtatott szöveg gondolkodásra készteti az agyat 
és fejleszti az értelmet; jobban behatol az öntudatba 
és tartós benyomást kelt.

Nem így a kép.
Ha az újságok, könyvek, folyóiratok stb. csak képeket 

közölnének szöveg nélkül, bármi szépek lennének is 
azok, nem jelenthetnék életünkben azt a fontosságot, 
mint amellyel tényleg bírnak.

A puszta képnek a mozi fehér vászna az igazi -  szinte 
korlátlan -  érvényesülési területe, mert ott megeleve
nedik, mozog, beszél, a nyomtatványban azonban -  
legyen az egynapi életű újság, vagy tartósabb életre 
szánt könyv -  a legjobb esetben is csak mellérendelt 
szerepe lehet.

A tipográfusnak ezért a nyomtatvány rendeltetéséhez 
képest gondosan kell megválasztania a megfelelő betű
fajokat, iniciálét, homloklécet, záródíszt stb., észszerűen 
és szimetrikusan kell végeznie a beosztást, elhelyezést, 
hogy a sajtó alól kikerült nyomdai termék ízléses, 
vonzó, a szemre kellemes és az elolvasásra mentői 
kívánatosabb legyen. László Dezső.

A L I T O G R Á F I Á I  T U S  
előállításához szappanra, faggyúra, viaszra és gyantára 
van szükség, amihez még valami színesítő anyag is 
-  a legtöbb esetben a koromnak valamelyes fajtája -  
kerül, de csak korlátolt mennyiségben Az olyan tus. 
amelyben sok a korom: nehezen folyik s így a tollal 
való rajzoláshoz nemigen alkalmas. Főfő dolog ugyanis 
a tusnál a zsiradéktartalom; a későbben! maratásnál ezé 
a legfőbb szerep. Éppen azért a feketésbarna tus rend
szerint jobb a litografálás céljaira a mélyfekete színű
nél. -  A francia litográfusok a legjobb tusnak régi 
tapasztalatok alapján a Lemercier receptje szerint valót 
mondják, amelynek összetétele a következő: 2 rész 
sárga viasz, 1 és fél rész tiszta ürüfaggyú, 6 és fél rész 
fehér marseillei szappan, 3 részsellak, 1 és fél rész leg
finomabb korom. Az elkészítés a következőképpen tör
ténik: A viaszt és a faggyút jókora edényben fölol
vasztjuk, s apró darabokra vagdalt szappant folytonos 
keverés közben hozzáadogatjuk, ügyelve arra, hogy a 
keverék a forralt tej módjára ki ne fusson, ami olyankor 
történhetik meg, ha egyszerre több szappandarabkát 
dobunk az olvadt faggyú- és viaszkeverékbe. Ha szép 
apródonkint a szappan is elolvadt: a sellak is a fazékba 
kerül, természetesen folytonos kevergetés közepette. 
Ezt az egész masszát most annyira melegítjük, hogy 
fehér gőzök emelkedjenek ki belőle. Ekkor izzó vasat 
tartunk a massza fölé, amitől ez lángra kap. Maga
magától nem szabad a meggyulladásnak bekövetkez
nie, mert ez túlhevítést jelentene, ami a tus jósága 
szempontjából káros. A massza égésének körülbelül 
egy percig szabad csak tartania; úgy oltjuk el, hogy 
födőt teszünk a fazékra. Éppen ezért a födőnek jól záró
dónak kell lennie. A masszát ezután kissé lehűtve, hozzá
keverjük a kormot is, majd pedig ismét a tűzhelyre téve 
a fazekat, szorgosan kevergetve még vagy negyedóráig 
főzzük a tartalmát. Félrehúzva a tűzhelyről, kissé lehűlt 
állapotban szappannal bevont papirosra öntjük most a 
masszát, s megvárjuk, míg egészen lehűl. Ha ez meg
történt: mérsékelt melegen újra megolvasztjuk, nem 
mulasztva el a folytonos kavargatást most sem. Kellő le
hűtés után újra szappanos papirosra kerül a massza s 
végül a kívánt nagyságokraszéjjelvagdossuk.Ha az ilyen
formán elkészített tus a vízben nehezen oldódnék: 
némi szappan hozzáadásával újra felfózzük; ha pedig 
nagyon puha és ragadós volna: megolvasztjuk s a már 
ismertetett módon tüzes vassal meggyujtva, még vagy 
fél percig égetjük.

