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A szedés technikája.
A szedés módjára nézve, mintegy az elmondottak 

pótlásául,* még egy dolgot kivánok különösen hang
súlyozni. Ez a fokozatosság. Mikor ugyanis hozzá
fogunk a szedéshez (folyó szedést értek), nem szabad 
mohón kezdeni, mert így igen hamar bekövetkezik 
a kimerülés. Kezdjük csak lassú tempóban s ezt 
aztán fokozatosan lehet gyorsítani. így apránként 
annyira beletörődik karunk, hogy úgyszólván játszi 
könnyűséggel szedjük egymás mellé a betűket; míg 
ha mohón neki megyünk a munkának, karunk izmai 
csakhamar kifáradnak. Ez okozza aztán a szertelen 
kapkodást, a betűk gyakori elhullatását, fölforga
tását stb. Általában a munka pontos kivitelének is 
rovására megy ez. A fokozatosság tehát megbecsül- 
hetlen tulajdon arra nézve, a ki ennek birtokában 
van ; a kinek pedig ez nincs meg, érdemes, hogy arra 
törekedjék. Ezzel is könnyebbé teszszük a munkát 
magunkra nézve, biztosabbá a haladást és kitartást.

Törekednünk kell továbbá arra, hogy minél keve
sebb zajjal végezzük dolgunkat. Minél csöndesebben 
vagyis minél óvatosabban működik a szedő, haladása 
annál biztosabb, munkája pedig annál pontosabb, 
tökéletesebb. De megvan ezeken kívül az az előnye 
is az óvatos, zajtalan működésnek, hogy a ki ezt 
megszokta, annak kezei alatt a betűk, anyagok stb. 
nincsenek kitéve oly gyors romlásnak, és pedig 
nemcsak a szedésnél, hanem az osztásnál i s ; de 
van ennek még más előnye is: az t. i., hogy így 
tömérdek Fischnek vehetjük elejét.

sói ok pontos kiegyengetésére (kizárás, Aus- 
sc illessen) kellene most tulajdonképen kitérnem, de 
ez mar annyiszor volt említés tárgyává téve, hogy 
újat aligha mondhatnék róla. E  helyett szükségesnek 
taitom hangsúlyozni, hogy az úgynevezett kieme-
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lésre is nagy súlyt kell fektetnünk, mert a pontos 
kivitelre nem csekély befolyása van ennek is. — 
Ha hanyagul bánunk a szedéssel a kiemelés alkal
mával, ennek hátrányos hatása a későbbi művele
teknél kimaradhatatlan, mert a szedet lazaságának 
ez is egyik okozója. Nem szabad a formazáró-kulcsra 
támaszkodnunk, hogy t. i. az majd eléggé össze- 
szoritja a sorokat.

Hogy a kezeink közül kikerülő munka minél 
tökéletesebb legyen, annak kiválóan lényeges föl
tétele az, hogy minél kevesebb darabból állítsuk 
össze a szedést. A  mai haladó világban minden 
találmánynak végczélja az, hogy az ember munkája 
könnyittessék s minél gyorsabbá, egyszerűbbé tétessék. 
Ez az irány dominál a nyomdászat terén is. A  betű
öntők ma már általában arra törekednek, hogy a 
nyomdásznak lehetővé tegyék, minél kevesebb darab
ból szedni össze a formát. így pl. — hogy egyebet 
ne említsek — ma már kezdik kiküszöbölni a tömén
telen apróságból alkotott körzeteket, melyek a szedő
nek annyi idejét elrabolták. Magának a szedőnek 
is tehát, hogy minél egyszerűbbé, minél szilárdabbá 
tehesse munkáját, arra kell törekednie, hogy azt a 
lehető legkevesebb darabból állítsa össze, hogy apró 
darabkákat minél kevesebbet alkalmazzon.

Hasonló gondot kell fordítani az egyes anyagok 
elhelyezésére is. A  mennyire t. i. a körülmények 
engedik, apróságokat ne helyezzünk a forma szélére, 
hanem mindig inkább belül helyezzük el. A  széléről 
az apró darabok igen könnyen lehullnak vagy elcsúsz
nak; a mi egyfelől vagy magunknak, vagy a gép
mesternek okoz időpazarlást, másfelől pedig okozója 
lehet az anyagok romlásának is, ha idejekorán észre 
nem veszszük s ki nem igazítjuk. Az egyes darabok 
(sorritkitók, négyzetek, pallók [czikkiró palló alatt 
nyilván nagy «stéget» ért Szerk.J) elhelyezésénél for
dítsunk kiváló figyelmet arra, hogy azok összetétele 
minél változatosabb legyen. így például a sorok
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ritkításánál, ha a ritkitókat több darabból állítjuk 
össze, arra kell ügyelnünk, hogy az összetétel egy' 
szer se történjék a sornak azon a felén, a melyiken 
az előbbinél. Ha egyik sornál jobbról történik az 
összetétel, a következő sornál okvetlenül balról 
történjék ez. A  pallók, négyzetek összerakásánáj 
szintén czélszerű arra törekednünk, hogy közvetlenül 
egymás mellé (két egymás után következő sorban) 
a pótlások össze ne essenek. Ezekkel is hozzájáru
lunk a szedés szilárdságához.

A  ki feladatának híven meg akar felelni, annak 
figyelmét semmi körülmény sem kerülheti ki, ha 
azzal munkája pontos kiviteléhez járulhat, bármily 
csekélységnek lássák is az.

Kézdivá sár helyi Kovács Károly

Nagyobbitás és kisebbítés a lytho- 
graphiánál.

Mindenki tudja, hogy a formátumok változtatá
sakor jó szolgálatot tesz az arányos nagyobbitás 
vagy kisebbítés. így a fényképészetnél a gép segé
lyével bármily nagy képet a kívánt kicsire lehet 
redukálni. A  kőnyomó (lythographus) is nagy hasz
nát veszi; bár a Lyonban megjelenő «Intermédaire» 
szerint ez annyira az újabb idők találmánya, hogy 
sok vidéki lythographus előtt e segédág még egé
szen ismeretlen. Laptársunk e tekintetben segélyökre 
kíván lenni és leírja amaz eljárást, melylyel a lytho- 
graphiában kisebbíteni vagy nagyobbitani lehet.

Egy Gonnard nevű vésnök 1819-ben tett kísér
letet, hogy a kisebbítést és nagyobbitást gelatin 
segélyével létrehozza; kísérletei sikerültek s a sévresi 
porczellán-gyárban is nehány évvel ezelőttig eljá
rása szerint kisebbítették és nagyobbitották a lytho- 
graphiai másolatokat.

Gelatin és pergament-hulladék keverékéből igen 
híg oldatot készitettek; ha aztán syrup-vastaggá lett, 
rézlapra vékony rétegben szétterjesztetett; ez ha 
megszáradt, irópapírhoz hasonló lapot képezett.

Gonnard találmányát a szabadalmi leírásban igen 
homályosan tárja elénk ; csakis a gyakorlatilag 
tapasztalt egyén lesz képes fölfogni, hogy e gelatin- 
anyagot lehetetlen száraz állapotban föntartani, 
különben a gelatin törékenynyé válnék, míg más
részt erős áztatással az egész anyag a kőhöz ragadna. 
Nagy részt innen van, hogy a levonatkészitéssel 
járó nehézségek miatt Gonnard eljárását majdnem 
egészen elejtették.

Ha levonatról kellett kisebbített formátumot készí
teni, elég volt a borszesz-fürdő, oly módon, hogy 
a levonat nyomtatott oldala fölfelé állt; ennek követ
keztében a szegélyeken réteg képződött, mi által 
a gelatin fölül maradhatott, a nélkül, hogy a bor
szesz elmoshatta volna. A  levonat ezután nehézség 
nélkül távolittathatott el és háromnegyed vagy leg
följebb egy óra alatt a levonat felényire volt kiseb
bítve. Hogy a lemez a borszesz által meg ne támad- 
tassék, óvatosan egy ív enyvezetlen papírt csúsztattak 
alája s így a levonat megvédve, könnyű szerrel 
volt eltávolítható; aztán ismét levonatot készitettek, 
melyhez egy nyomás elég volt. Hogy a gelatin a 
kőtől elváljék, langyos vizet öntöttek a kőre; aztán 
mosták, ismét enyvezték és festékezték, miként azt 
tenni kell, hogy levonatot készíthessenek.

A  nagyobbitás épen úgy történik, miként a kiseb
bítés, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a levonat 
nem borszesz-, hanem egyszerűen vízfürdőbe tétetik. 
És I — 2 óra alatt legalább egyharmadnyi nagyob
bodás észlelhető. Az eljárás itt is ép olyan, mint 
a már ismertetett kisebbítésnél.

Előnyösnek mondják a kisebbítéshez készített 
kaucsuk-eljárásra való gépet, melyet ma általánosan 
előnyösen használnak. Évekkel ezelőtt hozták for
galomba s azóta gyakran került módosítás és töké
letesítés alá, főként abból a czélból, hogy a kaucsuk 
csavarral szabályoztathassék. E  szerkezettel való 
kisebbítés igen egyszerű s a nehézség mindössze 
abban rejlik, hogy tiszta levonat nehezen készíthető; 
ezt azonban gyakorlattal elérhetjük.

A négy fölületre a kaucsukot egyenletesen terít
jük szét, aztán egész vékonyan rozsliszttel vagy 
keményítővel készített gummi-ragasztókkal kenjük 
b e ; mielőtt azonban e ragasztékot használnék, egy 
kis tiszta glycerint teszünk hozzá s jól összekever
jük, nehogy a rajz szakadozott legyen. Az így készült 
ragasztékot vagy szabad kézzel, vagy pedig vászon
ból vagy pamutból készített dörzsölővei a kaucsuk- 
lemezen egyenletesen szétterjesztjük, ügyelvén arra, 
hogy az egyenletesség a szó szoros értelmében 
vitessék keresztül, mert a legcsekélyebb fölösleges 
vonás vagy nyom is meglátszanék. Ha a gummi- 
ragaszték egészen megszáradt, festékezünk s az egé
szet sajtó alá teszszük, úgy azonban, hogy a kő és 
a kaucsuk között 4— 5 milliméter hézag maradjon, 
hogy vagy vastag posztót, vagy pedig jól megtisz
tított nemezszövetet tehessünk közéjök, melyet azon
ban mosni nem szabad, nehogy egyenlőtlen legyen. 
A  nemezszövetre vékony horganylemezt teszünk, 
erre simított kartont. Ezután a levonatot kihúzva,
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a kaucsukot a szerkezetre teszszük és négy szegélyét 
a kivánt nagyságig tágítjuk, s mint más közönséges 
levonatnál, foganatosítjuk a lehúzást, oly módon, 
hogy elővigyázattal vagyunk arra, miszerint miként 
a másolatkészítésnél, itt is — nemezszövet és horgany- 
lemez helyeztessék rá s csak egyetlen nyomás adas
sák ; aztán tisztán mosassák le a kő, gummiztassék 
és szabatos henger segélyével figyelmesen kenessék 
be festékkel. fó- r )

A papírtömöntés (stereotypia).
(Harmadik közlemény.)

