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Szakkiállítások 1889-ben.
(H arm adik  közlemény.)

A párisi világkiállítás «szabad ipar» csarnokában 
a már leírt nyomdászaton és könyvkereskedésen kívül, 
még a kőnyomdászat, papíripar és kereskedelem, 
több kis másoló-gép, végül a fényképészet és fény
nyomás van elhelyezve.

Láttunk szépnél szebb és finomnál finomabb 
kőnyoméi termékeket, melyek elegáncziájukkal mind
végig lekötötték figyelmünket. Láttunk durvább fajú 
falragasz-kőnyomatokat, melyek czéljuknak, a reklam- 
csinálásnak, még a reklámok hazájában, Párisban, 
is megteszik hatásükat.

A  fényképészeti osztály is sok szép segédeszközét 
mutatta be a nyomdászatnak. Különösen photogra- 
vureöket keretbe való salonképekhez, melyek nem
csak a laikus, de még a szakember előtt is bámulat 
tárgyát képezték s qualifikálták a franczia művészetét 
arra, hogy ez ág terén remekműveket alkothat.

A  papíripar és kereskedelem bemutatja a papír- 
gyártást mai mivoltában. Ott van a legmesszebb 
menő igényeket kielégítő papírgyári termékek válasz
téka fehér vagy színes nyomópapírokban, ívekben 
vagy körforgótekercsekben (ilyen van színes is), 
durva vagy simított állapotban. A  papírkereskedés 
pedig valóban gyönyörű piperepapírokat mutat be, 
úgymint névjegyeket, esketési tudósításnak, meghí
vónak, keresztelő tudatásnak stb. való díszkártyákat, 
gyászjelentésnek való papírokat, levélpapírt és borí
tékot, szóval mindent, mit a szem a szép és jó 
tekintetében a piperepapírgyártástól megkíván.

Végül a másológépek egész sorozatával találkozunk, 
a nyomdászat e rákfenéjével, mely hivatva van, hogy 
bennünket tegyen fölöslegessé az által, hogy copi- 
rozó téntával calligraphice írt körleveleket bele téve, 
nagyobb erőmegfeszités vagy complicatio nélkül 
foganatosíthatják a másolatkészítést. Ily gép igen olcsó

s veszedelmesen terjed, mert használhatják keres
kedők, egyesületek s mindazok, kik gyakran és 
több egyforma kör- vagy hivatalos levelet írnak. 
A másológépekre különben, mert többféle van ki
állítva, alkalmilag önálló közleményben visszatérünk.

A szakmánkat érintő többi kiállítást a nagy gép
csarnokban s egy kisszerűt az Eiffel-torony második 
emeletén találjuk. Előbbiben a chemigraphiát, metsző- 
és vésőművészetet, metallurgiát, gép-, festék- és 
betükészitő gyáripart, végül szedő-, papírgyártó-, 
papírhajtogató stb. gépeket, a nyomdászat rokon
szakmáiéi ismert minden mesterséghez. Utóbbiban 
pedig Páris legtekintélyesebb napilapja, a «LeFigaro» 
fióknyomdáját.

A  chemigraphiai, metsző- és vésö-müvészet min
den praktikus ága képviselve van, ezek mindannyia 
a cliché-készitésre való; a chemigraphia, mint a 
franczia nyomdászok kedvencz segédeszköze, ilyszerű 
különböző válfajé clichék készítését teszi szemlél- 
hetővé; míg a metsző- és vésőművészet fabetüket, 
réz-, fa-, érczmetszetű clichéket, könyvkötőknek való 
rézdarabokat (Stanzákat), s a két válfajjal együtt 
elért, villamos úton edzett és másolt clichéket mutat 
be, mely utóbbi, mint franczia találmány, a tökély 
magas fokára emeltetett.

A metallurgia minden a szakmánknál, de külö
nösen a betüöntésnél szükséges fémek elemzése 
által van képviselve.

A nyomógépeket A. Marinoni és J. Voirin franczia 
gépgyárak képviselik legimpozánsabbúl. Előbbi czég- 
ről lapunk múlt füzetében közöltünk ismertetést s 
ezért e helyütt csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
czég kiállított gépei mind működésben vannak s 
különösen a «Le Figaro» és «Le Petit Journal)) napi
lapok körforgó gépei keltenek általános föltünést. 
Ez 5 5 ! ° ° °  frankos gépek óránkint 40,000 példányt 
nyomnak, melyeket a kiállítás szemlélői közt ingyen 
osztanak szét. A «J. Voirin»-féle gyár is igen erős
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gépeket állított ki s kiváló újítása, hogy kettős 
könyomó gyorssajtójánál a kőforma be- és kiemelé
sére emelő- és szállitószerkezet van a gép oldalára 
építve. Láttunk egy kis névjegynyomó gyorssajtót is, 
800 frank értékkel.

Nyomdai szerelékeket és betüöntö-gépeket az egyet
len erre hivatott «Foucher Fréres»-czég állított ki. 
E czég gyárát is volt alkalmam megtekinteni s 
leírását lapunk jövő számában közöljük, addig csak 
annyit jegyzőnk meg róla, hogy a kiállításon kivá
lóan lelkiismeretes pontossággal készített gépeivel 
és szerszámaival általános elismerés tárgya; úgy 
hogy gépei többszörösen megrendeltettek.

Papír hajtogató-, fűző-  és más könyvkötő-gépet 
állított ki a «Pfister & Stamm» gyár. Igen prak
tikus s a lélekölő hajtogatási munkát legpontosabban 
végző gép mindössze 5000 frankba kerül.

Gőz- és gázmotorok óriási hajtóképességtől a leg
parányibbig bő választékban vannak e csarnokban 
mindenfelé.

A szedők végelpusztitásával fenyegetőző szedögip 
három van, melyek érdekességüknél fogva általános 
bámulat tárgyai. Azonban a szabadkézzel való sze
dést egyik sem szárnyalja túl, legföljebb a tüdővész 
ritkulását idéznék elő a szedéssel járó fáradság 
csökkentése által. Erre a «Thorne» nevű (tökélete
sítés után) igen praktikusnak bizonyulhat.

A  nyomófestéket a «Ch. Lorilleux & Cie» czég- 
nél méltóbban egy gyár sem képviselhette volna. 
A  szakember a tört, poralakú és dörzsölt fekete és 
színes festékeken csak úgy ellegelteti szemeit, elso
pánkodva, hogy ily gyártmányokat miért nem tud
nak nálunk is készíteni s miért vagyunk e tekin
tetben is a külföldre utalva.

És így vagyunk a betüónfódékkel is. Remeknél 
remekebb betűket állítottak ki franczia, angol, ame
rikai czégek s cseppet sem tűnik föl, hogy a híres 
német öntödékből alig található egy-egy képviselő.

Papírkészitö-gépet működésben mutat be a «De 
Naeyer & Cie» willebroecki (belgiumi) gépgyár; 
itt látjuk, mily módon készítik a papírt híg minő
ségétől fogva egész a kész állapotban való földara
bolásáig s hány embert foglalkoztat csak egy gép is. 
Ugyané gyár boritékkészitö-, továbbá vonalzó-gépet 
is mutat be működésben, hogy a szemlélőnek ezt 
is alkalma nyíljék megismerhetni.

Az Eijfel-torony v.Le Figarói) nyomdája három 
egyén foglalkoztatása mellett, egy kisebb szabású, 
gőzzel hajtott, körforgó gépből, négy vasból készült 
szedő- és négy formaregálisból, ötféle accidenz-szek- 
rényből s a legszükségesebb fölszerelésekből áll.
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Van egy kis fölvételi iroda is, hol könyv van kitéve, 
hogy a torony látogatói nevűket beírhassák, másnap 
a lap közli a beiratkozott névsort. A  perzsa sah láto
gatása perzsa aláírásával van a lapban megörökítve.

***
Egy szóval, a párisi kiállítás a mi szakmánkra 

nézve is világkiállítás, mely kár, hogy a német fej
lődött szakma távolmaradása miatt még tökélete
sebbé, még tanúlságosabbá nem válhatott.

Láng J, L.

Ultramarin-nyomás,
Miként a színes nyomásnál egyáltalán, ép úgy 

az ultramarin-nyomásnál is pontosság, tisztaság és 
lelkiismeretes munka a főkellék, melyekhez a föl
dolgozandó anyag (minők : kencze, festék és papír) 
alapos ismerete is járu l; és ha e főbb alkatrészek 
egyikét is hibásan alkalmaznék, nem érhetjük el a 
kívánt sikert.

A  forgalomba kerülő ultramarin festékek nem 
egyformán alkalmasak a használatra, — még a leg
drágábbakat sem véve ki, mert gyakran még ezek
kel sem boldogulunk. Sajnos, nincs még mód arra 
nézve, hogy megtörés és nyomási kísérlet nélkül 
minőségét megismerhetnék. Félig-meddig megbíz
ható kémszerűi a papírbedörzsölést használják: ha 
az ultrám.arin a papírt jól fogja, vagy száraz minő
ségben a dörzsölésnél ujjaink közt könnyen porlik, 
akkor a könyvnyomáshoz alkalmas. De e kém
szerek is bizonytalanok a nyomóra nézve.

Kényesebb nyomtatványokhoz, finom írásokhoz, 
körzetekhez, lineákhoz stb. gyönge, világos lenolaj- 
kenczével jó kövéren megtörjük az ultramarint, 
és a finommá dörzsölés után egy kis középerős 
kenczét keverünk hozzá ; a festék oly erős legyen, 
hogy a festékező ductorral folytonos közlekedésben 
maradjon s meg ne álljon.

A  hengerek egész simák, likacsok vagy lyukak 
nélkül és szárazak legyenek. Ajánlatos oly henge
reket venni, melyek színes nyomáshoz már hasz
náltattak ; ezek igen pontosan a nyomandó forma 
szerint és nem valami erősen a festékező-henger- 
hez igazitandók, míg forgásuknak szabatos körben 
kell történni. Angol hengeranyagból készült henge
reket jól ki kell dolgozni, úgy azonban, hogy 
eredeti üdeségiiket megtartsák. Egészen új vagy 
újjá öntött hengerek, bármily anyagból legyenek is, 
használhatatlanok.