A B E T Ű K  E L N E V E Z É S E
Akultúrhistóriánkban és nyomdászattörténelmünkben 

tájékozatlan emberek gyakran fölvetik a kérdést: hon
nan vette a tipográfus a maga betűinek, illetve betű
nagyságainak az elnevezését.

Amikor a betűöntés önálló mesterségképpen mintegy 
kivált a szorosabb értelemben vett könyvnyomtatás 
kebeléből: akkor lett legelőször szükségessé a betűk 
nagysága dolgában bizonyos rendszernek a megállapí
tása. Addig a betűiket maguk készítő egyes könyvnyom
tatók mindössze csak arra szorítkoztak, hogy betűkész
leteik a maguk keretén belül egyforma nagyságú betű
törzseket foglaljanak magukban, mégpedig főképpen 
csak azért, mert e nélkül nem igen lehetett volna a 
sorokat egyenes vonalban állóknak alakítani. Az első 
könyvnyomtatók betűiknél alapul valamely kézírást 
vettek, mint például Aldo Manuzio Petrarcáét a maga 
szép kurzívjához. Hogy aztán e betűknek nagysága és

a nyomdában már meglévő többi betűnagyság között 
volt-e valami jól átgondolt arány: azzal már nemigen 
törődtek. Ha valamely szó nem fért a sorba mondjuk a 
könyveim szedésekor: egyszerűen kisebb betűkkel foly
tatták a következő sorban. Különböző nagyságú betűk 
egy sorba szedéséről a korábbi századokban nem 
lehetett szó.

Ha pontosan, rendszerbe sorozhatóan meghatározott 
nagyságuk nem is volt két-három évszázzal ezelőtt a 
betűknek: bizonyos nagysági határon belül megvolt az 
elnevezésük. A legtöbb ily elkeresztelés a tizenhatodik 
századra esik, de hogy esetről-esetre mi adott rája ala
pot: nem mindig tudjuk biztossággal.

Kezdjük meg az elnevezések magyarázatát annyira, 
amennyire az eddigi adatok alapján lehetséges.

A br i l i áns  és a gyémánt elnevezésekkel a régi 
könyvnyomtató valószínűleg e betűnagyságok értékes 
voltára akart utalni; ugyanez lehet a magyarázata a 
gyöngy (peri) és a nonparei l le (franciául annyi 
mint páratlan) elnevezéseknek is. A peti t  szó kicsinyt 
jelent franciául, de a franciák nem használják, hanem 
csakis mi meg a németek. Különben a németek sem 
valami régen; azelőtt J u n g f e r s c h r í F t-nek nevezték a 
petitnek megfelelő betűnagyságot. Angolországban és 
Amerikában b r e v i e r ennek a neve, valószínűleg azért 
mert papi breviáriumot nyomtathattak véle először.

A bourgeoi s  szintén francia szó, s »polgári«-t 
jelent. Nevét állítólag a híres rajzoló s nyomdászGeofroy 
Torytól kapta, aki a nemességnek szánt pompás kiadá
sokon kívül a polgárság számára is nyomtatott könyve
ket, még pedig ilyen apró betűkkel, hogy olcsóbbak 
legyenek. A bourgeois-nak körülbelül megfelelő betű
nagyságot különben már korábban is ismerték, például 
Velencében 1498-ban már egész művet nyomtattak véle. 
A bourgeois betűnagyságot minálunk borgisz-nak 
hívják, s Németországban is így ejtik ki a szót.

A garmond elnevezés Estienne Róbert híres betű- 
vésőjének, GaramondCIaude-nak a tiszteletére történt. 
A németalföldi könyvnyomtatók a kilencpontos betű
nagyságot nevezik így; mi, az osztrákok meg a dél
németek a tízpontosat. Az északnémetek a garmond 
helyett a Korpus elnevezést használják, ami valószí
nűleg valami corpus jurístól vette az eredetét.