A minták készítése. Az előbbiekben leirt mód
szer szerint előkészített és beolajozott szedésre rátesz- 
szilk a kész mintázólapot és pedig a barna angol 
csomagoló papírral fölfelé, úgy azonban, hogy a 
szedésre jövő papírfelületet kefe segélyével előlegesen 
finom, porrátört talkkőporral (Talkum, Federweis) 
jól bedörzsöljük. Jobb kezünkbe fogjuk a tömön- 
tésnél szükséges, orosz seriéből jó tömören készült 
kefét, melynek egész felületével a szedésre verünk 
(pacskolunk), figyelve, nehogy a kefe valamely 
szegélye élével üssünk, mert ez által lyukat verünk 
a mintába. Ajánlatos a mintára síma vászondarabot 
fektetni és ezen keresztül végezni a kefével a leve- 
rési műveletet; ez által meg vagyunk mentve attól, 
hogy lyukat vernénk a mintába. E  módszer kivált
képen mindazon szedéseknél ajánlatos, a hol a szöveg 
vagy vonalak közt nagy hézagok vannak. A lepacs- 
kolás alkalmával megfigyelünk minden helyet, hogy 
nem hagytunk-e ki valamit. Ha a betűk körvonalai a 
barna fedőpapíron tisztán láthatók és sötétebb színt 
nyernek, azt bizonyitja, hogy a pacskolás mindenütt 
eszközöltetett.

A minta készítésétől függ egyedül, hogy a gép
mesternek a nyomást megkönnyítsük, azaz az önt
vény egyenletes felületet nyerjen; ezért ismételten 
ajánlom, hogy a mintát mindenütt egyenletesen kell 
leverni, és ha a kefével dolgunkat végeztük, nem 
kell sajnálni, a mintázólapot a szedésen hagyva, 
kalapálófával (Klopfholz) jól lekalapálni; e művelet 
alatt észreveszszük, hogy a minta eddig domborúbb 
részei eltünedeznek és az egész síma felületű minta 
élesebb lesz. A kalapálófával való lekalapálás semmi 
esetre sem mellőzendő. Ha a minta tökéletesen 
lekalapáltatott, ajánlatos mindazon betűket vagy 
lineákat, melyek gyöngébb nyomást igényelnek, 
a nyomásra előkészíteni és pedig olyképen, hogy 
mindazon sorok fölé, melyeket a gépmesternek

gyöngébben kell nyomni, a minta hátulján a kellő 
szélességű és vastagságú papír ragasztandó.

Oly szedések lepacskolásánál, melyeknél a sorok 
vagy lineák gyéren állnak, közvetlen a lepacs- 
kolás után, a minta hátulján mutatkozó mélyedé
sekbe félpetit vastagságú papírlemezek ragasztandók, 
a mi akkép történik, hogy a minta lepacskolása előtt 
a szedés szerint megvágjuk a szükséges papírlemez- 
darabkákat (de minden oldalon fél ciceróval kisebbre, 
mint az a hely, a hol az elhelyezendő), ezután 
lepacskoljuk a mintát és ragaszos ecsettel a pacs- 
kolt minta hátulját bekenjük, aztán beleillesztjük 
a papírlemez-darabokat és erre ismét egy száraz 
papírt illesztünk. Papírlemez helyett finom, porrá
tört, iszapolt hegyi krétával vagy magnesiával 
(égetett keseréleg) is szokás a minta hátulján levő 
mélyedéseket kitölteni, melyre egy ragaszszal bekent 
papírt teszünk, ismét gyöngén lepacskoljuk és a szá
rító-sajtóban összeszoritjuk.

A pacskolt mintára ráteszünk három ív fehér 
itatópapírt, erre egy vastag flanellt, a mire ismét 
25 ív itatópapírt, betoljuk a szárító-sajtóba és erősen 
beszorítjuk. Tíz perez múlva a sajtót fölnyitjuk, 
leveszszük a nedves flanellt és papírt, fölcseréljük 
szárazzal és ismét betoljuk a szárító-sajtóba; de meg
jegyzem, hogy a szedést az egész szoritókerettel 
elforgatjuk, hogy az az oldal, mely előbb jobbra 
volt, most balra essék, hogy a szárit ó-táblán egyen
lőtlenül keresztülmenő meleg ki legyen egyen
lítve. Tíz perez múlva ismét fölnyitjuk a szárító- 
sajtót, leveszszük a nedves papírt és flanellt, ekkor 
a mintának száraznak kell lennie.

Ajánlatosnak tartom a meleg száritó-sajtó talapját, 
annak hőfoka megismerésére, úgy vizsgálni meg, 
hogy arra egy-két nyolezadpetit ólom zárkát teszünk. 
A zárkák elolvadása figyelmeztetésül szolgáljon, 
hogy a mintázandó szedés hasonló sorsban részesülhet.

Ha a száritó-tábla nem is volna oly meleg, mint 
a hogy az előbb emlitém, húsz percznél tovább nem 
ajánlatos a mintát a szedésen hagyni (ha a száritó- 
talap oly forró, hogy egy csepp vizet cseppentve rá, 
sisteregve elpárolog, ez 120 Celsius hőfoknak felel 
meg), mert különben a mintázópapír-ívet egymáshoz 
erősítő ragasz tapadó erejét veszíti. Ha egy mintáról 
több öntvény szükséges, ez absolute nem lehetséges, 
mert a papírrétegek széthámlanának.

Ha a minta száraz, akkor irónnal kopogtatva, 
tiszta csengésű hangot kell, hogy adjon, és ha azt 
a szedésről leveszszük, ropogással kell lepattannia.

Oly szedéseknél, a hol harántvonalak is vannak 
és ezek három cicerónál távolabb állanak egymástól,

n*
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a mintát tökéletes száradásáig kell a szedésen 
hagyni, mert máskülönben a harántvonalak ott, 
hol a lefelé menővel csatlakoznak, azaz a hol a 
kereszteződés van, földomborodnak és magától érte
tődik, hogy az öntvényben mélyedést s a gépmes
ternek a nyomásnál nehézséget okoznak.

Ezekben elmondtam volna a meleg úton nyerhető 
minták készítési módját ; a következő sorokban 
röviden elmondom a hideg úton nyerhető mintákét.

A  mintázólapok itt is 
ugyanabból az anyag
ból készülnek, mint a 
meleg úton nyert min
ták, azzal a lényeges 
különbséggel, hogy itt 
a ragaszba meglehetős 
mennyiségű gypszet kell 
keverni és a minták 
nem közvetlen a sze
désen szárittatnak meg, 
hanem külön keretben 
és kifeszitett állapotban.
E  nemű minta készítése 
csakis közönséges mun
káknál alkalmazható.

Készítési módja a. 
következő : A  minta
pacskolása ugyanazon 
a módon történik, mint 
a meleg úton nyert 
mintánál, csakhogy en
nél a minta a pacskolás 
és a sajtóban eszközölt 
beszoritás után a sze
désről azonnal leveendő 
és külön erre a czélra 
készített kettős vas- 
szoritó-keretbe csavarok 
által szorittatik és a 
forró érez fölött elhelye
zett polczocskákra teendő, hogy az érczből kiözönlő 
melegség közvetlenül érje, és így 2— 3 perez múlva 
száraz a minta. A  minta betevése előtt a szoritó- 
keret jól megmelegitendő. Hogy a minta loncsosan 
van a keretben, az ne aggaszszon senkit, mert a 
melegség által csakhamar megfeszül. Ha a minta 
elég száraz, rajta ujjunkkal dobolva, tiszta csen
gésű hangot kapunk.

Máskülönben a róla való öntés ép úgy történik, 
mint a meleg úton nyert mintáról.

Mederschitzky József. \

Alnyomatlemez (Tonplatte).
(Első közlemény.)

Ha complikáltabb accidenz-munka készítéséről 
van szó, legtöbb esetben is ama nehézségre gondo
lunk : honnan vegyük hozzá a szükséges alnyomat- 
formákat? És a nyomdászat máris annyira haladt, 
hogy alnyomatlemezeket úgyszólván költség nélkül 
is képesek vagyunk előállítani. Jelen soroknak tehát

az a czéljuk, hogy mind
azoknak, kiknek nem 
volt alkalmuk az al- 
nyomatlemezek könnyű 
beszerzési módját elsa
játítani, képet alkossunk, 
mily könnyű az üzletnek 
újabb költségek oko
zása és a munka drá
gítása nélkül a legkülön
bözőbb mintájú alnyo- 
matlemezekhez jutni.

Az első, melyet ismer
tetünk, a karton alnyo
matlemez. A  készítési 
módja különböző. E  te
kintetben a vélemények 
annyira eltérők, hogy 
bizonyos körökben mint 
kincset őrzik az eljárási 
módszer titkait.

Megboldogult Kalha- 
nek Rezső szaktársunké 
a ((föltalálás)) érdeme, 
ki mint első kezdé a 
karton - alnyomat - leme- 
zeket késziteni; ő is 
soká titkolá annak ké- 
szitésmódját, míg nem
rég néhány barátját — 
köztük e sorok íróját — 

belevont titkába s a kartonlemez-készitést a nyil
vánosságnak adta át. Lássuk tehát: Rizskeményítőt 
akként forralunk vízben, hogy a ragasztókhoz hason
lóan híg anyagot képezzen; ekkor kétharmad rész 
forró vízben föloldott dextrint folytonos kavarás 
közben öntünk hozzá. E  keverékből sárgás consis- 
tens anyag képződik, melylyel a már előzőleg a 
kívánt nagyságban előkészített 4—6 háromszoros 
kartonlap minden darabját bekenjük. A  legfelső 
lapnak azonban egyszerű kartonnak kell lenni, nehogy 
nyomás közben a kartonlemez lehámoljék. A  bekent

2. Erczlem ez chagrin-papírról m intázva.

4. Erczlem ez dombormívű papírról m intázva.
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kartonlapokat egymásra illesztjük és a hozzá való 
fatönkre ragasztva az egészet, préselés végett egy-két 
órára sajtóba teszszük. E  művelet következtében 
a fölösleges kenőanyag a kartonlemezek oldalain 
kiszorittatik. Míg ez történik, a készítendő nyom
tatványból nem tűlfekete, tiszta levonatot készítünk 
abból a czélból, hogy azt az immár clichét képező 
cartontönkre szabályszerű egyenszögben téve, ismét 
pár pillanatra bepréselhessük és az így átnyomódott 
pontos rajz nyomán éles 
aczélkéssel azt vághas
suk el a lemez fölüle- 
téről, a mit az alnyomat 
számára föntartani nem 
akarunk. Ha aztán kar
tonlemezünket egészen 
kivágtuk, két rész gyönge 
kencze és egy rész sic- 
cativ vegyülékéből álló 
fürdőbe teszszük, oly 
módon, hogy ábrájával 
lefelé legyen fordítva.
Ez által a szélek szét- 
málása akadályoztatik 
meg.