Falragaszokhoz vagy más ily természetű nyom
tatványokhoz, melyek a lesték elkészítésben nem
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kívánnak finom kidolgozást, az ultramarint kissé 
gyöngébben dörzsölhetjük, sőt a jó minőségűt épen 
gyöngén, a nélkül, hogy ez által sokat vesztenénk; 
ez esetben és az ily kevéssé kényes nyomtatvá
nyokhoz új hengereket is vehetünk.

Mint minden színes nyomást, úgy az ultramarint 
is fekete festékkel készítjük elő (Zurichten), hogy 
az esetleges hibát ne az előkészítésben, hanem a 
festékben vagy hengeren kereshessük. A  nyomás 
keményen és lehetőleg kevés árnyékolással (Schatti- 
rung) eszközöltessék, mert tudvalevőleg a festék erős 
nyomásnál, különösen síkos, simított papíron el- 
mázolódik és ez által egyenlőtlen formát mutat.

Szép- és hátnyomatú munkáknál ajánlatos a 
papírt előzőleg mérsékelten megáztatni. Sima pa
pírra való nyomásnál pedig tanácsos a példányok 
közé maculatur-íveket rakni.

Végül megjegyzendő, hogy az ultramarin-festéket 
mással keverni nem lehet. Sem fehéret, sem sárgát 
nem keverhetünk hozzá, hogy világoskéket, zöldet 
vagy violaszínt nyerjünk, mert e keverékekkel való 
nyomás piszkos formát eredményez, mintha piszkos 
hengerrel nyomtunk volna.

E  pár sort nyomóink figyelmébe legmelegebben 
ajánlhatjuk. ***
Mo}* *|ol* *{o}. *(|}* ̂ o]* *{oJ* «{o]* *IoJ* *(ol* *{oj* *|o}» «{o}» «{o}* ♦{£]♦ *{o}« *{o}* *loJ* *̂ 1*

Trattner-Károlyi nyomda története.
(Első közlemény.)

Hányszor ferdité el részint rosszakarat, részint 
tudatlanság a hazánkban történteket? Hányán sze
rették volna Magyarországot terra incognitának 
tekintetni, és nemcsak műveltség és tudomány iránti 
hajlamunkat, de ha lehetett volna, még létünket is 
eltagadni ? Különösen a nyomdászat terén némi 
érdemünket és roppant haladásunkat teljesen igno- 
rálták, ámbár hazánkfiai már a X V . és XVI. szá
zadban Olasz-, Franczia-, Német-, Cseh- és Török
ország több városában állítottak föl nyomdákat és 
ott huzamosb ideig működtek is.

E  szándékos mulasztás némi pótlásául álljon itt 
addig is, mig czikkiink tulajdonképeni czéljához 
jutnánk, néhány oly hazánkfiának neve, kik külföldön 
nyomdákat alapítottak. Ilyenek: I. Tamás (Septem- 
castrensis =  erdélyi) 1472— 1481-ig, Mantuában, 
később Modenában. 2. Bárczavidéki Zeideni Corvus 
(Holló) András 1476— 1486-ig, Velenczében. 3. Ber
n i t  (áe. Dacia =  erdélyi) 1478-ban, Páduában. 4. György 
(Dalmatinus =  Dalmátországi) 1480-ban, Velenczé
ben. 5. Péter (Ungarus =  magyar) 1482-ben, Lyonban.

6. Márton (zeideni — feketehalmi, Erdélyből) 1481- 
ben, Velenczében. 7. Garat Simon (Simon de Gara, 
Magyarországból) 1491-ben, Velenczében. 8. Bassay 
(Ungarus =  magyar) 1494., Cremonában. 9. Luczius 
(Siebenbürger =  erdélyi) 1583-ban, Helmstadt német 
városban. 10. Bakatár Miklós (magyar) 1398-ban, 
csehországi Pilsepben. 1 1 .  M.-Tótfalusi Kis Miklós, 
1684-ben, Amsterdamban. (Ekkor egyszersmind 
Európa egyik legkitűnőbb betüvésnöke, később 
kolozsvári nyomdász ; született Aradmegyében.)* 
12. Said Effendi, magyar renegát, 1727-ben Kon
stantinápolyban alapította a legelső nyomdát. — 
Lehettek ezenkívül még több honfiaink is, kik kül
földön nyomdát alapítottak, mit csak az európai 
nagyobbszerű könyvtárak kutatása után lehetne 
kinyomozni. (L ásd : Panzer. — Gr. Kemény J. 
((Történelmi és irodalmi kalászok.)) —  Tudományos 
Gyűjtemény. — Taubel S. «Orthotyp. Handbuch.s 
Halle.)

Ezek előrebocsátása után álljon itt egy könyv
nyomdász-család ismertetése, mely a XVIII. század
ban már sokat tett itthon és a külföldön a könyv- 
nyomtatás emelésére, s nevét mai napig is jó 
emlékezetben tartja közöttünk.

E  család egyik kitünőbbje Trattner János Tamás 
volt. Született 1717  nov. Il-én Magyarország Jahr- 
mansdorf nevű helységében, Kőszeg mellett, szegény 
szülőktől, kik korán elhalván, az árva fiú Müller 
nevű rokonához, bécsújhelyi nyomdászhoz jutott, 
hol a nyomdászatot megtanulván, 1739-ben Bécsbe 
ment, Ghelen Péter akkori városbiró nyomdájában 
szeptember 8-án alkalmazást nyert és itt kilencz 
évig mint segéd működött.

Lankadatlan szorgalma, ernyedetlen buzgalma, 
szaktudománya, műveltsége, őszinte becsületessége 
és a tehetséget fölismerő barátainak támogatása 
folytán, 1748-iki márczius 12-én a Jahn-féle kisszerű 
bécsi nyomdát megvette, az erre szükséges 4000 forin
tot neki Bilizotti Antal füszerkereskedő minden 
biztosíték nélkül kölcsönözvén, 1750-ben már 16 saj
tóval működött. Ekkor báró Van Swieten cs. udv. 
orvos és Márki prépost értesítették Mária Teréziát 
a fiatal nyomdász haladásáról és őt kegyébe és 
pártfogásába ajánlották. — 1752-ben Mária Terézia 
a tanügyeket szabályozván, az összes iskolai könyvek 
nyomtatását Trattner János Tamásra bízta. Ekkor 
már 32 sajtóval kezdett működni. Papírszükségletét 
saját két papírmalma fedezte. — 1773-ban a nagy-

* A czikk írója valószínűleg tévedett, mert újabbkori 
adatok szerint Kis Miklós Szatmármegyében, a Nagybánya 
melletti Alsó-Misztót nevű faluban született. Surk.
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szerű Trattnerhofot építtette Bécsben, hol a nyom
dászat minden ágai egyesítve voltak. — 1787-ben 
az Ebergassingi uradalmat megvásárolván, ide máso
dik papírmalmát építtette, ezenfelül még Pesten, 
Triesztben, Linzben, Innsbruckban, Varasdon és 
Zágrábban voltak fióknyomdái.

Hazánkban: Pest, Pozsony, Sopron, Temesvár, 
Besztercze, Szeben, Zágráb, Varasd, Pancsova; az 
ausztriai tartományokban: Bécs, Prága, Brünn,
Lemberg, Varsó, Trieszt, Gratz, Linz, Olmütz, 
Kremsier, Görtz, Laibach, Innsbruck, Teschen, 
Klagenfurt, Troppau, Königgratz; külföldön: maj- 
nai Frankfurt és Lipcse városokban nyitott könyv- 
kereskedéseket. Mária Terézia parancsolatára József 
fia számára kis nyomdát szerelt föl és a főherczeget 
e művészetbe be is vezette.

Mária Terézia cs. k. udv. nyomdászszá, Ferencz, 
Mária Terézia férje a római sz. birodalom lovagjává, 
II. József alsó-ausztriai nemességre, II. Lipót magyar 
nemességre emelte. 1 798-ban ötven éves jubileumát 
nagy díszszel megünnepelvén, ugyanazon évi július 
31-én, rövid betegség után, meghalt.

E  nyomdában tanult egyik távoli rokona, Trattner 
Mátyás, ki Vasmegyében, F.-Eörben született vagyon
talan családból és még gyermekéveiben került Bécsbe. 
Fölszabadulván, tökéletesbités és tapasztalásszerzés 
végett főnöke által Párisba küldetett, hol 13  évig 
mint nyomdász működött és a közfigyelmet any- 
nyira magára vonta, hogy párisi polgár czímmel 
tisztelték meg. Párisból 1779-ben Magyarországba 
visszatérvén, a mostani magy. kir. egyetem, előbb 
jezsuiták nyomdájában ügyvivői állomást nyert, 
1789-ben fia születvén, az akkor már Európaszerte 
híres bécsi Trattner János Tamást keresztapának 
fölkérvén, igéré és fogadá egyszersmind, hogy fiát 
nevére keresztelteti és minden törekvése oda fog 
irányulni, hogy ez a nyomdászat terén keresztatyja 
nyomdokain haladjon és nevét az utókor számára 
is fentartani érdemes legyen. A  jó szívű öreg úr 
nemcsak a keresztapaságot fogadta el, hanem ezen
felül pesti jól fölszerelt nyomdáját, melyet 1783-tól 
1789-ig, szintúgy mint többi nyomdáit, ügyvezető 
által kezeltetett, keresztfiának ajándékozta, azon 
kikötéssel, hogy nagykorúságáig, azaz 24-ik évéig, 
a nyomdát atyja kezelje.

Trattner Mátyás tehát a pesti nyomdát átvette 
és ismeretei és szorgalma által az akkor Pesten még 
pangó nyomdászatnak új lendületet adott, annyira, 
hogy 1813-ban fia már az akkori kivánalmaknak 
teljesen megfelelő és 6 sajtóval fölszerelt könyv
nyomda birtokába jutott.