RÓNA JÓZSEF
GÉPÉSZMÉRNÖK GRAFIKAI GÉPMŰHELYE
BUDAPEST VI, DÉVAI UCCA 21. SZ.
T E L E F O N :  292-689

Gyárt:  „EXPRESS*  ̂52 X 72 cm-es könyvnyomdái 
gyorssajtót 4 görgőpályával, 3 felhordóhengerrel, 
rúgós ívfog ókkal. Amerikai sajtót, szedéssorvágó- 
gépet, lehúzósajtót, formaszállitókocsit. Javít,  át
alakí t ,  átszerel :  nyomdai, szedő-, könyvkötő- 
és vonalozógépeket. -  Modem autogénhegesztés. 
KÉPVISELET:  KLEIM ÉS UN GERER, LEI PZIG;
Ö n m ű k ö d ő  b e r a k ó s z e r k e z e t  s t b . s t b .
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A ciceró elnevezést Schöffer Péternek köszönhet
jük, aki 1465-ben ilyenforma nagyságú betűkkel nyom
tatta ki Cicerónak, a nagy római szónoknak és poli
tikusnak a leveleit.

A mittel,vagyis helyesebben mediál i s  betűnagy
ság közepeset jelent, amint hogy e nagyság valamikor 
a középső helyet foglalta el a könyvnyomtató megszo
kott betűkészletében. A terei  a harmadikat jelent, 
mert valamikor, valahol harmadik volt a garnitúrában. 
A textusa bibliaszövegről vette eredetét, a ká non - 
nal egyházi kánonokat, a misszále-vai  pedig mise
könyvet nyomtattak először.

A K O L U M N A - S Ú L Y  K I S Z Á M Í T Á S A
Nyomdák fölszerelésekor Igen fontos, hogy a könyv- 

nyomtató ki tudja számítani: mekkora betűmennyiség 
kell valamely újságnak vagy könyvnek a kiszedéséhez, 
s körülbelül mily összegbe kerül majd az. Az öntödék 
készítményeiket többnyire súly szerint árusítják, s a 
könyvnyomtatónak is ehhez kell igazodnia, amikor betűt 
rendel. Könyvbetűk beszerzésekor tehát a kőnyvnyom- 
tató mindenek előtt azt határozza meg, hogy hány ív 
szedéséhez legyen elegendő a vásárlandó betűmeny- 
nyiség. Az újságokhoz rendelt betűk mennyisége dol
gában pedig rendesen úgy számítanak, hogy két vagy 
három számot is könnyen ki lehessen szedni.

Bizonyos mennyiségű szedés súlyát különböző módon 
számíthatjuk ki. Ha sírna szedésről van szó, nincsen egy
szerűbb dolog annál, mint hogy a könyv vagy újság egy 
kolumnájának nagyságát nonpareille-négyzetekre át
számítsuk. Ahány nonpareille-négyzetférel a kolumnán, 
körülbelül annyi grammnyi súlya van annak, mert a non- 
pareille-négyzetnyi betűtípusok súlya megközelítően 
egy gramm, föltéve, hogy a betűmagasság Didot-Ber- 
thold-féle, avagy amint általában mondják: francia.
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A Grafikai Szemle egy-egy kolumnája 49 ciceró magas
ság és 39 ciceró szélesség mellett (fejet és hasábelvá
lasztó ürtöltőt tehát leszámítva) 98 x 78 - 7644 gramm 
súlyú volna. 16 kolumnányi szövegszedéshez tehát 
122.304 gramm, vagyis kereken 123 kilónyi betűmennyi
ség szükségeltetik.

Ebben a számításban azonban benne van a szavak 
közt levő sorzáró anyag meg a sorok közt levő egy
pontos tágítónak a súlya is, s ezért betűrendelés ese
tében a főntebbi 7644 grammnyi betűsúly számítása 
kolumnánkint egy kissé soknak látszik. Valójában azon
ban mégsem túlsáaos a számítás, mert hiszen a betűk 
a különböző szövegekben más-más arányban szedőd
nek föl, s amikor „üres'-nek mondja szekrényét a betű
szedő: rendesen csak egynéhány rekesze ürült ki majd
nem teljesen, a többiben vagyon még betűje jócskán. 
Erre a szövegenkint változó betűfölöslegre való tekin
tettel tehát a betűvásárlás idején számítani kell, s ép
pen ezért a kolumnát úgy vesszük, mintha csupa betű
ből állana, sorzáró anyag meg tágító híján. Vastagabb 
tágítókat -  például negyedpetiteseket, negyedciceró- 
sokat stb. -  különben mindenkor le kell számítanunk a 
kolumna magasságából. Ha a mi kétpontos tágítónkat 
számítanók le ilyenformán, 10 ciceróval kevesebbre, 
tehát 39 cicerónyira kellene vennünk a Grafikai Szemle 
egy-egy kolumnájának a magasságát, a számítás tehát, 
a hasábokat elválasztó cicerót is leszámítva, így ala
kulna: 78X 78 =  6084 gramm volna egy-egy kolumnánk 
szövegrészének a nettó súlya.