Kartonlemezhez egy
szerűbben is juthatunk, 
ha rongypapírból való 
lemezt (Haderndeckel) 
gyönge enyvvel fatönkre 
ragasztunk és erre aztán 
egyszerű kartont erősí
tünk. Síma, négyszögű 
alnyomatoknakezeljárás 
igen alkalmas.

A  kartonlemezt leg
inkább síma, sík alap
nyomásra használják s 
bizony másnemű ízlé
sünk kielégítésére nem
alkalmas, mert alakzatos, ábrás alnyomat készítésé
nek a kartonlemez már nem felel meg. E  tekintet
ben már a tömörítésre (stereotypiára) szorulunk, 
a nélkül, hogy mesterfogásai különös ismeretére 
volna szükségünk.

A  2. alnyomatlemez chagrin-papír-ról van min
tázva (e faj papírt a könyvkötők könyvek kötéséhez 
használják) ; valóban szép, márványhoz hasonló 
alnyomatlemez ez, melyet lilásszürke, chamois, kékes
szürke vagy ezekhez hasonló árnyalatú színben 
nyomva, hatásossá is tehetünk.

5—8. Érczlemezek dombormívű papírról mintázva.

Másik mintánkat moirce-papírra való öntésből 
nyerjük, mely módon valóban szép, párhűzamos 
(schraffirt) vonalakból alkotott moirée-alnyomat- 
lemezhez jutunk; gyönge színekkel nyomva, nem 
téveszti hatását.

A  hol tömöntőkészülék nincs, e lemezek mintá
zását egyszerűen a formazáró asztalon (Schliessplatte) 
eszközöljük. A  mintázandó papír-ívet a tiszta forma
záró asztalon szétterítjük és záró ürpótokkal (Schliess-

steg) a szükséges nagy
ságú részt körülhatá
roljuk. Ez után érczet 
a szükséges hőfokra 
olvasztva (belemártott 
fehér papírszelet barnás 
szint kapjon), a papír
minta körülzárt részére 
öntjük; kívánatos, hogy 
öntőkanalunkkal a min
tázandó papír egész 
szélességében egyszerre 
haladjunk végig, nehogy 
a többszörös végigöntés 
nyomai a későbbi al
nyomatlemez tisztasá
gára és egyöntetűségére 
zavarólag hasson. Kihű
lés után lemezünk alsó 
részét, miután az igen 
egyenlőtlen, meg kell 
gyalulni. A  gyaluláshoz 
nem értőknek a követ
kezőket ajánljuk. Az ön
tés előtt a készítendő 
lemez nagyságánakmeg- 
felelő fatönköt vesznek 
elő és ebbe szegeket 
akként vernek bele, 
hogy fejük körülbelül 
egy cicerónyira kiálljon; 

az éreznek a papírmintára való öntése után gyorsan, 
még az érez híg állapotában e fatönköt szeges 
oldalával az érezbe nyomják, mikor is a fa és érez 
közti esetleges egyenlőtlenséget gyors utánöntéssel 
pótolhatják; ha a fa és az öntvény ennek daczára 
is egyenlőtlen clichét alkotna, pecsétviaszkkal való 
egyengetés által lehet rajta segíteni.

A  4— 8. számú minták bizonyíthatják, hogy a 
leírt úton mennyiféle alnyomatlemezt készíthetünk; 
magától értetik azonban, hogy ahányféle a minta, 
annyiféle dombormívű papírmintára van szükség.
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Ezekkel egyidejűleg megemlítjük az úgynevezett 
«Selenotypiát» is, mely ép úgy nem tartozik a 
«művészi)) alkotások közé, mint az előbb leírtak, 
de bizonyára sokan tapasztalhatták, hogy mint 
újdonság, a közönségnek tetsző díszítési motívum. 
Ezért készítési módszerét legközelebb közölni helyén 
valónak tartjuk. Fuchs Zsigmond.

A fényezett és fénytelen papírról.
(Egy amerikai szaklap után.)

Bakerville Jánosnak, kinek a múlt század har
madik negyedére eső működése korszakot alkotott 
az angol nyomdászat történetében, mert a betűmet
szés művészetét előtte el nem ért magaslatra fej
lesztette, — midőn híres Virgil-kiadását befejezte, 
nemcsak honfitársai, hanem egész Európa elisme
réssel adózott. Egyaránt csodálták betűi szépségét 
s a nyomás kitűnő voltát.

Egyik kortársa, Dibdin Tamás, a tudós és hír
neves könyvész, ki nemcsak szűkmarkú szokott lenni 
a dicséret osztogatásában, hanem szigorú bírálásairól 
volt ismeretes, kénytelen volt beismerni, hogy Baker
ville Virgil-kiadásának betűiben egyesül Plantisa ele- 
gáncziája és Elzevir tisztasága, az egész könyv kiállí
tása pedig a könyvnyomdászatnak mintaszerű remeke.

Azt hiszik, hogy Bakerville a nyomás fényességé
nek lehető fokozása végett az íveket, azon módon, 
a mint a présből kikerültek, forró vörösréz-lemezek 
közé tétette s lepréseltette. Természetes, hogy e 
simitó eljárás által a papír előbb nem ismert fé
nyességűvé vált, mely fényesség viszont rendkívül 
emelte a nyomás szépségét és tisztaságát.

Alig lohadt le azonban a lelkesedés magasra 
csapkodó lángja, visszahatás támadt; gáncsoló, majd 
kárhoztató hangok hallatszottak s bizonyítgatni kez
dették, hogy a papiros élénk fényessége káros hatású 
a szem látó képességére s ténynek bizonyult, hogy 
a Virgil-kiadásnak, e nyomdászati remeknek huza- 
mosb ideig tartó olvasása fájdalmas érzést okoz a 
szemekben.

Bakerville dicsősége bosszúsággá változott, mely 
egész életét megkeserítette, mert a gáncsoló és kár
hoztató megjegyzések újra ismétlődtek, valahányszor 
új mű került ki sajtójából. Vetélytársai s egyéb 
ellenségei soha se fáradtak belé az ócsárlásba s 
«a forrón préselt papirosu» csillogó könyv olvasá
sától óva intették a közönséget.

Valószínű, hogy ez élénk tiltakozás a fényesitett 
papír ellen, hatással volt a későbbi könyvkiállitásra.

Bakerville, Virgiljének megjelenése után tíz évre, 
visszavonult a nyomdászattól abban a keserű hitben, 
sőt meggyőződésben, hogy honfitársai igazságtalanok 
voltak hozzá. Egész betűkészletét egy franczia nyom
dász vette meg s Párisba szállíttatta.

Vájjon az angolok ellenszenve a fényesitett papír 
iránt mai napság általános-e? képezheti vita tárgyát; 
az azonban nem vitás, hanem tény, hogy az ango
lokon kívül Európa egyéb nemzeteinek s az ame
rikaiaknak, ha egyben-másban van is kifogásuk 
ellene, e kifogás az angolok ellenszenvének mérvéhez 
nem is hasonlítható.

Ámbár az amerikai a világ legszabadabb nemze
teinek egyike, mégis, az élet kisebb bajait és viszon
tagságait a világ minden nemzetei között legtürel
mesebben viseli el. Több mint valószínű tehát, hogy 
a napjainkban hallható azon panaszoknak, melyek 
a papír fényessége ellen hangzanak, nincs mélyebb 
alapjuk annál, hogy e panaszokkal törzsrokonaink 
nézetéhez csatlakozunk.

Azt nem lehet elvitatni, hogy Amerikában is él 
egy osztálya az elfinomult ízlésű könyvbarátoknak, 
mely panaszkodik a túlerősen fényesitett papírra, 
milyenre pedig a legtöbb könyvet s időszaki folyó
iratot divat vagy szokás nyomtatni s ez osztálynak 
valóságos ideálja a merített, fény nélküli papír.

Csakhogy ezek kevesen vannak s a legtöbb ame
rikai nem ér rá a felett egyáltalán gondolkozni sem 
s nem is akar reá időt áldozni, hogy gondolkozzék 
felette: vájjon annak az ideálnak megvalósítása
czélszerűbb volna-e a mai állapotnál s szebbé tenné-e 
a nyomdai termékeket ?!

Ha e kérdést intéznők az amerikai közönséghez, 
ezt a választ kapnók: «Mi egyáltalában nem ismerjük 
a fény nélküli és fényesitett papír közötti különb
séget, az elsőről nem is hallottuk, hogy van, mi 
csak fényesitett papírt ismerünk s örülünk rajta, 
ha bokros elfoglaltatásunk mellett időnk jut a könyv 
olvasására)).

Művészien kiállított fametszetű képek megkövetelik 
az erősen fényesitett papírt. Ez jellemző tulajdona 
kell, hogy legyen minden oly folyóiratnak, mely 
észrevétetni kíván. A közönség mohó vágygyal veszi 
az ilyet kezébe, s szeme hozzá szokott a papír 
csillámló fényességéhez. Még annak a fametszvénynek 
is, melyen rajzoló és metsző remekeltek, finom 
vonalai és vonásai töredezetteknek s szürkének lát
szanának, mihelyt fényezetlen papírra nyomnánk 
vele s az egész kép hatástalanná válnék.

Mindennek daczára, nem volna háladatlan munka 
az iskolák hatóságainak figyelmét felhívni arra a
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tényre, hogy az erősen fényesített papirosé könyvek 
ártanak a szemnek. Az iskolakönyvekben előforduló 
képek legtöbbször nem oly természetűek, hogy meg
követelnék az erősen fényesített papírt, ennek 
mellőzése tehát nem esnék a nyomdászati kiállítás 
rovására. Annyival inkább hálás munka volna ez, 
mert ha csakugyan ártalmas a fényesített papír a 
szemnek, a gyermek- és ifjúkorban annyival ártal
masabb, mivel ekkor a szem még fejlődési állapotban 
van, s hozzá még az ifjak legtöbbször világítás mel
lett, az esti órákban forgatják könyveiket, a világítás 
pedig a papír fényességét még fokozza.

Sokszor szemükre vetették a németeknek, hogy 
barbár góth betűikhez való csökönyös ragaszkodásuk 
miatt minden harmadik tanult emberük rövidlátó; 
ha azonban látjuk az amerikaiak előszeretetét a tűl- 
erősen fényesített papírhoz, melyen minden könyv 
nyomatását követelik: azt kell mondanunk, hogy a 
rövidlátás itt ép annyi, mint ott.