Fia, pesti Trattner János Tamás, magyar szel
lemben neveltetvén, a magyar nyelv és irodalom, 
valamint azok kezelői iránt a legmelegebb rokon- 
szén vvel viseltetett. Barátai voltak Kazinczy Ferencz, 
Kis János superintendens, Horváth, Fejér, Janko- 
vich, Fáy, Kölcsey, Thaisz, Kovacsics, Vitkovits, 
Kulcsár, Helmeczy, Döbrentei és még számos más 
tudós és iró. Elősegitette a magyar nyelv és tudo
mányos irodalom újjászületését, s ebbeli érdemeit 
a hírneves ((Tudományos Gyűjtemény» 1816-ban 
történt megalapítása és számos magyar kiadvány 
eléggé bizonyítja.

Azon időben kezdődött a «Mondolat» fölötti 
elkeseredett nyelvészeti harcz, melyben az irók két 
pártra szakadván, egyfelől Kazinczy és társai, más
felől Kisfaludy társai álltak egymással szemközt. 
E  harczban a magyar nyelv salakjaitól megtisztulván, 
a magyar irodalom a könyvnyomdászattal együtt 
emelkedni kezdett. Hogy mennyire bántotta ezen 
«Mondolat» Kazinczyt, kitűnik több keserű leveléből, 
melyek egyikében így ir: «Most semmi újítást nem 
engedek (magamnak), a mi nyereségére nincs a 
nyelvnek s minden szó leírása alatt látom a Somo- 
gyiano-, Ruszekiano-, Kisfaludyano-, Tuldanubiano 
Satyr korbácsát)). Szemere pedig ezt irá Kazinczy - 
nak: «Bocsáss meg uram nekiek (Pesten és Budán 
lakó íróknak), mert nem tudják, mit cselekesznek!»

Trattner J. T. adta ki és nyomtatta Dayka, 
Berzsenyi, Kis János, Virág verseit és klassikusait, 
Báróczy, Horváth, Fejér, Kazinczy Ferencz és több 
más jeles irók munkáit. Azonban Trattrier, a maga 
kárán okulván, kiadásaiban óvatosabb, takarékosabb 
kezdett lenni, miért is Kazinczy Ferencz, kit leg
inkább tisztelt és kinek szavára legtöbbet adott, 
őt sokszor bátorítani, néha dorgálni is kényszerült. 
Kitűnik ez Kazinczynak 1814-iki április 13-án Kis 
Jánoshoz küldött leveléből, hol többek' közt így 
szól: «Márczius 27-én levelet vettem Trattnertől. 
Ez a fiatal ember, tapasztalatlanságból-e, vagy bizal
matlankodásból ? vagy talán szertelen takarékosság
ból, sok bohó tetteket követ el. Báróczyt hírem 
nélkül oly apró betűkkel, oly összetömött sorokkal, 
oly keskeny szélekkel nyomtatta, hogy hozzá vevén 
azután a velint s az igen is nagyszerű betűkkel 
nyomtatott ajánló-levelet, melynek lapjait veszteség
gel alantocskán kezdé, —  soha nem tudja az ember: 
tudatlannak, ízetlennek tartsa-e, vagy pedig csak 
magával küszködőnek ? —  Verseidnek kiadások 
felől azt írja, hogy az oszlopok egy sorral rövideb- 
bek lesznek, mint a Berzsenyi verseinél, de petit 
betűkkel nyomtattatja, hogy egy oszlopra két ősz-
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lopnyi textust tolhasson össze. Ezt szakácskönyvvel, 
s az Eckartshausen szerelmeskedő imádságaival bíz
vást teheti, ha neki ügy tetszik, de nem versekkel, 
nem is Kis János verseivel. El fogom tiltani ettől 
azon levelemben, melyet hozzá mindjárt most Írni 
fogok, s kikötöm, hogy itt ne a papiros-nyerés 
legyen gondja, hanem az. hogy a könyvnek külsője 
is mutassa, mely tekintettel volt a munka iránt a 
kiadó és a publicum, melynek ítéletét a kiadó 
ismerte. Trattner örömest nyomtat velinre, mert az 
neki hasznot hajt. Ám nyomtassa úgy, ha neki úgy 
tetszik, noha én az 
ily vékony velinen, 
mely a szint által- 
ereszti, teljességgel 
nem kapok: de azt 
kikötöm, hogy a 

nyomtató - papiros 
elég fehér legyen, s 
nem a legapróbbak 
a betűk, stanza és 
stanza közt illő hézag 
stb.».

E  dologról azon
ban Kazinczy Tratt- 
nernek nagy kímélet
tel irt 1814  júliusban.
«Okosan cselekszi 

ugyan,» — mondja 
többi közt, — «ha 
10— 12 esztendei ty- 
pographiai tapaszta
lásait szem előtt tart
ja, s felvigyáz, hogy 
meg ne csalattassék 
intézeteiben, de ké
rem egyszersmind, 
hogy bízzon valamit 
az írókhoz is, s ne
tegyen rajtok erőszakot stb.». — Trattner azonban 
a nyomtatványok kiállítását illetőleg nem fogadott 
el semmiféle tanácsot vagy helyreigazítást, és e rész
ben makacs volt: ((Tanult könyvnyomdász létemre» 
— mondá ilyenkor — «és számos évi tapasztalásom 
következtében csak jobban tudhatom, mint az irók: 
miként kell a munkát kiállítani)). E  részben még 
Kazinczynak sem engedett. így volt Kis János ver
seivel is, mert e munka kiállítására nézve egészen új 
metszetű petit betűket rendelt meg Bécsben, melyek 
az akkori lassan haladó betüöntés és súlyos vám
rendszer mellett, nagy költségébe kerültek, — ezzel

csupán a munka díszét akarván emelni. Kazinczy 
e felől így ir Kis Jánosnak: ((Trattner makacs, 
lehetetlen volt elvonni azon feltételtől, hogy egy 
oszlopra csak 22 sort rakasson, lehetetlen elvonni 
attól, hogy verseidet ily rendű (garmond) betűk
kel adja ki. Paradirozni akar azzal, hogy ilyeket is 
bir, s azt gondolta, hogy tégedet megtisztel akkor, 
midőn ezen betűivel a te munkáid jelennek meg 
nála legelsőbben. Ez azt az inconvenienst szüli, hogy 
igy a dal előtt álló rubrika felett és alatt több 
fejérség marada, mint a mit az igaz proportió

kíván. * Egyébiránt 
ezek a betűk ezer- 
szerte szebbek, mint 
a melyekkel a mi 
Berzsenyink és a 
Dayka versei nyo
mattak, a papiros 
szép lesz és a rezek 
épen gyönyörűek: 
és igy Trattner való
ságos hálát érdemel 
tőlünk».

Trattner nagy te
kintélyben volt az 
irók előtt s mind
egyik óhajtotta, hogy 
munkái az ő kiadá
sában jelenjenek meg. 
«Junius 23-án irja 
Helmeczy,» mondja 
Kazinczy egyik leve
lében, «hogy Tratt
ner visszaküldötte a 
manuscriptumodat. 

Azonnal írtam Tratt- 
nernek s kértem, 
h°gy ajánlását ne 
vonja vissza, s a meny

nyire tehettem, felvilágosítottam megtévedése iránt. 
Reményiem, hogy kérésem nem lesz haszontalan. 
Sajnálnám, ha Trattner makacsabb volna, mint gon
doltam, mert 36 ívnyi munka kiadására nehéz nyom
tatót (kiadót) kapni.»

Hogy azon időben nem igen jövedelmező volt 
Magyarországon a kiadás, látható Kazinczy saját 
szavaiból: «De mit remélhetünk? A  nemzet nem 
olvas, játszik a tanulással, kap az újságon, de jón 
nem kap. Az Isten tudja: mint kelljen álmaiból

* Ebből látszik, hogy Kazinczy a könyvnyomdászati aesthe- 
tikát is értette.

Pesti T rattner J ános T amás.
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felrázni». Kultsár István a «Hazai és Külföldi Tudó- 
sitások» 1820-iki 4-ik számában erre vonatkozólag 
így i r : «A jó (magyar) poétái költemények csak 
imitt-amott csillognak, «rari nantes in gurgite vasto», 
a tudósok nem dolgoznak, a nemesek nem olvasnak, 
a gazdagok a nemzeti literaturára semmit sem áldoz
nak. így lévén dolgunk, lehetne-e csudálni, ha a 
nemzet, mely a maga tulajdonához oly hideg, oly 
érzéketlen, nemsokára a nemzetek sorából kiveszne; 
mint már több német geographusokban, mappák
ban és históriai táblákban (lásd: «Strom dér Zeit») 
valósággal kihagyatott és vagy Németországhoz 
átaljában, vagy különösen Ausztriához csatolta- 
tott».

Az előfizetés ez időben hitelét veszté, mert több 
iparlovag pénzt gyűjtött egy soha meg nem jelenő 
munkára; többi közt bizonyos Ege József «Com- 
pendium benigni urbariia stb. czímű munkára,
1 2 frtjával 400 előfizetőt nyert, — a munka 12 ívben 
megjelenvén, kiderült, hogy az egész csak plágium 
és gróf Festetics egyik régibb munkájából íratott 
le ; ezenfölül az előfizetőknek a munka minden íve 
I frtba került!

Trattner adta ki többi közt «Kazinczy Ferencz 
minden munkáit)) is. Minden kötet egy rézmetszetű 
arczképpel volt díszítve, miről így ir Kazinczy egyik 
barátjához : «Az én munkáimnak kiadását a 9-dik j 
köteten kezdjük s augusztusra csak ez az egy kötet | 
jelen meg, mert 400 remélt praenumeráns helyett j 
százat sem kapott Trattner; a mint írja : a kettő, 
mely most elmarad, novemberben lép közre* Ezen 
9-ik kötethez Trattner nem a Révai portréját tette, 
a mint én meghagytam, hanem Pászthoryét. Enged- { 
nem kell neki valamit, de helyrehozom egy jelen- j 
téssel stb.».