Az utóbbi számítás közelebb áll a valósághoz, mint 
az előbbi, a 7644 grammos, de óvatosság szempontjá
ból jól tesszük, ha fölfelé kerekítjük ki a kolumna súlyát, 
mégpedig 6500 grammra, vagyis hat és fél kilóra.Tizen
hat szövegoldal betűszükségletének a súlya e szerint 
103 kilogramm lenne.

Hogy aztán ebben a 105 kilónyi betűmennyiségben 
micsoda számösszeggel szerepelnek az egyes betűk, 
azt az öntő-céduiáknak alapján -  amiben különben 
meglehetős eltérés van a különböző betűöntödéknél -  
könnyen kiszámíthatja bárki is. Nonpareille betűből 
ugyanis körülbelül 180.0C0 betű megy egy métermá- 
zséra, kolonelből 140.000, petitből 120.000, borgiszból 
100.000, garmondból 84.000, ciceróból 62.000. Valamely 
öntöde öntő-cédulája segedelmével már most igen 
könnyen kiszámíthatjuk, hogy 103 kilogrammnyí betű
szükségletünkben körülbelül mennyi a-nak, b-nek stb. 
kell lennie.

Sorzáró anyagokra általában a belűmennylség egy- 
hatodrészét szokás fölvenni; ha tehát 50 kilogrammnyí 
betűmennyiség vásárlásáról van szó: 10 kiló sorzáró 
kell hozzá, természetesen spáciumtól kezdve négyzetig 
való elosztással. Kvadrátumból is egy régi tapasztala
tokon alapuló megszokás szerint a betűmennyiség sú
lyának egy hatodrészét ajánlatos rendelnünk. Akcidens 
meg táblázatos munkákban bővelkedő nyomdákban 
természetesen sokkal több ilyes anyagra van szükség, 
mint az egyszerűen csak könyveknek meg újságoknak 
az előállításával foglalkozó nyomdákban.

Ha vonalaknak, keretféléknek a vásárláséról van szó: 
a nompareille-négyzetekre való átszámítás útján tud
hatjuk meg a legkönnyebben, hogy például mekkora 
hosszúságú ólomlénia jut egy kilóra. Nyolcadpetites 
léniából (szintén normális magasságút föltételezve) 
3060, negyedpetitesből 1500, negyedcicerósból 1000, 
félpetitesből 750, nonpareille-ből 500, petitből 375, bor
giszból 333, garmondból 300, cicerós léniából vagy ke
retből 250, kétcicerósból 62 és fél, háromcicerósból 28 
cicerónyi hosszúság tesz ki körülbelül egy kilót. Ha pél
dául valamely cicerónyi keretfajtának a minimuma a 
betűöntői mintakönyvben 3 kilóban van megállapítva, 
tudjuk, hogy abból 750 cicerónyi hosszúságú sort vol
nánk képesek megszedni. Öt-hat cicerósnál nagyobb 
díszítő darabok rendesen kivágott talpúak, s ezért arány
lag könnyebbek, mint a teleöntésű kisebb darabok.

Újabb időben az a szokás, hogy a soros díszek mini
mumát 1 méternyi hosszúságban (1 méter =  221 ciceró 
s 1 petit) állapítják meg. Egy ilyen 1 méternyi minimum
ban van körülbelül: 450 nonpareille, 335 petit, 300 bor- 
gisz, 225 cicerós, 150 másfélcicerós és 110 kétcicerós 
négyzet.