Eddig az amerikai.
Hogy a góth betűket barbároknak nevezi az ame

rikai s élezel felettük, nem tartozik annyira reánk, 
hogy a góth betűk milyensége felett érdemleges 
fejtegetésbe ereszkedjünk. A régi tényhez azonban, 
hogy a góth betűk ártanak a szemnek, — van pár 
szavunk.

A  németek csökönyös ragaszkodása góth és fraktur 
betűikhez, érthető, — sőt természetes. Azok a betű- 
fajok nekik nemzeti betűik s az európaiak ragasz
kodni szoktak nemzeti alkotásaikhoz még akkor is, 
ha az oly fontos szervnek árt is, minő a szem.

Nemzeti betű az a «barbár» és jellemző is; csúcsos 
üregeiben mindig marad valami sötét, ép mint a mély
séges alapos német fejtegetésekben és észjárásban!

Amennyire érthető azonban a németek hozzá való 
ragaszkodása, ép oly érthetetlen az a pár év óta 
tapasztalható törekvés, hogy a góth betüfaj magyar 
szövegű nyomtatványokhoz használtassák — s ez 
tulajdonképi oka, hogy itt a góth betűkkel foglal
kozunk. Az nekünk nemcsak hogy nem nemzeti 
betűnk, tehát hazafiságból sem vagyunk kötelesek 
vele szemünket rontani, hanem a magyart nem is 
jellemzi a titokzatos sötétségben való tapogatódzás; 
a magyar szereti a világos, határozott kifejezést a 
szóban, nyílt fellépést a tettben.

Tehát nekünk a góth betű ha tán nem is «barbár», 
több okunk van használata ellen tiltakozni, mint az 
amerikaiaknak! Magyar szövegben tehát a góth 
betűk alkalmazásától óvakodjunk, — törekedjenek 
azokat akár a német betüöntödék, akár egyik-másik 
úttörő vagy zászlóvivő nyomdászunk meghonosítani!
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Magának a fényesített papírnak hazánkban hasz
nálatáról, elterjedt voltáról, nem akarunk ezúttal 
kimerítő tárgyalást közzétenni; csupán fölemliteni 
akarjuk, hogy azzal sok visszaélést követünk el s 
rámutatunk e visszaélések egyik legkirívóbb mód
jára : a gyászjelentésekre.

A  gyász kifejezése kizárja a fényt, a csillogást. 
Ha valakink meghal, a pompa, melylyel körülvesz- 
szük, ragyogást meg nem tűr. Még a nap sugarait 
sem hagyjuk a szobába behatolni. A  legpuritánabb 
protestáns is, ki csak szivében gyászol s még fátyolt 
sem visel, sötét lepellel borítja be szobájában a 
tükröt.

S mi nyomdászok a gyászt, melyet «megtört 
szívvel)) jelent a gyászoló család, nemcsak erősen 
fényesített, ragyogó papíron érzékitjük meg, de gon
dunk van arra is, hogy a papírnak fekete szegélye 
is csillogó fényes legyen!

Szerintünk a papír fehér színe is élénk a gyász- 
jelentéshez, sokkal megfelelőbb volna a szürke 
papír. De ha már azt az engedményt teszszük is, 
hogy fehér papírra nyomtassuk a gyászjelentéseket, 
soha se nyomtassuk fényesitettre, legkevésbé pedig 
olyanra, melynek gyászszegélye szemkápráztatóan 
csillog. W.
f̂ T 'TÍt 'ílr ir ílr 'Tjf1 ^  ̂  ̂  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  y  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

Szakkiállítások 1889-ben.
(Első közlemény.)

A kulturfejlődés egyik legnépszerűbb és kétség
telenül legtanulságosabb iskolája: a kiállítás Európa- 
szerte mindinkább tért hódit, hogy a művelődés 
terjesztését az ipar és kereskedelem újabb vívmá
nyainak szemléltetésével eszközölje.

Nincs év, melyben valamerre kiállítás ne volna, 
s nincs kiállítás, melyen valami újat, és ha nem is 
egészen újat, de legalább tanulságosat ne láthatnánk.

Bennünket közelebbről csak a szakmánkat és a 
különböző segédipart illető kiállítások érdekelnek, 
s lehet mondani, hogy nincs is egy kiállítás sem, 
melyen a nyomdászat képviselve ne volna.

Az 1 889-iki kiállítások tekintetében az elsőség 
Francziaországot illeti, mely a demokráczia diadala 
százéves jubileumának emlékezetére Parisban világ
kiállítást rendezett, magába ölelve kézmű- és gyár
iparának, kereskedelmének összes ágazatait és bemu
tatva a külállamok hasonló nevezetesb termékeit. 
E  kiállításról egyelőre csak annyit, hogy a nyomda
ipar és segédeszközei kiállítási osztály meglehetősen 
képviselve van és hogy a kiállítási csoportok IX-iké-

Ü\Cagyar Nyomdászat
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ben a nyomdászat és könyvkereskedelem, a X-ikben 
a papíripar, könyvkötészet, rajz- és festőeszközök, 
a Xl-ikben a rajz- és festőtermékek láthatók. — 
A  részleteket illető leírást második közleményünk
ben, a kiállításon nyert közvetlen benyomások alap
ján fogjuk közzétenni.

Mint mindenben, úgy a kiállítás tekintetében is, 
Németország sem maradt el Francziaországtól. Szak
mánkat érdeklő négy kiállítást rendezett ez évben. 
És pedig: Lipcsében rendes évi szakkiállítást a 
tavaly húsvéttól az idei húsvétig kiadott könyvekből 
és számottevőbb nyomdai termékekből; Stuttgartban 
«Graphikai kiállítást)) Károly, Württemberg királya, 
25 éves uralkodásának megünneplésére; Hamburg
ban országos általános kiállítást, melyben a nyomda
ipar és rokonszakmák jól vannak képviselve; végül 
Berlinben német általános élet- és közbiztonsági 
kiállítást, az új biztonsági törvény életbelépte alkal
mából, melyen a nyomdai gépipar van beható szem
léletül kiállítva. És e négy kiállítás a nyomdászat 
szülőanyjának, Németországnak valóban dicsőségére 
válik és meggyőzhet mindenkit arról, hogy sehol 
sem gondozzák a nyomdaipart annyi ügyszeretettel 
és buzgalommal, mint épen Németországban. Nincs 
is sehol oly tökélyre vive, mint náluk. E  négy 
kiállítás méltó arra, hogy egy külön közleményt 
szenteljünk nekik.

Hazánk augusztus 4-ikén az előbb említett kiállí
tásoknak halvány sugarát alig képezhető kiállításnak 
volt szemlélője Győrött. Az iparosifjüság évenkint 
kiállítással egybekötött vándorgyűlést szokott tartani. 
Az idén Győrött gyűléseztek s rögtönöztek egy kis 
alkalmi kiállítást. Egy újság a nyomdai termékekről 
azt írta: «Igen jók a nyomdai termékek, főleg a 
Surányiéi. Aztán Halfer budapesti könyvkötő segé
deinek s ezek között főleg Gmeiner műízléssel készült 
munkái)). Mi ezt elhiszszük és reméljük, hogy a meg
említetteken kívül mások is megtették a tőlük tel
hetőt és hozzájárultak iparunknak a kiállítás verseny
porondján való elősegítéséhez.

Zólyomban is van régiség-kiállítás, mely bennün
ket csak annyiban érdekel, hogy a Zólyommegye és 
környékebeli műrégészeti leletek és tárgyak mellett 
régi nyomtatványokat és kéziratokat is állítottak ki.

Végül legyen megemlítve, hogy Maros-Vásár
helyit, mint értesülünk, iparkiállitás rendezése ter
veztetik, melyben hiszszük, hogy a nyomdaipar is 
képviselve leend, annál is inkább, mert a kiállításnak 
czélja e város termelő képességéről hű képet nyúj
tani, e tekintetben pedig a nyomdaipar meglehetős 
contingenst képez. Láng J. L.

Könyvnyomdászati mesterszók.
II. A NYOMTATÁS MESTERSZÓI.

Ölbogen =  Olajos papír — Papier de décharge. Az első 
vagyis a külső nyomás befejezte után egy olajozott ívet 
ragasztanak a nyomóhengerre, hogy a második vagyis hát
nyomat nyomtatásánál, a friss nyomású külnyomat ne festé- 
kezze be a nyomóhengzrt, mely ez által a többi íveket 
szennyessé tenné.

Packpresse =  Presse a bat. Lásd Glattpresse alatt.
Papierfeuchter =  Papíráztató =  Trempeur. Magyarázat 

Anfeuchten alatt.
Perforirmaschine ■ = Lyukasztó-gép =  Machine a perforer. 

Bélyeg • és levéljegyeknek vagy oly nyomtatványok lyukasz
tásához, melyeknek bárczáit könnyen leválaszthatókká akar
ják tenni.

Pfánnchen (am Tiegel) =  Serpenyő =* Crapaudinc. A kézi 
sajtó orsója tövében kis réz serpenyő, mely az orsó alsó 
tengelyének befödésére és a felülről leszivárgó kenőolaj 
felfogására szolgál.

Plattendruck — Lemez-nyomtatás =  Impression pár 
plaque. A stereotypia útján előállított lemezekről való nyom
tatás.

Prachtdruck == Díszes nyomtatás =  Impression brillanté, 
lux.

Prágedruck =  Dombornyomás =  Impression en hant relief. 
Vak nyomás a papíron, mint például a levelező-lapok bélye
gén kidomborodó magyar korona.

Pressbengel. Lásd Bengel alatt.
Presse --= Sajtó =  Presse. A kézi- vagy gyorssajtónak 

rövidített neve.
Presskarren =  A kézi sajtó targonczája =  Train de la 

préssé. Lásd Fundament alatt.
Pressspindel =  Orsó (A sajtó orsója) =  Vis de la préssé. 

Az orsó a tégely közepéből kiemelkedő vasrúd, melynek 
felső vége a keresztigába (Lásd Balken) nyúl s megóvja a 
tégelyt az ide-oda csuszamlástól. A keresztigában, az orsó 
felső vége fölött, csavaron járó csappal hatnak az orsóra, 
a hogy gyöngébb vagy erősebb nyomást akarnak kifejteni.

Pressw and =  Ballaginál: Sajtógerenda =  Tréteau de la 
préssé. A kézi sajtó oldalállványait képező két vasoszlop.

Prímé =  Lásd Schöndruck alatt.
Probedruck =  Próbanyomat =  Impression d’essai.
Punktiren ■ = Péczézni =  Ppintiller. Az íveket a pécze- 

tfíre rakni. Lásd Punktur alatt.
Punktur =  Pécze =  Pointure. A nyomóhengerre csavart 

szeg. Czélja, hogy a nyomásnál soregyent (Register) tart
hassunk, azaz a szép- és hátnyomat (az ív külső és belső 
oldala) pontosan egymásra jöjjön, továbbá több színben való 
nyomásnál a lemezek vagy formák pontosan egybevágó 
nyomathatására is szolgálnak. Hogy ez eléressék, a szép- 
nyomásnál a pécze lyukat üt az ívbe, és a hátnyomatnál 

i ugyancsak e lyuknál fogva illesztetik az ív a nyomóhen
geren levő péczetűre. Minél több színben nyomtatunk vala
mely munkát, mindig annyi péczelyukat alkalmazunk az ív 
középhosszán, melyek a papír szélétől 2—3 centiméternyi 
távolban állanak egymás fölött.