Kazinczy látván Trattner roppant kárát, engedni | 
is hajlandó lett valamit. Azon időben a rézmetszetű 
arczképek kiállítása, miután Bécsben készültek, igen 
költséges lévén, Trattner e munka többi köteteit 
«rezek» nélkül akarta kiadni, de támogattatván 
több jeles hazafi által, kik a rézmetszetek költsé
geihez járultak, mégis azokkal jelentek meg. Trattner 
háláját e munka 8-dik kötetében így fejezi k i : 
«Hálás tisztemnek tartom megnevezni azon nagy
lelkű hazafiakat, kik a Portrait-metszetési költsé-

* A kiadóknál és könyvkereskedőknél általánosan elfo
gadott szokás volt, hogy a munkák mindig valamelyik vásárra 
készüljenek e l; miután a postai szállítás igen költséges volt, 
vásár alkalmával az előfizetők példányaikat vagy maguk, 
vagy pedig, ekkor legtöbb alkalom lévén, mások által vitették I 
el. A gyűjtőknek is magán úton küldettek meg a példányok.

gekben engem segélleni méltóztattak, u. m. Nagy- 
mélt. Mártonfi József erdélyi püspök, Mélt. gróf 
Széki Teleki László, kir. táblai biró és somogyi 
főispáni administrator, Mélt. gróf Barkóczy János, 
Méltóságos Szögyényi Szögyényi Zsigmond refe- 
rendarius ő nagyságokat, végre T. Csehi István 
urat» stb.

A  9-ik köteten kezdvén Kazinczy munkáit nyom
tatni, a 8-dik maradt utolsónak, melynek végsza
vában Trattner hazafiságának egész tisztaságában, 
őszinteségében áll előttünk. ((Kötelességemnek tar
tom)) — mondja ott — «ezen kevés sorok által a 
N. két hazának szives hálámat jelenteni, hogy engem 

j e kilencz kötetre terjedt költséges munka kiadatá- 
[ sában előfizetési utón segélleni méltóztatott, s ámbár 

a papirospénznek becse napról-napra mindinkább 
veszett, én mindazáltal a meghatározott elejénti olcsó 
ár mellett, letéve minden nyereségről, híven meg
maradtam végiglen. Ehhez képest az leend legna
gyobb jutalmam és vigasztalásom, ha Ígéretemnek 
megtartásánál fogva teljes megelégedést nyerhettem 
T. T. Előfizetőimtől. Egész életemnek czélja: Kedves 

J hazámnak erőmhöz képest használni: — s én azt 
( máskép nem tehetem, mintha hasznos, szépen Írott 

s gyönyörködtető munkákat saját költségeimen 
nyomtattatok s ezáltal iparkodom hazai literaturán- 
kat kedvesebbé, az olvasó közönséget számosabbá 
tennem, s végre tudósainkat és íróinkat munkák 
írására serkentenem. Trattner János Tamás.»

A  ((Tudományos Gyűjtemény)) ügyében ennek 
5-ik évfolyamában többi közt ezeket mondja: ((Miután 
csak a folyóírások által lehet a nemzetet olvasásra 
szoktatni, elhatároztam magamat, hogy mig élek, 
a ((Tudományos Gyűjteményt)) folytatni fogom, és 
kinyilatkoztatom egyszersmind, hogy mit eddig lite- 
raturánknak tettem, csak kezdete iparkodásomnak 
és rém éllem, hogy még többet is tehetek».

Tágitni nem tudó szelleme a magyar irodalmat 
kezdetben tetemes áldozattal ugyan, de folyvást 
ápolta és vas karokkal emelte, nem rettenvén vissza 
semmiféle akadálytól vagy anyagi áldozattól, miért 
is a haza általános elismerésében, az idő folyama 
alatt pedig megérdemlett anyagi jutalomban is része
sült. I. Ferencz tekintetbe véve az ő és tudomá
nyosan képzett öcscsének, ki a várnok-testnél kapi
tány volt, és mint ilyen, a ((Tudományos Gyüjte- 
mény»-ben több czikket is irt, számos érdemeit, 
Petrózai előnévvel magyar nemesi rangra emelte, 
Krassó- és Szatmár-megyék rendel pedig táblabirói 
czímmel tisztelték meg.

Ovi?
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A könyv fejlődése a legrégibb idők
től a könyvnyomtatás föltalálásáig.

— Mr. W i l k i e  fololvasása. A «Printers Register* után. —

(Második közlemény.)

A könyvnyomtatásról, teljes joggal egész bátran 
el lehet mondani, hogy minden művészeti ág közül 
kivételt képez, mert egyetlen művészet sincs, mely 
alapjában és fejlődésében oly sok, nemzedékről 
nemzedékre átszármazott s mindegyik által foly
tatott fáradságos és költséges kisérletek és tökéle
tesítések vívmánya volna, mint a könyvnyomtatás.

Hála az európai tudósok kutatásainak, magán
egyletek és kormányok, különösen a franczia és 
német kormányok segélyének, bő ismerete van már 
a jelen kornak minden nemzet különböző időszak
beli művészetéről s tudjuk azt is, hogy minden oly 
népnél, mely csak valamennyire művelt népnek 
nevezhető, a könyvek előállításának művészete, oly 
értelemben véve, mint fent érintettük, egy vagy más 
módon szokásos volt. S vannak tudósításaink a tör
ténelem legrégibb korszakaiban végbement világ- 
eseményekről, melyeket a photomechanikus eljárás 
segélyével ép úgy elolvashatunk, miként elolvas
hatjuk a jelen időben használatos könyveket.

A  létező legrégibb könyvek kőre vannak írva. 
E  tényt mindenki ismeri, ki valaha a bibliát el
olvasta. Korunk egyik legtekintélyesebb tudósa sze
rint a legrégibb könyvet Oxford egyik múzeumában 
őrzik s ez nem más, mint egy hieroglyph-fel beirott 
kőlap. E  kőlapot egy egyptomi uralkodó készíttette 
még Krisztus születése előtt 4000 esztendővel s föl
irata kiválóan érdekes adatokat szolgáltat, mert be
bizonyítja, hogy abban a korban, melyből származik, 
nemcsak a symbolicus jeleknek kőbe vésése volt 
ismeretes művészet, hanem maga a nyelv is magas 
fokán állott a fejlettségnek s az ó-egyptomiak már 
5ooo év előtt művelt irodalommal dicsekedhettek. 
S ha nem is lehet a mi fogalmainknak megfelelő 
írásnak nevezni módszerüket, az bizonyos és meg- 
czáfolhatlan igazság, hogy a kőre Írás és kőbe vésés 
réges-régi művészet, melyet a fenti kövön kívül 
eléggé bebizonyítottak a régészek által felkutatott 
s múzeumokban látható számos ilynemű felírások, 
pecsétek és pénzek.

A legmeggyőzőbb bizonyítékot szolgáltatja a mó
zesi időből e művészetnek ismert voltáról maga 
Mózes második könyvének azon helyén, hol egy 
bölcsnek azt a parancsot adja ki, miszerint ez 
vegyen két onyx-követ s vésse reá Izráel gyerme
keinek nevét; továbbá a két, kőből és téglákból

való oszlop, melyre csillagászati megfigyeléseiket 
jegyezték föl Izráel fiai s a tíz parancsolat két kő
lapja ; későbbi korból pedig azok a Beotiában, a 
múzsák templomában kiásott ólomtáblák, melyek 
Hesiod görög költő műveit őrizték meg az utókor 
számára.

Mindezek teljes bizonyító erőt szolgáltatnak arra, 
hogy a sziklába, aranyba, ólomba s értékes kövekbe 
vésés művészete 3—4000 év előtt már ismert és 
szokásos volt.

További bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy 
nemzeti és vallásbeli dolgok kőre vagy egyéb ke
mény tárgyakra vésettek a réges-régi időkben, kü
lönböző nyelveknek azon szavai, melyek magát a 
vésést vagyis az eljárást illetik. Görögül ez eljárást 
jelenti a ypaoíiv, latinul scribere és exarare (pala
vesszővel kiásni), angolszászul writam — mindegyik 
szó a bevésett írásjelek értelmét foglalja magában. 
Az észak-germán betűk, az úgynevezett Run-betük, 
a dán Ryn szóból származnak s azonos jelentő
ségűek a fölszántott rovátkokkal vagyis a barázdával.

Mikor a nemzeti események feljegyzésének tárgya 
legvalószínűbben a kő volt, ugyanez időben a ke
vésbé fontos dolgok följegyzésére, a házi s keres
kedelmi érintkezésben az égetett földet vagy agyagot 
használták ugyanerre a czélra, mint ezt az északi 
Egyiptomban nagy mennyiségben talált téglatáblák 
bizonyítják; melyek ékirás-jelekkel (a babyloniak 
Írásjegyei) vannak tele. A  tudósok kutatásai folytán 
bebizonyult, hogy e följegyzések, korunk nyelvén 
szólva, e levelek, nem egyebek, hanem Palestina, 
Siria, Mesopotámia és Babylonia helytartóinak vagy 
királyainak jelentései két egyiptomi uralkodóhoz. 
Palestina ez időben Egyiptom meghódított tarto
mánya volt s a helytartók jelentést küldtek hazá- 
jokba mindenről, mi a meghódított tartományban 
előadta magát. Azt hiszik, hogy e levelek a Krisztus 
születése előtti 3200-ik év körül írattak. Ezen csak 
a legújabb időben tett fölfedezés, nevezetesen annak 
bebizonyodása, hogy a Keletnek egymástól messze 
eső országai, már abban az időben írásbeli érint
kezésben voltak egymással, mikor Izráel fiai a Keletről 
kivándoroltak — alkalmas arra, hogy a régi ó-korban 
élt napkeleti népek történetét az eddig ismertnél 
egész más világításba helyezze. Bebizonyul neveze
tesen e levelekből, hogy, nemcsak egész nyugati 
Ázsiában voltak jó iskolák, hanem a babyloniaknak 
is volt irodalmuk. E  fölfedezés a tudományra nézve 
azon igen fontos tényt is bizonyítja, hogy a ka- 
naaiták könyvtáraiban gyűjtött könyvek egyik része 
ékirással és nem papyrusra, hanem agyagtáblákra
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írattak. A  Deborah énekében (Bírák könyve, 5. rész, 
14. vers) említettek: «a Makir nemzetségéből a 
törvénytudók és a Zebulonnak nemzetségéből, a 
kiknek méltóságok vagyon a népnek egybegyűjté
sére, hozzám jőnek íródeákomnak levelére» ma 
már kétségbe nem vonható igazság! X.