A HARMADIK NY OM DÁS Z -VÉ D0 S Z E NT
Nemcsak a művészeknek és kézműveseknek, hanem 

a nyomdászoknak is megvoltak régen a maguk vallásos 
jellegű egyesületeik. A könyv- és papírkereskedők tes
tületéinek kebelébe az orvosok és gyógyszerészek is 
beletartoztak. Utóbbiak sorából a halhatatlan olasz 
költő, Dante sem hiányzott. Egyes szerzők azt a nézetet 
vallják, hogy a gyógyszerészeket azért osztották be 
ebbe a kategóriába, mert ők a miniatűr-festészethez 
tintát és festékeket készítettek és árusítottak. Amint lát
szik, nekik még egy védőszentjük hiányzott. Ezt a clair- 
vauxi Szent Bernét (1100-1133) személyében meg is 
találták. Ez a francia szerzetes az erkölcsről és istenhit
ről szóló munkák és különféle vitairatok szerzőjeként 
volt ismeretes, ö  volt az alapítója a clairvauxi híres 
cisztercita apátságnak és prédikátora a második keresz
tes hadjáratnak. 1173-ban szentté nyilvánították. Az idők 
folyamán a könyvnyomdászok is védőjükül választották 
Szent Bernétől és névnapját rendszerint gazdagon terí
tett asztal, étel és ital mellett ünnepelték meg. Hogy a 
könyvárusok és könyvnyomdászok miért éppen öt 
választották védőszentjükké, azt biztossággal megálla
pítani nem lehet. Egyes tudósok ezt annak tulajdonítják, 
hogy az olasz egyházi festő, Lippi (Fra Filippo 1406-1469) 
őt egy festményen, miközben egy vallásos könyvön 
dolgozott, akként ábrázolta, hogy az istenanya előtte 
megjelent. Mások Szent Bernét kapcsolatait a könyv
nyomtatás mesterségéhez Dante főművéből, az „Isteni
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Színjáték"-ból következtetik, amelyben a költő a bűnös 
embert az ő földöntúli Beatrice-je mellé állítja, aki az 
ő ragyogó erényében Szent Bemétot az isteni titkokról 
való óhítatos szent elmélkedésre ösztönözte. Ilyetén
képpen tehát három szentünk van, névszerinti Szent 
János, Szent Ágoston és Szent Bernét, akikre elődeink 
-  Gutenberg János korai tanítványai -  áhítatos buzga
lommal tekintettek föl. László Dezső.

„A Z Ö R D Ö G  NEM A L S Z I K . . . -
A Grafikai Szemle 7. füzetében szó volt a betűszedők 

első számú közellenségéről: a sajtóhibák ördögéről. 
Ugyanakkor egy kis ízlelítőt is adtunk a közelmúlt 
némelyik majdnem históriai nevezetességű ilyen hibá
járól. Most kiegészítjük a múltkori gyűjteményt néhány 
nevezetes példánnyal.

Bosszantó hibával jelent meg egy vidéki esperes- 
kerületi gyűlésről szóló tudósítás. Az volt megírva benne, 
hogy a gyűlésre megjelent egyházi és világi előkelő
ségek a templomban lefolyt istentisztelet után a paró
kiára vonultak „ d i sz n óö I és re " -  díszülésre helyett.

Vidéki bérmakörútról írva beszámolót, a tudósító 
megemlíti, hogy a bérmálást végző püspök nagy beszé
det tartott a katolikusok összefogásának nagy szüksé
gességéről. Eközben a többi szóvirág között így ír: 
___A püspök úr őeminenciája előtt az a v í z i l ó  lebe
gett, hogy megrögzítse az egy akol és egy pásztor 
elvét...'  Szegény tudósító, nem tehetett róla, hogy a 
sajtóhibák incselkedő ördöge így csúffá tette az ő cik
két és a vízió szót lebegő „víziló"-val cserélte fel, amely 
körülmény -  tagadhatatlanul -  a vízilovat is megold
hatatlan probléma elé állította volna.

Ugyancsak vidéki egyházi ünnepély lefolyásának 
tudósításéba csúszott be egyszerre két csúnya hiba. 
Azt közölte a lap, hogy a nevezett város főtemplomá

ban N. N. prépost celebrálta az ünnepi mesét (mise 
helyett) és á nagyszerűen begyakorolt zenekar X. kor
mány vezetésével szolgáltatta a templomi zenét. (Kar
nagy helyett „kormány" volt szedve.)