Punkturfeder =  Mozgó pécze =  Ressort de pointure. 
Rugón járó pécze, mely a berakó-deszkán vágott pécze- 
nyiláson kiemelkedik s míg balkézzel az ív alsó részén levő 
lyukat a nyomóhenger péczetűjébe akasztjuk, jobb kézzel
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az ív fölső részén lévő lyukat akasztjuk a nyíláson kiemel
kedő péczetűre, mely péczetíí a gamók (Greifer) becsapódá
sánál hirtelen leereszkedik, hogy a beleakasztott ívet ki ne 
hasítsa

Punkturgabel =  Péczevilla =  Fourchon a pointure. A gyors
sajtón a mozgó péczét föl s leemelő villa, melynek működését 
a mechanikai készülék szabályozza.

Punkturloch =  Péczelyuk =  Trousse de pointure. A péczetű 
által ütött lyuk az íven.

Punkturöffnung =  Péczenyilás — Cránure. A berakó
deszkán vágott nyílás, melyen a mozgó péczetű kiemelkedik, 
hogy az ív reá akasztathassák.

Punkturschraube =  Péczecsavar — Vis de pointure. 
Csavar, melylyel a mozgó péczét a szükséghez mérten jobbra 
vagy balra lehet igazítani.

u m n n u m n n u n m u m u u

Mellékleteink kiállítása.
Első mellékletünkön a nyomdászat! műnyomás egy újabb 

faját mutatjuk be. Kis negyedrét alakú körlevél ez, mely a 
hirdető ezég mesterségéhez mérten stylszerűen van kiállítva. 
Igaz, hogy e fajta megrendelések a ritkábbak közé tartoz
nak, de eltekintve a gyakorlatitól, szükségesnek tartjuk, 
olykor-olykor a művészetet megközelítő nyomdászati ter
mékek bemutatását is. Az alnyomat világos chamois színű 
arabeszk-díszitményével újabb válfaja a nyomdászat útján 
létesíthető alnyomatoknak és előállítási módjáról «Alnyomat- 
lemez» czímü czikkünkben értekezik Fuchs Zsigmond szak
társunk, kinek ez úgyszólván találmánya. Hogy ezen alnyo- 
maton az arabeszk karéjok leszelt határainak csonkasága 
szembeötlő ne legyen, az körös-körül két ciceró szélességű 
síma alnyomattal szegélyeztetett, mely nemcsak hogy min
den szakadozottságát eltünteti az arabeszkeknek, de nagy
ban emeli az összbenyomás hatását is. A symbolikus fődísz, 
a homloklécz, selenotypia, melynek nyomása szintén igen egy
szerű és kis nyomda által is, csekély fáradsággal, könnyen 
utánozható. A lemez készítési módjáról és a nyomással való 
elbánásról a jövő füzetünkben fogunk tüzetesebben foglal
kozni ugyancsak «Alnyomatlemez» czímü czikksorozatunkban. 
A baloldalt, zsinóron fityegő, vörös mezőben nyomott paizs, 
mintegy megpecsételője a hirdető ezég csakugyan művészi 
képességeinek, s ha nemis tűnik olyannak, mint holmi 
kutyabőrön lógó nemesi pecsét, de minden esetre eredeti
ségre vall s antik jelleget kölcsönöz a nyomtatványnak 
modern kiadásban. A homlokdíszt övező keret német renais- 
sance jellegű s barna színben nyomatott, nehogy nehezebb 
szín alkalmazásával a seleriotypiai nyomás által elért hatás
befolyásoltassék.
. ®;S0<Iik mellékletünk egy előkelőbb sörcsarnok étel-1 

a árjegyzékének czímlapja. A síma, világos chamois szít 
yomat deszkára enyvezett kéregpapírból (carton) készü 
yen úgy a felső gg ajS(j szövegmezők, mint a ezég 

aga an ogalo kor, éles késsel kivágatott. A keret Schelt

kékfekete L S r ™  kCrete’ mGly a SZÖVeggd CgyÜ keklekete festékkel nyomatott. Eltekintve a czímlap szöv
goto , az ef,L‘sz összeállitás más keretekből is könnyí
összekombinálható és soknemű díszesebb nyomtatványé
készítéséhez, mint árjegyzékek, emlékfüzetek, díszes kiadás
könyvezimekhez alkalmas mintául használható.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
H a z a i eszme. Czélszerű ívszámlálóval tett kísérletet 

Hamar Albert gépmester Kézdi-Vásárhelytt. Az egész szer
kezet egyszerű és gyorssajtóknál csekély költséggel vihető 
keresztül. Egy szalagot egyforma távolságokban megszámo
zunk s reá alkalmazzuk pl. a festékező henger kiálló részére 
és a szoba padlójára akként, hogy feszesen álljon. A henger 
folytonosan forogván, az egyes számokat minden példány 
nyomásánál tovább viszi s megmutatja a nyomott példányok 
számát. Nagyobb mennyiségű példányok nyomásánál — töké
letesítve — haszonnal alkalmazható. Fölöslegessé teszi a 
papír clőleges megszámlálását.

P iszkolódást a  horganylem eznél a lythographusok 
kikerülhetik, ha a lemezt gummioldattal kenik be és a 
nyomófestékhez egyhuszadnyi erős kenezét kevernek. Hor
ganyra átvitt rajz épen olyan nyomóképes, a mennyit kőről 
nyomhatnánk, sőt egyik horganylemezről a másikra átvitt 
rajz is megfelel ez aránynak. Egy más utasítás így hangzik: 
Közönséges víz helyett végy gummioldatot, és pedig egy 
pohár vízbe tíz csöpp gummit. E  keverék meglehetős vastag 
legyen s használatba vétel előtt egész vékony vásznon 
keresztül tisztítandó meg. Magától értetik,'hogy a gumminak 
a vízzel arányban kell állnia s ha nagyobb pohár vizet 
veszünk, akkor több gummit is kell hogy vegyünk hozzá, 
ha kisebbet, akkor kevesebbet. Ezzel a keverékkel bekent 
horganylemeznél a piszkolódás lehetetlen.

E eslék k everési sk á la . Max Libourel az «American 
Lythographer»-ben igen egyszerű módszert ajánl a színkeverés 
könnyű elsajátítására. Rajzoljunk például annak a nyomtat
ványnak a szélére, melyet ötféle színben akarunk nyomni, 
ötféle szín vegyelemzése czéljából öt négyszöget egymás

I 2 3 7 ]  5 
1

mellé, az első színnel valamennyi mezőt befestékezziik, a 
másodikkal már csak a másodiktól kezdve, a harmadikkal 
csak a harmadiktól, a negyedikkel csak a negyedik és ötö
diket, végre az ötödikkel csak az ötödik mezőt, így a leg
utolsón öt szín keveréke, a negyediken négyé, a harmadikon 
háromé, a másodikon kettőé lesz szemünk előtt és módunk
ban lesz válogatni a színek sötétebb vagy világosabb árnya
latainak czélszerű alkalmazásában. E  skála ugyan nem 
mutatja az összes színárnyalatokat, de a színek keverésében 
mégis hathatós iskolául szolgál.

• t ,*) ,*)■  *)■  «) «)-,«)-'

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
A  fé lé re s  előfizetések je le n  fü z e tte l le já rv á n , tisz

telettel k é r jü k  a n n a k  m egú jítását. E gyszersm in d  
k é rjü k  m indazokat, k ik  az  első  fé lé v v e l h átra lékba n  
va n n a k , az előfizetési p én zek  beküldésére.

A  M a g y a r N yom dászok É vk ö n yve, mely V. évfolya
mába lép (megrendelhető: Láng József L.-nál, Budapest, 
Pallas-nyomda), meglehetős pártfogásnak örvend s daczára 
annak, hogy az országos egylet önképző-bizottsága is ád ki 
egyleti évkönyvet (Vili. kér., Stáhly-utcza 1. sz.), melynek 
60 kr lesz az ára, nem csökkent az előfizetők száma, sőt 
sokan vannak, kik mindkettőt megveszik.

12
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O rszágos nyom dászgyűlést tartanak Budapesten szent 
Istvánkor a magyarországi nyomdászok. Tárgyai: i. Az orszá
gos egylet alapszabályainak és a vidéki tagokra vonatkozó 
szabályzat megváltoztatása. 2. A vidéki önképzés ügye. 
3. A viatikum rendezése és fogadók alapítása az utasok 
számára. 4. A vidéken dolgozó tagokra vonatkozó árszabály 
készítése. 5 Netáni indítványok.

férato ch w il lim it  betűszedő Lúgoson, augusztus 5-én 
ünnepelte 30 éves jubileumát annak, hogy Wenczely János 
és Fia könyvnyomdájában működik. Szaktársai, kik vele 
működnek, ez alkalomból a derék, jó collegát «Emléklap»- 
pal lepték meg, mit nevökben Tóth Ferencz betűszedő adott 
át üdvözlő beszéd kíséretében. A nyomdahelyiség e napon 
valóságos erdővé volt átváltoztatva s Kratochwil szaktárs 
betüszekrénye virágözönben úszott, rajta a díszes, aranyozott 
keretbe foglalt «EmlékIap»-pal. A jubiláns derék főnöke 
ezután az egész személyzetet megvendégelte s a dúsan terí
tett asztalnál folytatása volt a berlini születésű jubiláns 
üdvözlésének. — Ez alkalommal egyidejűleg megemlitjük 
még, hogy István király napján, augusztus 20-án, ünnepli 
Wenczely János könyvnyomdatulajdonos is 50 éves nyom- 
dászsága jubileumát. Wenczely J. Prágában született s .ott 
is tanulta a betűszedést. Most pedig valóságos atyja sze
mélyzetének.