* * * * * * * * * * * $ * * * * * * * $ * * * * * * * * * * *

A  papírtömöntés (stereotypia).
(Ötödik és befejező közlemény.)

Mielőtt az öntéshez fognánk, ajánlatos meggyő
ződni, hogy az érez alkalmas-e az öntésre; a kezdő 
ezt akkép tudhatja meg legjobban, hogy egy darab 
fehér papírt szallagalakra összehajt és a forró érezbe 
dugva, addig hagyja benne, míg ötöt számlál, akkor 
kihúzza. Ha a papír csak világosbarnává égett, akkor 
az érez jó az öntésre, ha pedig sötétbarna lesz, 
akkor az nagyon forró és hideg ólom vagy régi 
betűk teendők hozzá, hogy lehűljön és önthető legyen. 
Figyelni kell azonban, hogy lehűtés alkalmával ned
ves ólmot az olvadt és cseppfolyós érezbe ne tegyünk, 
mert ha az a forró érezbe bocsáttatik, a hirtelen 
kiszabaduló gőz robbantó ereje következtében a csepp
folyós érez az öntő kezére, arczába is frecscsenhet. 
A  jártasabb tömöntő az érez hőfokát akképen pró
bálja meg, hogy kezét az ezüstszínű érez fölött 
tartva, forró hullámokhoz hasonló érzés csapja meg 
kezét, e hőfok az öntésre lekalkalmasabb.

Néha-néha ajánlatos az érezbe egy-egy darabka 
faggyút, gyantát, viaszkot vagy kevés olajat önteni, 
mi által az érez sokkal folyékonyabb lesz és köny- 
nyebben megtisztul a salaktól.

Óvakodjon mindenki attól, hogy az érczkeverékbe 
horganyt (Zink) olvaszszon el, mert ez az egész 
érczkeveréket hasznavehetetlenné teszi, úgy hogy a 
legnagyobb jártasság mellett sem lehet jó és éles 
öntvényt nyerni, mivel az érez nem hatol a minta 
keskenyebb részeibe.*

Ha a keverék túlságos dárdanyt tartalmaz, min
den mintára ráragad az öntvény, a mi attól szár
mazik, hogy a dárdany öntés után kiterjeszkedik 
és így, ha a minta mélyen van verve, az mélyedé
seibe szőrül, vagyis beledagad.

* Az érez horganytartalmát akképen vizsgáljuk meg, hogy 
egy öntött érczlapra kénsavat (Schwefelsáure) öntünk. Ha 
azon kékes-violaszínű csapadék (Zinksulphat) képződik, hor
ganyt tartalmaz. Hogy ettől mielőbb megmeneküljünk, az 
érczet a legnagyobb hőfokra emeljük, minden habos fölü- J 
lététől megtisztítjuk, ólmot teszünk hozzá, és ha ennek da- í 
czára sem maradnak el a lyukak és az életlen öntvény, j 
akkor 2—3°/0 banka-ónt (Banka-Zinn) kell hozzá kevernünk. |

Ha az érez hőfokának meghatározása végett a 
papírszalaggal eszközöltük a kísérletet, első dolgunk, 
hogy az öntőpalaczkot — ha annak a tűzhelylyel 
közvetlen összeköttetése nincs, vagy külön fűtéssel 
nem bír — fölmelegitsük.

Az öntőpalaczk alsó lapjára ráteszünk egy simitó- 
papírlemezt, erre azt a sarokvasat, a mely magas
ságra óhajtjuk a mintát önteni és pedig olyképen, 
hogy a két hosszabb vége a palaczk szája irányá
nak közepére jöjjön. Erre ismét teszünk egy simitó- 
papírlemezt és ráeresztjük a palaczk felső részét; 
a csavarral jól beszorítjuk, a sarokvas és palaczk 
alsó része közé egy-egy vaséket dugunk, hogy az 
érez kifolyását elhárítsuk, végül az öntésre fölállítjuk. 
Ezt az öntést mindaddig ismételjük, míg az öntő
palaczk oly forró lett, hogy szabadkézzel nem tapint
hatjuk. Az öntésre kész mintát kefe segélyével 
talkkőporral jól bedörzsöljük és az öntőpalaczk alsó 
lapjára helyezzük, és pedig a mennyire csak lehet, 
lefelé fordítva akként, hogy a minta zászlója a 
palaczk száján kilógjon, erre helyezzük a már elő
zetesen kellő szélességre igazított sarokvasat és pedig 
úgy, hogy a betümagasságú hézagpótló által simára 
nyomott helyre feküdjön és az egy ciceró vastag
ságú hézagpótló által nyert domborodáshoz szorul
jon, erre ismét egy simitópapírlemezt teszünk, a 
palaczk fölső lapját jó erősen rászorítjuk, a két vas
éket a sarokvas és az öntőpalaczk alsó lapja közé 
szorítjuk és az öntésre készen fölállítjuk. Megjegy
zem, hogy mindig ajánlatos a mintára fölragasztott 
zászlóra* még egy lap papírt tenni, a mit a sarok
vas alá dugva, leszorítunk, figyelve, hogy ez a min
tából semmit se fedjen el.

Ha ezzel elkészültünk, hozzáfogunk az öntéshez. 
Rongy segélyével két kezzel megfogjuk az erczczel 
telt kanalat s tartalmát óvatosan a palaczkba öntjük 
és pedig a két vasék között ide-oda vezetve, míg 
az csordultig megtelik. Az öntést nem szabad félbe
szakítani, míg az öntőpalaczk meg nem telt, mert 
a félbeszakitás helye, a kétszeri öntés miatt, össze
függéstelen lesz s könnyen szétválik, mert a kétféle 
hőmérsékű érez már nem elegyülhet. A  kanálban 
visszamaradt még folyékony érczet visszaöntjük az 
üstbe és megvárjuk, míg a palaczkba öntött ólom 
kihűl, tehát megmered; ez öt perez alatt megtör
ténik. Ekkor rongy segélyével kiveszszük a két 
vaséket, a palaczkot vízszintes irányba eresztjük,

* Tűzmentes öntőzászlókat akképen nyerünk, ha az arra 
szánt papírt tömörített timsóoldatban fürösztjük, teljesen 
megszáritjuk és ezt az eljárást 2—3-szor ismételjük, azután 
pedig lythographiai kövön vagy simitósajtóban megsimitjuk.
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annak csavarját megtágitjuk, a csavartartó kereszt
kart oldalra toljuk és a palaczk felső lapját föl
emeljük. Az öntvényen felül levő simitópapírlemezt 
leveszszük; ezután rongy segélyével megfogva a sarok
vasat, vastag, már hasznavehetetlen flanellrongygyal 
a még forró öntvényt az alatta levő mintáról leemel
jük, mig kihűl, háttal egyenletes vaslapra vagy 
hasznavehetetlen lythographiai kőre fektetjük és 
pedig úgy, hogy teljes fölületével feküdjék azon. 
Ha az öntvényt letettük, a mintát róla a zászlónál 
fogva leemeljük, aztán kefe és talkkőpor segélyével 
a nyert öntvényt jól megkeféljük, mi által az fény 
nélküli fehér fölületet nyer. És íme, kész az önt
vény.

Ha a minta az öntvényről nehezen menne le, 
a kefével addig ütünk rá, míg le nem megy. Ha pedig 
a minta sok helyen beszakad és odatapad, akkor 
szivacscsal jól megnedvesitjük és a meleg száritó- 
sajtó lapjára teszszük és pedig a mintázott oldallal 
lefelé; ott hagyjuk, míg jó meleg lett és gőz kép
ződött. Az odaragadt minta ezután könnyen el fog 
válni az öntvénytől.

Gyakran előfordul, hogy az öntvény lyukacsos, 
a minek fő oka abban rejlik, hogy az érez öntéskor 
nagyon forró vagy tüzes volt, a mit akkép javítunk 
meg, hogy öt métermázsa érezhez tíz kiló ónt 
keverünk. Ha az érez a mintába mindenütt be nem 
folyt, a hiba az érez hidegségében vagy az ércz- 
keverék túlságos dárdanytartalmában keresendő. 
Ha még nem egészen száraz vagy olajos mintára 
túlságosan forró érczet öntünk, az széthámlik és 
hasznavehetetlenné lesz.

Egy mintáról, ha az nem túlságos mélyen van 
beverve, vagy nincs rajta szakadás, mely esetben 
az érez a mintán átfolyik : könnyen harmincz önt
vényt is lehet készíteni. Az első öntvénynél a minta 
még csak sárgássá ég, de a harminczadik öntvény
nél már törékeny és feketéssé barnul.

Öntvényünket többféle vastagságban készíthetjük, 
és pedig ha azt facettákra való rakásra szánjuk, 
tizenkét pontnyi a legczélszerűbb, találunk ezenkívül 
különböző vastagságban és pedig 13, 15, ' 8  és 24 
pont vastagságút is, továbbá betümagasságút, mely 
utóbbit tömör vagy üreges lábakkal öntjük, hogy keze
lése könnyebb legyen.