A budapesti bencés hitoktatók liturgikus előadásait 
l e t a r g i k u s  előadásokként szerepeltette az a köz
lemény, melyben az előadások sorrendje meg volt írva.

Ugyanakkor a „pápai okmányok" helyett pápuái  
okmányokat. Szent Vince misztériuma helyett pedig 
m i n i s z t é r i u m o t  közölt le a pedáns híradás.

A pálosok budapesti letelepedésével kapcsolatban 
azt írta a Nemzeti Újság című katolikus napilap, hogy: 
„Páter Augustynik még néhány évvel ezelőtt világi pap 
volt, de letette az apáti gyűrűt és a l i b a - ö v e t ,  s 
belépett a pálos rendbe". Megnyugtatás kedvéért meg 
kell mondanunk, hogy nem a líba-övet, hanem a lila 
övét tette le a hitbuzgó új páter.

A Faluszövetség egyik vidéki farsangi mulatságáról 
szóló hírben olvastuk, hogy a mulatságon ott volt töb
bek között az esperes-plébános úr, a báró úr Öméltó
sága kedves nejével, leányával és fiaival, továbbá a 
jegyző, bíró, tanító és a falu többi n ó ta be l i  t á r 
s a i -  notabilitásai helyett. .

Tartózkodom attól, hogy a nyomtatvány vagy újság, 
az érdekelt város vagy nyomda nevét említsem; nem 
tetemrehívást rendezek, hanem pusztán néhány emlí
tésre méltó sajtóhiba-esetet sorolok fel okulásul. Egyes 
esetekben azonban a név úgy odakívánkozik, hogy 
enélkül a hiba talán nem is volna megérthető és elvesz
tené zamatját.

Egyik művészetekkel is foglalkozó lapunk húsvéti 
számában leírja egy kastély berendezését, amikor is a 
többek között így szól a szöveg: „Az előcsarnok és a 
főkapu külön látványosság, mert a kovácsoltvas dísze
ket korunk egyik legnagyobb f o d r á s z z s e n i j e :

Fadrusz János tervezte..." Mondanunk sem kell talán, 
hogy szobrászzseniről van szó.

Mikor ezt a hibát a következő héten -  bizonyos saj
nálkozással -  helyreigazították, a közlemény úgy kez
dődött, hogy: ___kötelességünk az i z g a t o t t s á g 
hoz híven kijelenteni... stb." -  Itt ismét az igazság 
szó helyett került a szedésbe az „izgatottság" szó.

Kellemetlen és illetékes körökben érthető nagy fel
háborodást okozó hiba csúszott be Gömbös Gyula 
miniszterelnök Sátoraljaújhelyen tartott zászlóbontő" 
beszédébe. Itt egy szócska kimaradása volt a bajok 
okozója. Gömbös Gyula ugyanis ezt mondotta:
„... Magyarországon a nemzeti egységet mindenki úgy 
értelmezi, ahogy neki tetszik..." Szedés közben azon
ban a „mindenki" szócska kimaradt és enélkül jelent 
meg a tudósítás, mely hiánnyal pedig a mondatnak 
egészen más értelme lett, vagyis hogy a nemzeti egy
séget ő, t. i. Gömbös Gyula, úgy értelmezi, ahogy 
neki tetszik.

Ugyancsak néhai Gömbös Gyula miniszterelnökünk
kel van összefüggésben az a kellemetlen sajtóhiba is, 
amely a Magyarságban jelent meg: Gömbös Gyula az 
Egységes' Pártban nagy beszédet tartott, melynek 
befejezte után kiment a folyosóra, ahol az utána tóduló 
képviselők lelkesen üdvözölték és valóságos udvar 
vette körül. Az újságban persze úgy jelent meg a közle
mény, hogy Gömböst valóságos undor vette körül...

Agrárkérdésekkel foglalkozó lap a magyar mezőgaz
daság válságáról írva, azt mondja, hogy: „ . . .a magyar 
mezőgazdaság látszólag egységes külszíne alatt halá
los kórók lappanganak".