V idéki nyom dászok versen ye. A dicséretes buzgalom, 
hogy szakmánk terén szépet a vidéken is termeljenek, való
ságos vetélkedést idéz elő vidéki nyomdászaink között s 
valóban sajnálnunk kell, hogy sikerültebb termékeikről ideje
korán nem küldenek mutatványt, hogy a lapunkhoz mellé- 
kelhetőket a papírköltség megtérítésével megrendelhetnek. 
Burckhárd Ágoston kolozsvári nyomdász üzletkártyát, saját 
használatára szolgáló számlát és levélpapírt küldött be. 
Mindháromnál meglátszik úgy a szedő, mint a nyomó igye
kezete s a nyomtatványok kiállítása arról tanúskodik, hogy 
a nyomda jól is van berendezve. Az egyszerű levélfej csinos, 
csak az a kár, hogy az üzletkártyán kifejtett buzgalom nem 
érte el hatását, a mennyiben a szedő valóságos betümin- 
tát csinált az üzletkártyából, a nyomó pedig elfeledte a 
színeket elevenebbekké tenni, e két dolog pedig, minden 
törekvés daczára, a csín rovására esett. — Demeter és Kiss 
nyomdája (Deésen) igazán csinos levélfejével meg lepett 
bennünket. Úgy a szedés részletes technikája, mint a nyo
másnál a színek választása és precis kivitele a fővárosban 
is megállná helyét és szedőjének, Komán Miklósnak, vala
mint nyomójának, Seres Samu ügyvezetőnek szakértelméről 
és finomult ízléséről tesz tanúságot. Csak tovább ezen az úton, 
hogy a vidékről szóló előítéletek kedvezőbbekké váljanak.

M ttíto tt tankön yvek. Csáky Albin gróf közoktatásügyi 
miniszter «Dorul romanului, collectione de cantece etc. 
adunatunate si coordonale de N. D. Popescü (Bukaresci)», 
az «Árion san culegere de canturi nationale, culese si aran- 
giale de Iván Dariu (Brassó)», a «Resunetel, culegere de 
cantece nationale (Brassó)», a «Cantece de irodi la nascera 
domnului (Brassó)», végre az «Amoru si patria, poesie de 
Brutu Calone Horea» (Turinu 1S69) czímü könyveket, melyek 
nemcsak az iskolai nevelés és oktatás czéljainak meg nem 
felelők, hanem azonfelül a nemzetiségi elkülönítést és a 
fajgyűlölet felébresztését ezélzó költeményeket és dalokat 
is tartalmaznak, az összes népoktatási tanintézetek és egyéb 
iskolák használatából, továbbá ezen iskolák ifjúsági könyv
táraiból és a népkönyvtárakból szigorúan kitiltotta.

U j adóösszeirási mód. A budapesti királyi adófelügyelő 
értesítette a fővárost, hogy a III. osztályú kereseti adónak 
az 1890— 1892. évekre vonatkozó összeirását az eddigi mód
tól eltérőleg akarja végrehajtatni. Eddig az összeírás kerü- 
letenkint és házankint történt. Az idén azonban az egyes 
iparágak szerint csoportonkínt történnék, vagyis külön pl. 
a szabókra, nyomdászokra stb. Az adófelügyelő e terv meg- 
valósithatása végett fölkérte a fővárosi tanácsot, hogy közölje 
vele az egyes ipartestületek czímét, elnökeinek nevét és az 
egyes testületek helyiségeinek hollétét.

Jíö n yo m ó i tan folyam . A bécsi «K. k. Lehr- und Ver- 
suchsanstalt fúr Photo;raphie und Reproduktionsverfahren» 
október 6-án tanfolyamot nyit a következő czímen: «Gyakor- 
lati tanfolyam a kőnyomói szakmából, különös tekintettel 
a fényképészeti módszerhez való gyorssajtókra*. A tanfolyam 
deczember végéig tart és pedig minden vasárnap délelőtt 
‘ /a9— 12 óráig. Oktatási tárgyak: t. A kőnyomás kellékei 
és azok tulajdonságai, a) festék, b) papír, c) vegyesek. 
2. A kőnyomás különböző módszerei s ezek körülményes 
magyarázata. 3. A kőnyomás gép-segédeszközei, különösen 
a kézi és gyorssajtó körülményes ismertetése. 4. Kőnyomdák 
berendezése ; szükséges szerelvények s ezek fény- és árny
oldalai. 5. Technikai segédmódszerek, különös tekintettel a 
kőnyomói műnyomásra és a fényképészeti módszerre. — 
A tanfolyam a nevezett intézet helyiségeiben (VII., West- 
bahnstrasse 25), a laboratóriumok és sajtók gyakorlati hasz
nálata mellett tartatik meg, mely czélból a legelőkelőbb 
lythographiai intézetek pártfogásukat Ígérték meg. Az elő
adásokat az intézet rendes tanárszemélyzetén kivül, a bécsi 
államnyomda technikai felügyelője, Fritz György, tartja. 
A hallgatók száma harminezban van megállapítva. Tekintve, 
hogy a nyomdászatnak is segédeszközeiül szolgáló módszerek 
mindegyikében alapos tájékozást és oktatást nyújt e tan
folyam, a 6 frtnyi tandíj valóban nem drága. Beiratkozni 
szeptember 22-én és 29-én lehet. — Ez intézet különben 
a kőnyomó-tanonezoknak a kőnyomói elemi oktatásban és 
a rajztanitásban rendszeres szakiskolát ád. Ez is szeptember 
15-én nyilik meg és jövő év julius 15-ikig tart. A tandíj itt 
félévenkint 2 frt 50 kr. Az előadások naponkint 5—8-ig 
tartatnak.

L a tin  h ír la p . Olaszország Aquila degli Abrazzi váro
sában Ulricho Arrigo Károly tudós arra vállalkozott, hogy 
latin nyelven kéthetenkint megjelenő hírlapot szerkeszt és 
ad ki. A lap czíme «Alaudae'> (pacsirták). Eddig két szám 
jelent meg belőle. Minden van benne, csak még hirdetései 
nincsenek.

•A1 •szabály-em elést akarnak a német nyomdászok. Még 
pedig nyolez órai munkaidő mellett, 20.50 márka minimális 
heti fizetést és a számolás eltörlését. A nyomdatulajdonosok 
e tárgyban gyűlést tartván, az árszabály változtatást meg
tagadták, mert 1. a jelenlegi árszabály az imént, csak 1889 
január elsején lépett életbe; 2. az árszabály újabb megboly- 
gatása a nyomdaipar nehezen elért eredményeinek érzékeny 
kárára válnék és újabb bajok kútforrása lenne ; 3. a jelenlegi 
tíz, illetőleg a reggeli és pihenőidő leszámításával kilencz és 
fél órai munkaidő lejebb szállítását, a nyomdaipar mai viszo
nyai nem engedik meg, de az egészségi viszonyok sem teszik 
szükségessé ; 4. a számolásban való dolgoztatás nélkülözhe
tetlen kellék a munkások tehetségének kiismerésére, módot 

j  nyújt a munkás keresőképességének megbecsülésére s egész
séges módszer a gyöngébbek foglalkoztatására.
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A  fényképészet 5 0  érés ju b ileum a . Julius hó 17-én 
volt kerek ötven esztendeje annak, hogy Daguerre, a róla 
daguerreotypiának elnevezett új találmányával Párisban leg
először föllépett. Pár nappal ezután Sachse berlini műkeres
kedő egy olyan készüléket kapott Párisból Daguerretől, a 
melylyel ezüstlapra fényképeket lehetett készíteni. Julius 
22-én Sachse, a ki Humboldttal, Magnus vegyészszel és több 
kiváló tudóssal érintkezésbe lépett, ezeket irta Párisba: 
«A daguerreotype-ügyben azonnal hirdetéseket bocsátottunk 
ki és szép sikert várunk ettől a találmánytól*). Ezalatt az 
50 esztendő alatt Daguerre találmánya csakugyan az egész 
világot meghódította.

N em ze tkö zi nyom dászkongresszust tartottak júniusban 
Párisban a segélyző-egyletek küldöttei. Tizenhárom egye
sület 17 küldöttel 71,600 nyomdászt képviselt. Angol-, 
Franczia-, Magyar-, Német-, Norvég-, Olasz-, Spanyol-, Svéd
országból, Ausztriából, Belgium-, Észak-Amerika- és Svájcz- 
ból. Az öt napig tartott tárgyalás határozatai a következők : 
1. Megbizatott a német-svájezi egylet, hogy a viatikum- 
ügyet behatóan tanulmányozza és egységes nyugtakönyvet 
készítsen s tegyen munkájáról egy év alatt valamennyi 
egyletnek jelentést. 2. Ugyancsak a német-svájezi egylet 
megbizatott, hogy nemzetközi szervezkedés czéljából tervet 
készítsen és azt a két-három év múlva Svájczban tartandó 
nemzetközi nyomdászgyűlésnek terjeszsze elő. 3. Minden 
országban strike-pénztár alapítandó. 4. Nyomdászok munka
ideje 8 órai legyen és a számolói minőség megszüntetendő.
5. A tanonezügy rendezése minden egyletnek lelkére köttetik.
6. Az utazás közben megbetegedett szaktársak humanitárius 
szempontból megbetegedési helyükön levő egylet által segé
lyezendők (óhaj gyanánt elvben van elfogadva). Hazánkat 
a kongresszuson Wenczel Gusztáv betűszedő képviselte.

N yom dász Itarpagon . A kissé vígan és könnyelműen 
élni szerető nyomdászok között a fösvénység valóságos 
csuda. És mégis megtörtént, ha mindjárt Amerikában is. 
A hetekben halt meg egy ilyen fösvény kollega New- 
Yorkban. Ez az ember, daczára, hogy nagyon ügyes nyom
dász volt, már alig talált alkalmazást a nyomdákban ; fös
vénysége annyira ment, hogy szeméthulladékokon táplál
kozott és a pocsolyában halt meg. Halálakor, a mint reá 
tapadt szennyes ingét lefejtették, abban nyolez drb takarék- 
könyvet, a mi pénzünk szerint 104,000 frt értékben, találtak 
bevarrva. így irja a nHobart Mercury» czírnü lap, melynél 
sokáig dolgozott.

K a lifo rn ia i s ta tisz tika  szerint ott jelenleg 1 5 4 3  szedő 
és 3 8 5  szedőnő van alkalmazásban, kik közül 1265 férfi és 
27& nő a különféle nyomdász-egyleteknek tagjai.

líoutangerrol. E folyton magáról beszéltető államférfi 
úgy kezdte nagyszabású szereplését, hogy 1882-ben élet
rajzokat írt önmagáról vagy másokkal Íratta meg népszerű 
modorban élettörténetét, a melyekhez lóháton ábrázolt arcz-

Pft mellékejte és titkos ügynökök által a katonai nyom
ától kívánta ez iratoknak a hadseregben való terjesztését. 