Az öntvény, a midőn az öntőkészülékből kivesz- 
sziik, sokkal nagyobb, mint a hogy a szedés meg
kívánja (kivált az öntőpalaczk szája felé sokkal 
hosszabb), a mely fölösleges részt kisfogú fűrészszel, 
az íráshoz 18 pont távolságig levágjuk, azután a 
facetta- vagy egyenes gyalúval legyaluljuk és pedig

közvetlen a legközelebbi szövegig vagy lineáig, 
figyelve, hogy alakja egyenszögű legyen.

Ha az öntvényt facettatartókkal ólomalapra rak
juk, akkor ezt a facettagyalúval meggyaluljuk, a 
mi által lejtős széleket nyer, melyekbe az ólom
alapon alkalmazott rézfogó kapaszkodik, mi által az 
alaptól el nem válhat. Ha az öntvény fára erősit- 
tetik, akkor az egyenes gyalúval gyaluljuk meg és 
pergőfúróval alkalmas üres helyeken kis lyukakat 
fúrunk, hogy aztán az öntvényt sodronyszegek segé
lyével a fára erősítsük.

Mielőtt ezt tennők, az öntvényben nem elég mély 
helyeket azaz fehérségeket éles véső segélyével 
kivéssük.

A tomöntvények javításáról is megemlékezünk. 
Nagyon gyakran előfordul, hogy a már kész töm- 
öntvényeken a szedő hibájából vagy esetleg más 
okból valamit javítani vagy változtatni kell, szük
ségesnek tartom arról itt néhány szót megjegyezni, 
előrebocsátva, hogy e művelet biztos és gyors elsa
játítása csakis gyakorlat által lehetséges.

Az öntvény ama helyén, a hol betűt, lineát stb.
| kell kicserélni, a pergőfúróval akkora lyukat fúrunk, 

minőben a lombfűrész lapját forgathatjuk. A  beillesz- 
1 tett lombfűrészszel a kicserélendőt vagy kiveendőt 
! kifűrészeljük és finom reszelővei a helyét annyira 

kitágítjuk, hogy a beteendő új betű, linea stb. 
szorosan beleférjen. Ha beillesztettük, 2— 3 ív fehér 
itatópapírt teszünk a szoritótáblára, száritósajtóra 
vagy öntőpalaczkra, erre a javítandó tömöntvényt fölü
letével lefelé fektetjük, tompa késsel a forrasztandó 
helyet annyira levakarjuk, míg az érez tiszta fényes 

j fölületet mutat, ekkor forrasztóvízzel * bekenjük és 
forrasztóvas segélyével forrasztóónt olvasztunk a 
betett betű és tömöntvény közti hézagokba. Ha az 
ón kihűlt, a betű lábát fűrészszel leveszszük és resze
lővei a tömöntvény többi részével egyenlővé reszel
jük, valamint a fölösleges forrasztóvíztől megtörül
jük. Nagy gondot kell arra is fordítani, hogy a 
forrasztóvas ne legyen túlságosan tüzes, mert meg-

* A forrasztóvizet következőképen készítjük: Meglehető
sen nagy üvegedénybe apróra vagdalt horganylemezt teszünk, 
azután sósavat öntünk rá, még pedig annyit, hogy a hor- 
ganydarabkákat elfödje. Ha a sósav nem támadja meg a 
horganyt, akkor addig öntünk hozzá vizet, míg forrni kezd. 
Ha a forrás csillapúi vagy megszűnik, akkor ismét sósavat 
öntünk hozzá, mi által a forrás ismét beáll. Ez eljárást addig 
ismételjük, míg a forrás tart, mivel addig a horgany is elolvad. 
A forrasztóvizet jól elzárt üvegekben tartjuk és dugaszszal, 
melyen keresztül két sodrony közé font szőr-ecset a for
rasztóvízbe ér, elzárjuk a levegőtől. — Kis szalmiaksót is 
ajánlatos a forrasztóvízben föloldani.

16
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eshetik, hogy a javítandó tömöntvény az érintési 
helyen elolvad, mi által az egész tömöntvény tönkre 
menne.

A  forrasztás nagyon egyszerű dolog és főképen 
abban áll, hogy a forrasztóvas azon részének, mely 
az ón olvadását eszközli, ónos fölülettel kell bírnia, 
a mit akkép érünk el, hogy a tüzes forrasztóvasat 
egy darab szalmiaksójegeczen gyorsan a forrasztandó 
részszel érintve forgatjuk és egyszersmint forrasztó
ónt érintünk hozzá, mely a szalmiaksó behatása 
következtében a forrasztóvason vékony ónfelületet 
alkot; ennek hiányában a forrasztás sehogy sem 
fog sikerülni. Ajánlatos a forrasztóvasat a szalmiaksó 
érintése előtt reszelővei kissé megreszelni, hogy a 
rárakódott salaktól könnyebben megtisztuljon.

Mede rsch itzky József.
!&*> ^  

Mellékleteink kiállítása.
Első mellékletünk egy nagyobb nyolczadrét alakú üzlet

nyitási körlevél. Különösen szakunkban tapasztaljuk, hogy 
a nyomdászok nagyobb része, üzletnyitás alkalmából, holmi 
díszes (?) kártyákat bocsátanak közre, melyek ízléstelen, 
minden zagyvalékot felölelő kiállításuk folytán, épenséggel 
nem felelnek meg a czélnak, melyre szánva vannak. A helyett, 
hogy rendes körlevélben adnák tudtára a közönségnek, hogy 
miben akarják őt szolgálni, a többnél-több mezőre osztott 
kártyákkal akaiják azt zavarba hozni. A mellékelt könyv- 
és műkereskedés megnyitását hirdető körlevél, röviden el
mondja főbb üzletágait és egyszerűen bejelenti, hogy könyv- 
kereskedésével szolgálatára áll a nagy közönségnek. Ez 
egyszerűség a legszerényebb és legczélravezetőbb is, melyet 
utánozni csak ajánlhatjuk. E  körlevél kiállításában oly egy
szerű, hogy alig hiszszük, miszerint volna Magyarországon 
nyomda, mely hasonlót teremteni képes ne volna és részünk
ről hozzátéve, elég csinosnak is mondható. A külső szegély- 
vonalak és accidenz-díszitések igen egyszerűek és mégis 
előkelőséget mutatnak, aranyban való nyomásuk pedig eleget 
tesz a pompaszerűségnek is. Változatosság és egy kis szem- 
kápráztatás szempontjából a geránium-vörössel nyomott 
legbelső vonal nyomása sem okoz nehézséget. Az egybe
folyó oldal- és homlokdíszitmény chamois színű alnyomattal 
tétetett tömörré, melyen a Mayer & Schleicher-féle velenczei 
körzet alkalmazása kék nyomásban igen jól díszük. A szöveg 
kezdetén a T initial betű a Pretiosából szedetett, mely anyag 
már majdnem valamennyi kis nyomdában rendelkezésre áll. 
Az egész szöveg a román medimval jellegű irásfajból szede
tett, míg az aláírás kezdőbetűi a Bauer-féle «Barát-mitiale» 
jeliegűből van szedve, a Brendler-féle félkövér médiáéval 
betűk mellé. Hogy a chablonszerűtől a nyomtatvány elütő 
legyen, a szöveg a fekete helyett a díszesebb munkáknál 
divó színes festékkel, ezúttal kékkel nyomatott, mert a színes 
nyomás mindig előkelőséget kölcsönöz a különben közön
séges nyomtatványnak.

Második mellékletünk, a múlt számunk Ígéretéhez képest, 
a Nies-féle három darabkából álló cicerős körzetből össze

állított mintácskákat teszi szemlélhetővé, mely körzet Pusztafi 
és Társa budapesti czég révén származott Magyarországba. 
A mintalap közepére szedett üzletkártya sarkán és az ezek 
közötti léczek zöldes alnyomatot kaptak, mégis a körzet 
rajzának árnyalatai úgy tüntetik föl az itt alkalmazott körzet
darabkákat, mintha világosabb és barnább alnyoniatok is 
alkalmaztattak volna, mely pedig merőben csak optikai 
csalódás. A középre helyezett czégkártya első sora a Flinsch- 
féle nMexiko)) nevű accidenz díszbetü, a vörösen nyomott 
fősor a Weissert-féle «Rhenania», míg a harmadik sor a 
Philadelphiából származó cSeript yankeeo. E ciceró darabkák
ból a leleményes accidenz-szedő még a számtalannál szám
talanabb figurákat állíthatja össze s már e néhány mintánk 
is eléggé jellemzi a körzet változatos használhatóságát.

VEGYES KÖZLEMÉNYEK.
.'/ /ra ttner- Károlyi és a Landerer nyomdász-csa

ládok történetét sikerült a ((Vasárnapi újságo 6o-as évek
ben megjelent egyik kötetében véletlenül fölfedeznünk, melyet 
érdekességük és nyomdász-történelmünkre tanúlságos vol
tuknál fogva szükségesnek vélünk közölni, annál is inkább, 
mert nyomdászati szaklap hiányában Szabó József, boldogult 
szaktársunknak, e jeles dolgozatok Írójának, nem volt alkalma 
ezt más úton szaktársai tudomására hozni és így a nyom
dászoknak csak nagyon kis része vehetett erről tudomást. 
Jelen számunkban a Trat ner-Károlyi nyomda történetének 
közlését kezdjük meg, egy arczképpel, s a Landerer nyom
dász-család történetét két arczképpel jövő füzeteinkben fogjuk 
közrebocsátani.

Lrj  nyomdák. Mint körlevelek útján értesülünk, Zilahon 
Seres Samu, Kolozsvárid Papp és Ferdinánd, Balassa-Gyar- 
maton pedig Halyák István szaktársak teljesen új nyomdát 
rendeztek be és nyitottak meg október elsején.