Ugyanannak a lapnak ugyanabban a számában a 
szerkesztői üzenetek között arra figyelmezteti a szer
kesztő az érdeklődő vidéki hölgyet, hogy a kérdezett 
növény melegebb helyen nagyobb kedvességet
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kíván (nedvesség helyett). S mintha a lap ezzel a szá
mával a rekordot akarta volna tartani a sajtóhibák terén, 
a délamerikai mezőgazdaságról írva, azt mondja, hogy: 
„... döntő tényező Amerikában is a metszőgazda- 
sé g i népesség ..." (mezőgazdasági népesség helyett).

Nagyban készülődtek a lósport hivei a bécsi lóver
senyekre. Az utolsóelőtti napon aztán megjelent a le
sújtó hír az előkelő sportlapban, hogy a .bécsi lóver
senyek a közben Fellépett röhögés!  járvány miatt 
elmaradnak". Mi sem természetesebb, hogy nem a 
lovak röhögési, hanem köhögési járványa okozta a 
versenyek elmaradását.

Az új iskolaidény kezdetével cikket kanyarított a 
szerkesztő úr a régi időkről, amikor még ő is iskolába 
járt. Ebben a cikkben azt írja többek között, hogy őt 
Beöthy Zsolt, a magyar irodalom ismert tanára vizsgáz
tatta a felvételi vizsgán, amikor is ezt a mondatot kel
lett leírnia: „Menj a mennybe szép menyasszony." Le 
is írta. Még pedig úgy, hogy a „mennybe" szót  egy 
n - n e I í rta. És mégis azt mondta neki a tudós profesz- 
szor: Jó l van, aki ennyit tud magyarból, bátran fel
léphet a középiskolába!" Miután ez a „mennybe" szó 
a cikk címében és egyébként is többször előfordult, a 
korrektor Figyelmeztette a szerkesztőt, hogy ez tévesen 
van írva, mert a „mennybe" szót két n-nel kell írni. 
A szerkesztő úr azonban nemcsak nem deferált, hanem 
erélyesen kikérte magénak a helyesbítést, mondván:

-  Maga azt talán jobban tudja?
-  Hát igen... bizonyítani tudom szótárakkal és magá

val Beöthy Zsolttal is.
-Nahát... ez rettenetes... Mit be nem képzelnek 

maguknak ezek az emberek...
És ezzel vége volt a vitának. De a cikk h i básan 

jelent meg.
Hasonló eset volt az is, amikor a szerkesztő úr egy, 

egyébként hangulatos cikket írt az iskolaidény kezde
tével arról, hogy a Gödöllőn letelepedett premontreiek 
elvesztették a megszállással Kassát és Jákót, ezt a 
két nevezetes végvárát a magyar nevelésnek és peda
gógiának. A korrektor figyelmeztette a szerkesztőt, 
hogy nem Jákót vesztették el a tudós premontreiek, 
hanem Jászót -  Kassa mellett, ahol a premontreiek
nek hires monostoruk volt. Jákó nevű helység külön
ben is ismeretlen Nagy-Magyarországon, létezik ellen
ben a templomáról híres J á k, ez azonban Vas megyé
ben van és ezidőszerint is Magyarországhoz tartozik. 
Itt azonban premontreiek sohasem voltak. A Gödöl
lőn gimnáziumot fenntartó premontreiek különben is 
Jó szóró l  menekültek. A korrektor minden igyekezete 
hiábavaló volt. Még ő húzta a rövidebbet; minek avat
kozik a szerkesztő urak dolgába ? I

Egy javított grammofónalkatrész szabadalmi leírásá
ban olvashattuk, hogy a lemezeket tartó kar valamilyen 
különleges csappantyús szerkezettel bír, ami lehetővé 
teszi a mostanitól eltérő működtetést. A szabadalmi 
igényekben aztán arról van szó, hogy a far fúratón 
alkalmazott csappantyús szerkezet helyes beállítása 
váltja ki a hangokat.

Bizonyára emlékezni fognak sokan még arra a pörre 
-  hiszen nem olyan régen volt - ,  amikor egy igazgató 
az újságírót tintakulinak nevezte. Ha jól emlékszem, 
párbaj is keletkezett a dologból. Nos, ugyanabban a 
számban, amikor erről a botrányról írt a lap, a hírek
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A Nyomdász-Egyesület továbbképző csoportjainak 
szedéspéldái és ólommetszetei a boríték 2., 3. és 
4. oldalán és a lap belsejében a 181 -tői 188-ig terjedő 

nyolc oldalon.

között közölte, hogy a Pária-klub hangversenyt tart. 
(Pátria-klub helyett, amely ugyanis az újságírók egyik 
csoportjának egyesülete) A kuli és a pária szavak 
közötti azonos értelmezés bizonyos gúnyos célzásra 
enged következtetni és ezért bosszantó a hiba. -sk -

S Z E R K E S Z T Ő I  P O S T A
Lapunk szerkesztője található reggeli 8-tól 2-ig a 

Világosság-nyomdában (telefon: 131-016).
A jövő füzet szerkesztőségi záróideje: december 1. 