1 6 bán hadügyminiszter lett. Tizenhét hónap alatt a keze-
C*e a att: Pénztárakból 242,693 frankkal subvenczionálta

pe t at an reklámot csináló lapjait. Most tudvalevőleg lázitás, 
sikkasztás és államellenes üzelmek miatt vád alatt áll s a 
magat majdnem diktátorságra erőszakolt ember a fogság 
elöl Bruszelbe, majd Londonba menekült, míg most Ame
rikába készül. Hogy titkos hálóit mily szövevényesen fűzi, 
bizonyítja az is, hogy julius 28-án este Párisban a boulangista

«Presse» szerkesztőségében házmotozást tartottak s ez alka
lommal Boulangerhez czímzett leveleket találtak. E  leveleket 
lefoglalták. A nyomdát, hol a boulangista lapokat nyomják, 
szintén átkutatták. Az államügyészségnek Boulanger elleni 
pőre nehány okmányát ellopatta ; az okmánylopások tettesét 
a Dalloz-nyomda egy munkásnője személyében fogták el. 
Egy más forrás szerint azonban nem ez a leányzó a 
bérencz, hanem egy titkos társaság igazgatótanácsának az 
elnöke, a kétkulacsos Delafona úr; ez a társaság végzi 
ugyanis a nyomdai munkákat a szenátus számára, s egyúttal 
több újságot és folyóiratot ad ki, többek közt a monarchista 
«Moniteur Universel»-t.

A m e r ik a i szedősztrájk. Egynapos sztrájkról van szó. 
E hó 2-án New-Yorkban az Egyesült-Államok négy lapjánál 
egyszerre sztrájkoltak a betűszedők. E  lapok a «Herald», 
a «World», a «Times» és a «Sun». A sztrájkra okot az 
adott, hogy a napi bérre fogadott nyomdai munkások fize
tését 10 százalékkal leszállították. A betűszedők rögtön 
gyűlést hívtak össze, mely rövid tanácskozás után kimondta 
a sztrájkot. Még a gyűlés tartama alatt érkezett a hír, hogy 
a «Herald» üzletvezetősége visszaállította az előbbi fizetést, 
minek folytán a szedők ennél a lapnál azonnal munkába 
állottak. A többi három lapnál azonban nem folyt le ilyen 
símán a dolog. A munkások az utczán összegyülekeztek, 
elállták a műhelyekhez vezető bejárásokat, hogy a nem 
sztrájkolok be ne mehessenek. A lapok már-már abban a 
veszélyben forogtak, hogy a következő napon nem jelen
hetnek meg, mikor végre sikerült , a lapok megbízottjainak 
a munkások vezetőivel békés megoldásra jutni, mire a szedők 
ismét munkába állottak.

E lkobzo tt könyvek. Odesszában a Fassenkor-féle nyom
dában elkoboztak 5000 kész könyvet, mely Tolsztoj Leó 
grófnak három ell eszélését tartalmazta. A könyveken rajta 
volt a czenzura szabályszerű ellenjegyzése s így az eset nagy 
föltünést keltett, mert nem tudják az elkobzás okát meg
magyarázni.

Giordano S ru n o n a k , a szabadszólás máglyán kivégzett 
martyrjának, a pápaság egyenes haragjára, Rómában, 1889 
június 9-én, pünkösdkor, szobrot emeltek. Pap lévén, az 
egyházi fanatizmusról és túlkapások ellen beszélt és írt a 
hol csak tehette és roppant sok könyvet nyomatott. Sok 
üldöztetésnek volt kitéve, mígnem a papság kebeléből 
kilépve, hazájából, Olaszországból menekülve, Európa majd 
minden államát bejárta. Genfben nyomdai corrector volt. 
azonban egy röpiratával egy philosophiai tanárt bántván 
meg, a művecskét nyomtató nyomdászszal együtt bebörtö
nözték s csakis a visszavonulás Ígéretével menekült a máglya
haláltól. Toulousban egyetemi tanárrá lett. Innen Párisba 
ment fölolvasásokat tartani, aztán Londonba, Oxfordba, 
ismét Párisba s egy nyomdászt véve maga mellé, megint 
Londonba ment, mindenütt a fölvilágosodás magvát hintvén 
szét. Majd ismét Némotországnak vette útját, tanári állását 
veszni hagyva, bejárta Mainzot, hol 12 héten át nem birt 
nyomdai correctorrá lenni, Marburgot, Wittembergát, Prágát, 
hol «A kor mathematikusai ellen» írt és kinyomtatva, Rudolf
nak átadott 160 tételéért ettől 300 tallér jutalmat kapott; 
Helmstaedtet, Braunschweigot, Majna m. Frankfurtot, hol 
correctori alkalmazást kapott Wechel nyomdásznál, de a 
polgármester nemsokára tudtára adá, hogy cjobb, ha fillé
reit máshol költi el». Egy dúsgazdag velenczei nemes család 
sarja gondnélküli életet Ígérve neki, magához hívta neve-

12*
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lőül, a honvágynak is engedve, visszament hazájába, de itt, 
árulás következtében az inquisitio kezébe került. 1 592 május 
22-én éjjel megkötözték és a velenczei ólomkamrákba bör- 
tönözték. Nyolcz hóval később Róma tömlöczébe hurczolták, 
hol hét évig kínozták, míg végre 1600 február 9-én térden 
állva kellett «minél enyhébben és vére ontása nélkül bün- 
tettetésn (máglyahalál) ítéletet meghallgatnia, mire itélőinek 
azt felelte: ((Nagyobb félelemmel hozzátok ti az Ítéletet, 
mint a milyennel én azt fogadom». Legnagyobb hidegvérrel 
állta ki 1600 február 17-én a szabadszólás és fölvilágosodás 
martyriumát.

Londonban a  nyom dászok egyletének  7425 tagja van, 
míg két év előtt ezek száma 6435 volt. Az egylet évi jöve
delme 20,200 font sterling. 1887-ben 2917 szedő kapott 
segélyt s a segélyezettek aránylag hetenkint 36 frankot 
élveztek.

.Yem zetközi iro d a lm i g yű lést tartottak pár hét előtt 
Henri de Bornier elnöklete alatt Párisban, a közoktatásügyi 
minisztérium dísztermében. Pouillet előadó fölolvasta a bizott
sági jelentést, a minek megtörténte után a kongresszus a 
következő határozatokat tette magáévá: 1. Az újságok és 
folyóiratok czikkei a szerző engedélye nélkül sem nem 
reprodukálhatók, sem pedig nem fordíthatók. 2. A szerző 
nem köteles ebbeli jogfentartását külön kiemelni és lenyo
matni. 3. Minden hírlap i-eprodukálhatja a másik hírlap 
politikai czikkét azon feltétel mellett, hogy megnevezi a for
rást és szerző nevét, ha a czikk szignálva van; kivételt képez 
természetesen- azon körülmény, ha a czikk reprodukálása

meg van tiltva. 4. A szerző joga kiterjed a sürgönyökre 
és vegyes hírekre is, a melyek irodalmi jellegűek. 5. A tár- 
czaregények nem reprodukálhatók a szerző engedélye nélkül, 
a ki épenséggel nincs kötelezve jogfentartását külön meg
jelölni. 6. A szerzők e joga nem zárja ki, hogy műveikből 
idézetek ne vétessenek, ha azok kritikai, vitázó vagy oktató 
formában használtatnak föl. — Huard indítványára még a 
következő határozat fogadtatott el: Valamely irodalmi mun
kának chrestomathiában és anthologiában vagy gyűjtemény
ben való reprodukálásához a szerző előleges beleegyezése 
mindenkor kieszközlendő.

M egh altak . Giesecke Rezső Bernát, a «Schelter & Giesecke > 
jónevű betüöntő-czég társtagja, 63 éves korában, julius 25-én, 
Lipcsében. — Schwarcz Márk, betűszedő, julius 24-én, 29 éves 
korában, Budapesten. — Manczák János, gépmester, julius 
27-én, 32 éves korában, Szabadkán. — Ábel Ferencz, betű
szedő, julius 30-án, 20 éves korában, Budapesten. —- Stettner 
Ede, betűszedő, augusztus 4-én, 29 éves korában, Budapesten.

A borítékon levő «ólasz körzet» és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi PorrELBAUM cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

TARTALOM  : A szedés technikája. KézdivásArhelyi Kovács Károlytól. 
— Nagyobbitás és kisebbítés a lythographiánál. (K -r)-tó l. — A papírtömöntés 
(stereotypia). (Harmadik közlemény.) M ederschitzky Józseftől. — Alnyomat- 
lemez (Tonplatte). (Első közlemény.) Fuchs Zsigmondtól. — A fényezett és 
fénytelen papírról. (Egy amerikai szaklap után.) IV.-től. — Szakkiállítások 
1889-ben. (Első közlemény.) L án g J .  L .-tól. — Könyvnyomdászati mesterszók. 
II. A nyomtatás mesterszói. Ö, P betűk. — Mellékleteink kiállítása. — 
Hasznos tudnivalók. — Vegyes közlemények. — Hirdetések.
«•» «|» -l» -t* ««» «•» -1* -t* «M«

PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

m i i M

Betiiőntödéje és mechanikai üzlete j

1 1 C Í
II., K langgasse 1. sz. (saját ház) <

ajánlja  czíra- és díszbetükkel jó l fölszerelt raktárát.

Nagy választékban szállít

\ c íjfil l  é$ görög hetüket, hangjegyeket \
i s
> mindenféle díszes kereteket. d

N yom dák a lég jutányosabb áron
teljesen berendezlelnek.

—

Plakátbetük rézből és fából is  szállíttatnak .

M in ta k ö n y vek k el k ív á n a tra  szo lg á lu n k .

V MrjttOUft&K MM* MM* MMMM fronti MK* MM MM XÖOW JÜíOiő* MMMM MM MM MM H
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fényképész

első magyarországi ehemi- 
graphiai müintézete

Budapest, IV.,KároIy-utcza3
készít mindennemű horgany-
edzésü duczot autotypia.pho- 
totypia, chemicjraphia és 
chromotypia útján. Alapraj
zok, térképek, hálózatok pho- 
tolithographia útján a legjutá- 
nyosabban sokszorosittatnak.

K ü lö n  b eren dezés házon  
k iv ill i  fé n y k é p fe lv é te le k re .

R U S T J - H - É S  T Á R S A BETUONTODE ÉS GÉPMŰHELY
szállít mindennemű eszközöket 

könyvnyom dák szám ára.

K é p v is e lő k  : M Ü L L E R  T E S T V É R E K , B u dap est.

$udapesfen,V.,
K ő - ÉS K ©M¥ ¥ M¥© M©ü

JKűdémiű-u. 6.
k i  B S X K . O X O K  S X A K . f l l . E T ®

Kizárólagos képviselői M agyarországon az

ALBERT ÉS TÁRSA frankenthaü gépgyárának 
BAUER & COMP. stuttgarti betüntödéjének 
LORILLEUX CH. ÉS TÁRSA párisi festékgyáránál 
RÜGER C. lipcsei rézlinca-gyárának

Ajánlanak új és használt gépeket, betűket, fes
tékeket és minden e szakm ába vágó eszközt.

IVdint nevezetes Tíjdoirsctp-ot

A L B Í N Ó  f e h é r  h e h g e r - a n y a c o t
ajánlanak, mely kiváló elSnyei által minden eddigi gyártmányt 

felülmúl.

{Szakiizlet kö n yv-ég  kőnyomdai epz^özak négzéfe

in©s
A legjelentékenyebb gyárak főraktára.