Pályázatok eredménye. Az országos egylet önképző- 
osztálya által hirdetett aemléklapo-pályázat eredménye már 
közzé van téve. A bírálatban Bauer J. M., Chladek Péter, 
Kleinmann Frigyes, Meszl Gusztáv, Nitsch Alajos, Schulz J., 
Wolf Gyula szakférfiak vettek részt. A beérkezett 5 fővárosi 
és 3 vidéki pályamű közül az első díjat az «Ember tervező 
jeligéjű nyerte, míg a másodikat az ((Egyetértés által győze- 
lemreo jeligéjű; előbbinek Spitz Adolf (Brózsa-nyomda, Buda
pesten), utóbbinak pedig Vanderlick Za/a.f(Magyar-Testvérek, 
Temesvár) a készítője. — Ugyancsak az országos egylet 
önképző-osztálya által «Az üzletvezető teendőjének körülír ás árán 
hirdetett pályázathoz 6 pályaczikk érkezett, melyek közül 
a «Typographia» szerkesztő-bizottsága a ((Szakképzettség és 
értelem, tiétek csak a győzelemo jeligéjűnek Ítélte a díjat; 
ezt Falit Henrik Temesváron levő szaktárs írta. — A Társas- 
Kör diszoklevélpályázatáb'an hárman vettek részt. A pálya
munkákat a héttagú szakbizottságon kivül Bauer J. M., 
Bendtner József és Pusztai Ferencz meghívott szakértők 
bírálták meg s mind a hármat absolut becsűnek s így bírá
latra érdemesnek találták. Az első díjat a bírálók a «Törekvés» 
jeligéjűnek Ítélték, mint mely díszműnek legmegfelelőbb. 
A második díjat az ((Egyesült erővelo szabatos szedése és 

: ügyes színválasztásával nyerte el. A ((Győzzön a jobbo jel- 
j igéjű harmadik pályamunkát a bizottság, ízléses összeálütá- 
j sáért, dicséretre érdemesítette. A pályamunkák jeligés levelei 

a kör október 27-én tartandó fölolvasó-ülésén bontatnak föl.
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A  p á r is i v ilá g k iá llítá so n  a magyar nyomdaipart egye
dül a Magyar-Testvérek nyomdája Temesvárról képviselte. 
Kiállított nyomtatványaiért a jury bronzéremmel tüntette 
ki a czéget.

A  M a g y a r N yom dászok É vk ö n yve, Ács Mihály szer
kesztésében, november végén jelen meg. A derék vállalat 
Láng J. L.-nál (Budapest, Pallas-nyómda) minél előbb meg
rendelendő, mert fölös példányok nem nyomattatnak.

'Papp és E e rd in á n d  czég a la tt Kolozsvárit új nyomda 
keletkezett. A beküldött üzleti kártya szerint a nyomda 
csinos anyaggal van berendezve, és az öt színben egész 
világoskék alapon nyomtatott üzleti kártya elég csinos volna, 
ha a fekete festékkel nyomtatott szöveg nyomása nem volna 
oly nagyon selejtes, a minek csakis az az oka, hogy újság
festékkel nyomatott, annak is a legaljából. Ezt bizonyítja a 
színes nyomás is, mely a festékek jobb minősége folytán 
elég tisztességesen sikerült. A szedő munkája, eltekintve, 
hogy a lineasarkok nem jól illenek össze, dicséretes törek
vésre vall.

jSerko vils A ra n k a  betüszedőnő, atyjának, Berkovits 
Márknak nyomdájában, Kulán, egy kis borítékot küldött be 
szemelvényül, melyből azt látjuk, hogy a közönséges folyó 
szedésen kívül a kisasszony az accidenziát is gyakorolja. 
A czímlap magában véve, daczára hogy különböző körzetek 
közé van illesztve, nyomdászatilag igen sok hibában leledzik; 
első szabály, hogy nem szabad czímet versal és current 
betűkből vegyest szedni, vagy legyen minden sor current, a mi 
ritkán és kivételesen engedhető meg, vagy pedig versal. 
A körzetdarabok összeállítása mindenesetre gondolkozó 
betüszedőnőre vall, de igen hiányos, mert a különböző fajú 
körzeteknek nincs az egymáshoz való érintkezésében határa; 
köröskörül egy-egy másfajú körzetnek kell a határt meg
szabni, nem pedig űrt hagyni a linea és körzet között, és a 
jelen esetben a nyomtatvány csak akkor volna szabályos, 
ha a fekete vonal a körzethez tapadna. Tekintetbe vettük, 
hogy a szedő a gyöngébb nemhez tartozik, és pedig Magyar- 
országon tudtunkkal ez volna az egyetlen, különben alig 
vehettünk volna tudomást küldeményéről. Figyelembe vet
tük azt is, hogy kisebb vidéki nyomdákban nem igen van 
a díszítő-anyagban sok válogatni való.

A  E lin sc h -fé le  betűöntődé Majna melletti Frankfurtban 
ép most bocsátotta közre betümintáinak 18-dik füzetét.
E  füzet az eddigieket túlszárnyalva, újdonságokban rendkívül 
gazdag; különösen figyelemre méltók benne egy újabb 
antiqua betüfaj, erőteljes franczia modorú metszésben, több- 
rendbeli czímbetük, keretek egy- vagy többszínű nyomásra. 
Egyik kiváló újdonság benne a félkövér médiáéval antiqua, ; 
mely az eddigiektől elütően, igen alkalmas a sorok kitün
tetésére ; továbbá szintén az újdonságok közé számíthatók 
a gótikus tollvonású rajzdíszitések, valamint a most nagyon 
fölkapott Rococo-keret.

« P ih en ő órák* beszélykötetre hirdet előfizetést Röszler 
Gyula betűszedő. Két évi pihenő órákban írt novelláit, raj
zait, verseit adja ki deczember végén, 10—12 íven, 1 forint 
előfizetési díj mellett. Megrendelhető Röszler Gyulánál (Buda
pest, Vörösmarty-utcza 33. sz., földszint 3. ajtó).

Sajté)rendőri k ih á g á s  miatt 50 forint fő- és 10 forint 
mellékbüntetésre ítélte a törvényszék Persay Ferenczet, a 
«Czeglédi Független Hirlap» szerkesztőjét, mert lapjában 
politikai tartalmú czikkeket közölt, jóllehet a törvény által 
előszabott biztosítékot nem tette le.

N yom dák bezárása  czímen lapunk múlt füzetében Dick 
i Ede és Gábriel Jakab szombathelyi nyomdászokról azt újsá

goltuk, hogy törvényellenességért bezáratott. E hír - - mint 
értesülünk — teljesen alaptalan és valótlan, minthogy ilyen 

i ezégek Szombathelyen nem léteznek; hanem igenis Gábriel Á. 
(özv. Poszlavszky F.-né) könyvnyomda, a mely azonban 
koránt sem áll azon kellemetlen helyzetben, mint a minővel 

| vádolták. Készséggel igazítjuk helyre, hogy a kérdéses 
1 nyomdák Kis-Martonban vannak.

A  v ilá g  legdrágább könyve. A «Revista tipografica»
J  szerint a Vatikánban lévő «Héber Biblia» a világ legdrágább 
j könyve. Ezt a velenczei zsidók 1512-ben II. Gyula pápától 
| meg akarták vásárolni és annyi súlyú aranyat ígértek érte, 

mint a mennyit a könyv nyom. A «Biblia» azonban oly 
nagy és nehéz, hogy két erős ember nehezen emeli föl; 

j súlya körülbelül 163 kilogramm és — ha a pápa az alkut 
| nem utasítja vissza — 500,000 frank aranynak felelt volna 
j meg. Egy más könyvért, melyet annak idején X. Leó pápa 
| VIII. Henrik angol királynak ajándékozott, egy német csá- 
\ szár 250,000 frankot fizetett.

Ó riá si saj'tópör. A Parnell által a londoni oTimes » ellen 
| indított pörben a vizsgáló-bizottság a napokban ismét ösz- 

szeül, hogy meghallgassa a «Times» válaszát. Az ülések e 
j tárgyben két hetet vesznek igénybe. A pör ezelőtt egy évvel 

kezdődött s Charles Russel, Parnell védője eddig nyolczvan- 
ezer forint ügyvédi honoráriumot kapott, melyet Parnell 
hivei aláírások útján födöztek.

A z  érjságszerkesztők E ld o rá d ó ja  minden kétséget kizá
rólag Peking, hol a hason czímű lap, mint a föld kereksé- 

J  gének legrégibb hírlapja, legközelebb üli meg fönnállásának 
ezredéves jubileumát. Maga a lap ugyan mai napig megtar
totta a fejét, de biz a szerkesztői közül ezerkilenczszázat 
lefejeztek. A vén «Peking» ezredéves jubileuma alkalmával 
micsoda kicsinylő lenézéssel nézhet európai kollégáira, hol 
már a 25 éves fennállás is jubileumszámba megy. — E szerint 
tehát minden évben két szerkesztő fejeztetett le. A ki hisz, 
az üdvözül!

G utenberg k ifig u rá z v a . Egy német élezlap egyik köz
leményében, mely a földről és lakóiról ír, a következő sorok 
foglaltatnak : «Egy bizonyos Gutenberg János egy napon 
asztalán felejtette épen imént elkészült kéziratát. Egyéves 
fiacskája egész észrevétlenül ráült. Gutenberg eleinte nagyon 
megijedt; de midőn később fiacskája kimondhatatlan részén 
a kézirat pontos másolatát pillantotta meg, gondolkozóba 
esett és — fölfedezte a nyomdászatot!')