* # *

P. J.: Hogy Egyesületünk továbbképzőjén oly beha
tóan foglalkozunk a magyar nyelv és helyesírás tanítá
sával, s ezt oly „érdekes" gyakorlati módszerrel csele- 
kesszük: komoly és nagy okai vannak. Ezek részlete
sebb ismertetésére most azonban nincs terünk. Annyi

TÓ T LÁSZLÓ 
KÖNYVKÖTŐ
BUDAPEST VI. DESSEWFFY U C C A  4 
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bizonyos, hogy szükségünk van ez ismeretek alapos 
tanítására, égetően nagy szükség. Bár a betűszedő 
egész élete az ortográfiával való folytonos viaskodás- 
ban telik el, e megdönthetetlen igazság általános föl
ismerése ellenére is e tananyag népszerűsítése dolgá
ban még sok a tennivaló. Tanulási évei folyamán a mai 
munkarendszer nemigen kedvez az ifjúság nyelvi és 
ortográfiái ismeretei bővítésének. Pedig még a közép
iskola ötödik-hatodik, vagy éppenséggel nyolcadik 
osztályából hozzánk került ifjú is csak viszonylag sze
gényes ortográfiái tudással kezdi meg a nyomdászi 
pályáját. Nem mintha a nyelvtani oktatás fölületes volna 
az iskoláinkban. Világért sem! De az ortográfiának 
olyan finomságai vannak, aminőkről a középiskolai 
tanároknak talán sejtelmük sincs. Azonfölül maga a 
grammatika nagyon elvont tudomány, s ha nem fris
sítgetjük föl minduntalan: szentenciái egykettőre ki
vesznek az emlékezetünkből. A magyar nyelv szerke
zete -  főleg szintetikus és agglutináló, vagyis ragozásos 
rendszerénél fogva -  jóval bonyolódottabb, mint a 
körülöttünk élő indogermán népeké, akiknek a nyelve 
általán analitikus és flektáló,vagyis elöljárós rendszerű.

A magyar nyelvnek már ez a szerkezeti sajátossága is 
nehézzé, bonyolódottá teszi a helyesírásunkat. A bonyo- 
lódottságot még fokozzák a ragozás közben jelentkező 
hangtani és időmértékbeli elváltozások. A helyesírás 
pedig, a nyelvtannak emez ágas-bogas fejezete: szin
tén erősen absztrakt valami. Ha nem alulról, a históriás 
alapzatánál hatolunk belé, hanem csakúgy fölszínesen 
csipegetjük: sohasem lesz belőlünk jó ortografista. 
A kezdő tipográfusnak ezt a szakszempontból is legele
mibb, legnélkülözhetetlenebb ismeretkörét nem igen 
bővíti a különben igen hasznos működésű budapesti 
szakirányú tanonciskola sem. Vidéken pedig egészen 
ismeretlen valami a nyomdásztanulók különleges okta
tása. Az ifjúság grammatika és helyesírás dolgában való 
kiképzésének hiányosságait tehát az ú. n. továbbképző 
oktatás volna hivatva helyreütni.

A franciák és angolok szakkulturális munkájában is 
legelső helyen áll az anyanyelv ismeretének mélyítése, 
munkájában biztos gépszedői kar és tudós korrektor- 
gárda nevelése. Erre kell törekednünk nekünk is. Hiszen 
gyakorlati szempontból is ez a legelemibb és legnél
külözhetetlenebb tanulnivalónk. Olyan szükséges, akár 
a falat kenyér.

A Grafikai Szemlét a kiadó Egyesület szakmunkás tag
jai illetményként kapják. Nem tagoknak előfizetési díj:

egész évre..........................  7.- pengő,
egyes számok ára................  1.- pengő.
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