Jífekefe és spines festékek, kendék, bronzok, liikogrü- 

pkicii kövek, valócfi ernyői fiencjcrcinYűg, bei ti mosó-por.

A kő- és könyvnyom dászat mindennemű szük
ségleti czikkeinek dúsan berendezett raktára.
Saját- gyártm á n yú  nyom dai színes 

festékek , géperővel készítve.

Y A L Ó D I  A N G O L  H E N G E R A N Y A G
Minden kívánt színárnyalatú festék

minta v. utasítás szerint gyorsan és olcsón szállittatik. 
Iro d a  és g y á r :

Budapest, V., Hold-utcza 25. sz.
Telefon-szám 270.
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!□  o  r~T ofH"T o  ' i \ o  r j i  o r~ T  n i t n  rn  o  EZ3  :Ó □  Ö CZZI Q ö; •£
l#r-~  -----— —— — — —----"  ~ ' r *
i

jHlopilíololl 1823-btû

;fíet̂ et̂ T£!(irfl?
kö n yv * és ksnyem cla i 

sz ínes  és feke te  fe s té k e k  g y á ra

— Lipcsében •<—
KENCZEFOZES KOROMEGETES

F)éí[elc rrjirjcsé^kcr)

VICTORIA-HENGERANYAG
bármely gép számára (körforgóhoz i.s\ fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más színű festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

'/Qpviselö: dofacsefi (f. Jdécs
IV., A pfelgasse 6.

no n o n  o lh o ro o r:i o r í  o r.:i o n o  cn o n o a

T í m  jolpannes’ÜT
y BECS, III., UCHATIUS-GASSE 3.

Gyári árakon szállít

könyv- és kőnyom dai festékeket, 
betűket, kereteket és rézlineákat.

'í  21 **•**'- Minták kívánatra ingyen küldetnek. ♦ ♦ ♦

; h

y —~ "*/' '”-”3'' ’ ■ z*vi. l y*. i iah#/, i y ■. . yy: MX'i i \M> r*»yi • "

x|x"ĵ x7 x|x̂ x|x x|x x|x‘"x|x""x̂ x‘"x|x‘"xíx 'x|X V|X X|X V|X*’X|X *xj>

Cl
Cl

jIS
i

Netáni szükséglet esetén a nyom datulajdonos urak 

figyelm ébe ajánlom

R É m H B A - G Y Á R A M A T
és egyéb

NY0 MDÁSZAT1 ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ 

MŰHELYEIMET

—  H. B E R T H O L D  —
BERLIN SW., Belle-Alliance-Strasse 88.

W F p E l ( £ ^ l I ( A

B U D A P E S T

m

• í *

y /. kerti í r  f , J ü rá ly -n tc za  S S . szám . §

& BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖMÖNTÖDE.
£

->í<r

1
(S ljá n / ja  n a g iy  v á fa ó z fé /c u  éó fo /y d o n o ö  dcéóz- 

d’e fS e n  fa t/ o / /  /e ^ tiy a S S
I

könyv- és czím irásait s

ó z e z fi éó / ié S e i Seéü/ceé, écözzefe/cet éó /céz- ' s j ®

1

iu íó o /c a ff fo v á S é á  n ty o m c/a i ó zez e/vén u e/c eé , 

S eéü sze/c iétu je/ceé, á f/v á m jo /c íi/ , /e(g(giyotóa/>- 

é a n  éó /e g fjo S S  m  in  dó égr S e n  / é iá flifv a .
I

1

E lvá lla l igen ju tányos áron egész nyomdai beren
dezéseket.

1 ;

s a M i ^  II
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JBeíüöníöde és gépműFíely

$cf)\\?ü6 jferdínancf
êelőíí j í . ©uíen6crg § Go.

/
V[.,Lmiengasse 4 0  BE6S V K , LiniengasBe 4 0

A  legdivatosabb kön yv-, czínt- és d ísz- 
betűkből n ag y ra k tá rt ta rt, m ely betűket 
m ag ya r, rom án, szerb, tót, cseh, len gyel, 
b u lg á r és orosz ékezetekkel is  sz á llítja .

hangjegyek , körietek, réifineák.
N yo m dai szerelvén yek, m int á llvá n yo k , 
szekrén yek, szedővasak és deszkák, h ajó k , 

vas stégek s egyéb tá rg y a k .

T eljes  n y o m d a i b er en d e zé sek
e lv á lla lta tn a k  és a  legm esszebb terjedő  
fizetési fö ltéte lek  n y ú jtó in a k . Ju tá n yo s  

á ra k .

"K ö n yv*- és l^őnyom dai

fekete és színes festék-gyár

FREY & SENING
* * *

K Ü LÖ N FÉLE KEN CZÉK. HE NCE R ANY AG

Copirojó festékek lök f f  éle síinken
** *

M in ta n y o m ta tv á n y o k  é s  á r je g y z é k e k  in g y e n  

é s  b é rm e n tv e  k ü ld e tn e k .

Vezérképviselőség és ra k tá r  az osztrák-m agyar  

birodalom  részére

-> JOIpIffiES THEYSZ
BEC S, III., U chatiusgasse 3.

*• IjÖflYY- ES tjO IJY O IW I E EST EIj E íj ( i ¥ ‘j U { J  •«
'R A JC T Á 'Ji :  ÜBÉCS, I ., JfO L  O tr/ iA  T ft lN G  9. a

K ön yu n yo m d a-festék .
a) Gyorssajtóknak. 

C ili Hirlapfesték .. . ...
CII « ...........
Cl .  ...........
B ili  K önyvfesték ...

BI Accidenzfesték — 
A lii  Illusztráczió festék 
A li «
AI

AO Dísznyom áshoz ...
AOO
AOOO

b) Kézi sajtóknak.
CCII K önyvfesték_ ...

BBIII A cciden zfesték ...
BBII
BBI
AAIII Illusztráczióknak 
A AII Finom  
A AI Dísznyom áshoz 
A AO Glacépapir-nyom .

100 ko
frt |kr

52
60 —

68 —

76 —
84 —
90 -

120 —
170 —
250 —
1 k0 |

4 —
6 —

8 —

— 0 0

1 20
1 60
2 4J
3
4 
6 
8

M ásolófestékek
lila, kék, fekete 

* vörös _ —

Könyomda-festék.
Kézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték II. ...........

. I ...........
Tolifesték II. — —

. I . _  „ .
Krétafesték III. — —

« II .............
1 . . .  . . .

Átnyomó festék -  — 

Éreznyom ó festék II —

Kenezék.
Könyv-, kő- és éreznyomás- 

hoz.
Gyönge ##........... — —
Középerős ...................
E rős .... - ............. ..........
A ranyfüst-kencze — 
Ércznyom áshoz — —

i ko 
frt kr
~ 6)

8n  > -

50

Színes festék
kő- és könyvnyom dáknak.

K árm inlakk i._. __
* 2 ___ ___

3 ........... —
Geranium lakk o...........

» 2_ _
3 — —

Florentin i lakk
« « 2_ _

R ózsaszínű krapplak i 
« • 2 

j Kárminczinóber3árnyal. 
j Czinóber-utánzat «
i Antikármin ...................

L ila, kékes v. vörhenyes i

Chrom sárga, vegy tiszta,
4 árnyalat, süvegekben_

Chrom sárga, vegy. tiszta, 
4 árnyalat, darabokban 

—| Cadm ium sárga, 2 árnyal. 
O ckersárga, 4 árnyalat...

40

16

24

H- =
H- 
H- 
H*
«- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
H- 
N- 
H- 
H*
H*
H- 
N- 
H- 
H- 
N- 
«•
M*N- 
H- 
H- 
*+
H*
H-
H*
H*
H*
H- 
H- 
H- 
H*
H- 
H-

i 1 ko 
j frt ,ki Selyem zöld, süvegben,

4 árnyalat... .................
Selyem zöld, poralakban,
4 árnyalat........ . .... ... '

Chrom oxyd-zöld, legfin 
• valódi olivzöld

Ultram arinkék 1 süv.-ben 
t 2 »
« 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
P árisi k ék — __ ... ...
M ilori kék,világos és sötét
Sepiabarna ______...
T erra di Sienna... ...
M ahagonibarna ____
K rem si fehér _
Hófehér _ __ __ ...

í Finom  színesJestékek ken- 
| ezében törve, körülbelü l 

5̂n/i fk a i  olcsóbbak.

Bécsi hengeranyag.
3. sz. Igen szilárd ...........
2 « Sz ilárd  ...........
i- * Créme, átöntéshez

, dobozok eredeti ár akt

> ko

on.



g6. OLDAL dsíagyar TSiyomdászaé V I. FÜZET

WÖRNER J. ÉS TAR SA
GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE, BUDAPESTEN

K É SZ ÍT :

Egyszerű és kettős gyorssajtókat 
Kétszinnyomásu gyopssajtót 
“ HUNGÁRIA” láb- és kézihajtásra 

berendezett gyorssajtókat 
Amerikai rendszerű tégelynyomásu 

gyorssajtókat
Simító- és esomagoló-préseket 
"Papiruágó s lyukasztó gépeket 
Aranyozó prést könyukötöknek 
Tömöntö készülékeket 
Minden e szakba uágd munkák és 

jauitások eluállaltatnak.

KÖ RF0RCÁS1I MYOMÓCÉPEK A L E C IIJA B B  SZABADALMAZOTT R EN D SZER  SZER IN T
o J S e tü S íe^é n ye /c  és á /fvánifo /l. -*sr-e-

l í j  pestenAlapittatott 1871-ben ■ílapittatott 1871-ben

Illustráczió-festék. Accidenz- és  m űfesték. Hirlapfesték. Színes festék , törve  
vagy szárazon. Kenczék m egfelelően gyártott lenolajból k ész itve . 

K étféle m inőségű hengeranyag.0 o

ö  Összes (/párlm áiryaink h a za i ipar. °Á
Képes árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek



<#>

an szerencsénk Uraságod becses tu
domására juttatni, hogy f. é. augusztus hó 
i-én Bajza-utcza és Szondy-utcza sarkán, 
a legkényesebb igényeket is kielégítő

aranyozó mű intézetet
nyitottunk, melyre — esetleges szükség
lete esetén —  becses figyelmét tisztelettel 
felhívjuk.

Különösen ajánljuk intézetünket kéj
lakok, templombeli ornamentikák, lak
osztályok stb. díszítésére.

Magunkat b. pártfogásába ajánlva

maradunk tisztelettel

J fö p e c j ic y  é s j \ ( a g 3 .

_________

Melléklet a  “Magyar N yom dászat” II. kö te tének  VI. füzetéhez.





KE REPESI - ÚT ÉS KLAUZÁL- UTCZ A SARKÁN

Melléklet a “Magyar Nyomdászat” II. kötetének VI. füzetéhez.