Lerélbélyegek története. XIV. Lajos 1653-ban Velayer 
maitre des requétes-nek szabadalmat adott, hogy a városban 
levélszekrényeket állítson fel és a beléjök dobott és hely
belieknek szóló leveleket 1 sou-ért kézhez adhassa. Ugyan 
ő jött arra a gondolatra, hogy a kézhez adásért járó díjakat 
előre szedje be, vagyis hogy külső levélbélyegeket használjon, 
melyek akkor abillet du port payé» néven voltak ismeretesek. 
Ez a városi posta azonban nem sokáig állt fönn, mert már 
1760-ban teljesen feledésbe merült és csak a XIX. század 
léptette ismét életbe a postabélyegek rendszerét. Sardiniát 
illeti e téren az elsőség, mert 1819-ben levelek borítására 
szánt és bélyegezett fehér papírokat bocsátott ki, melyeken 
víznyomással e szavak állottak: oDirezione Generale déllé 
Régié Poste». Sardinia példáját követte Angolország, mely a 
penny-porto behozatalával egyidejűleg szintén bélyegezett 
levélboritékokat adott el 1 és 2 pennyért. Néhány hónap-

16*
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pal ezután adattak ki a még most is használatban levő 
tulajdonképeni levélbélyegek; a díjak előrefizetését azonban 
Charles Khnigt és a penny-porto megteremtője, Rowland 
Hill, terjesztették el egész Angliában. 1843-ban Brazilia, 
1844-ben Genf városa, 1845-ben Finnország, 1846-ban az 
Egyesült-Államok, 1848-ban Oroszország, 1849-ben Franczia- 
ország, Belgium és Bajorország, 1850-ben Ausztria, Porosz - 
és Szászország, és utóbb a többi rendezett postával biró 
államok mind meghonosították a levélbélyegeket, melyek 
a különböző államokban a legkülönbözőbb alakkal, rajzok
kal, feliratokkal és színnel bírnak. A föld kerekségén jelenleg 
kerekszámban 5000 különböző bélyeg van forgalomban, 
melyek közül Európára 3000 esik. És hogy mily óriási

mennyiségben fogyasztatnak ezek, bizonyitja az a körülmény, 
hogy Anglia és Írország évenkint 2280 mázsa súlyú bélyeget 
használ föl.

A borítékon levő «o!asz körzeti) és a füzet médiáéval szöveg- 
betűi P o p p e i.bau m  cs. és kir. udv. betüöntödéjéből valók.

T A R T A LO M : Szakkiállítások 1889-ben. (Harmadik közlemény.) Láng  
J .  L .-tól. — Ultramarin-nyomás. ***-tá/. — Trattner-Károlyi nyomda törté
nete. (Első közlemény.) — A könyv fejlődése a legrégibb időktől a könyv- 
nyomtatás föltalálásáig. Mr. W ilkie  fölolvasása. (Harmadik közlemény.) 
A «Printers Registem után X .-tdl. — A papírtömöntés (stereotypia). (Ötödik 
és befejező közlemény.) M ederschitzky Józseftől. — Mellékleteink kiállítása. — 
Vegyes közlemények. — Hirdetések.

« |» « |»  «|» « |»  « |»  » |»  « |»  • ( »  . | »  « | *  « |»  « |»  «|»

PAL1.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA RUDAPESTEN.

Állandó nagy rak tár gépek, festékek, és 
minden nyom dai fö lszerelésben.

H a szn á lt ffé p e k  vétele és a zo k n a k  s a já t  
m ű helyükben tö rtén t te lje s  h e ly re iffa z i- 

tása  u tán  v a ló  e la d á sa . 
N yom dai b eren d ezések  e lfo g a d á sa .

p U f t Z T A F l  É j i T A i ^ a

A frankfurti FLINSCH-féle betűöntődé vezérkép
viselősége M agyarország és Ausztria részére.

Pjjomdai ^zakiizlet K ARL K RA U SE, L E IP Z IG

Efépel  ̂ Î önijV- ég I(őnijomdáI(, I^önyv- 
I(öté£zBÍ!eI( ég p&ptf-gyáfa^ ^zámápa.

KARL KRAUSE, L E IP Z IG



V ili. f ü z e t M agyar Myomdászat 1 2 5 .  OLDAL

ni_____________________________________ □

fSzakiizIefe I(óniJV-ég I^őnijomdai e j^ ö z ö ^ íé g z é P B

A legjelentékenyebb gyárak főraktára.

J^e^efe és spines fcsíélie ,̂ Itenĉ é̂ , ítron̂ oK, liffíogra- 
plíiai Növelt, valódi angol fíengeranvag, fíefü mosó-por.

A kő- és könyvnyom dászat mindennemű szük
ségleti czikkeinek dúsan berendezett raktára.

S a já t g yá rtm á n yú  n yom dai színes 
festék ek , gép erő vel készitre.

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

minta v. utasítás szerint gyorsan és olcsón szállittatik. 
Iroda és g y á r :

Budapest, V . ,  Hold-utcza 25. sz.
Telefon-szám 270.

íz

fényképész

első magyamszági ehetni- ' 
gpaphiai müintézetc 4

Budapest, IV .,K ároly-utcza3 |
koszit mindennemű horgany- [
edzésü duczot autotypia.pho- 
lotypia, chem igraphia és 
chrom otypia útján. Alapraj
zok, térképek, hálózatok pho- 
tolithographia útján a legjutá- 
nyosabban sokszorosittatnak 

K it főn b eren d ez és házon  
A ir  if i i  fé n y  k é p je lr e  te lek re .

R U S T J - H - C S T Á R S A
BETŰÖNTŐDÉ ÉS GÉPMŰHELY

szállít mindennemű eszközöket 
könyvnyom dák szám ára.

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

A áf,

i s p r

•m n?

£&Ws2
I

iluS S S S L .  GUTENBERu-HAUS GEBR. GEEL - ix.BHó>ígSsfi4 *
A. l e g j o b b  b e v á s á r l á s i  h e l y e  m i n d e n n e m ű

Ip n iJV - ég I^őníjomdai gápel^neí^, v a la m in t  I(o n ijV ^ö tégzeti egz^özö^nel^ gtb.
— Saját  m echanikai műhely, -v^—

Nagy raktára kitünően javított gyorssajtóknak, amerikai gépeknek, kézi sajtóknak, vágógépeknek, 
simító sajtóknak stb. — Ócska gépek cserébe mindenkor elfogadtatnak.

m

m it*
5W í
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kö n yv* és ké n ysm d a i 
sz irtes  és feke te  fe s té k e k  g y á ra

Lipcsében •—
KENCZEFÖZÉS — KOROM ÉGETÉS

k é f f i l  g  r r j i r j o s é ^ l a G r )

V I C T O R I A - H E N G E R A N Y A G
bármely gép számára (körforgóhoz is), fekete, de különö
sen illustratió nyomáshoz vagy más szinti festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

'Képviselő: Toíacseíi (f. $>écs
IV., Apfelgasse 6.

’a

’fp* ‘j<í> yp*. X|V. X|V

Fl̂CHÊNlÎA
B U D A P E S T

) /  k é r i/let, Rirály-vtcza SS. szám.

B E T Ű Ö N T Ő D É  É S  TÖM ÖNTÖDE.

(Styán/ja natgiy vádaózfé/cn éó fo íig  fonoó déóz- 

defden fa t fc ff  /ety iija d d

könyv- és czím irásait
ó z e td  ró /léd et de fii/cet, fcö tz efed ef éó fcéz- 

itá ó o d a fj fo v á d d á  n lyon ic/a i ózeze/ttén iyede/ 

defiiózedzén iyefccf, tídfván tyofcaf, /eeyeyiyoióad- 

d a n  éó deyyyodd ininó 'óéígden /eiá/Y ifva .

E lválla l igen ju tányos áron egész nyomdai beren
dezéseket.

»in. exn itt m m m ctra >n>nvmm g,

Pillái
\ Betüöntodáje és mechanikai üzlete \

SÍ S  Jj  G  í l  ^
II., K langgassel. sz. (saját ház) <

aján lja  czím - és díszbetükkel jól fölszerelt raktárát.

Nagy választékban szállít

ctjriil ég görög betűdet, hangjegyê Bt; í
mindenféle díszes kereteket.

\ N yom dák a lei/jutányosabb áron 
teljesen bei •endeztetnek.

Plakátbetük rézből és fából is  szállíttatnak .

. I fin  fa  k én y re k k e t k ív á n a tra  szo l ff á t un  A’.

i —

IfŐl)YOI]QD^ÍS F E S T É K E I? , 

p i ^ Z É I f  ÜYfilXfl.

I
m
1
1
m
I
i
M
1
Él

K őnyom é tus

FEUERBACH-STUTTCART
K észtetés á rjeg y z ék et és n yom ásm in tákat fe k e te  és 
szín es fe s té k e k rő l in g yen  és bérm en tre k ü ld ü n k .

Képviselet és raktár:

G M I T O E  P G O ,  B É 6 S
IV., F l o r a g a s s e  6.
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WÖRNER J. é s  TÁR SA
G É P G Y Á R  É S  V A S Ö N T Ö D E ,  B U D A P E S T E N

KÉSZÍT :

Egyszerű ós kéttűs gyorssajtókat 
Kétszinnyomásu gyorssajtót 
“ HUNGÁRIA” láb- és kézihajtásra 

berendezett gyorssajtókat 
Amerikai rendszerű tégelynyomásu 

gyorssajtókat
Simító- és esomagoló-préseket 
'Papiruágó s lyukasztó gépeket 
Aranyozó prést könyukötöknek 
Tömöntő készülékeket 
Minden e szakba uágó munkák és 

jauitások eluállaltatnak.

KÖRFORGÁSU NYOMÓGÉPEK A LEG Ú JA BB SZABADALMAZOTT REN D SZER SZER IN T
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.íBdüönlödc cs gép mű Fi elv

S d n v o b  J^ erd inand
emelőit Jí. ©ufenberg § Go.

VI.,Liiniengasse 40 VI., Linicngassc 40

A legdivatosabb könyv-, czim- és clísz- 
betükből nagy raktárt tart, mely betűket 
magyar, román, szerb, tót, cseh, lengyel,

| bulgár és orosz ékezetekkel is szállítja.

3£anajegijek, körietek, nbjineáfi.
A'yomdal szerellények, mint állványok, 
szekrények, szedörasak és deszkák, hajók, 

vas stégek s egyéb tárgyak.

Tel jes  n y o m d a i  b e r e n d e z é s e k
elrállaltatnak és a legmesszebb terjedő 
fizetési föltételek nyugtatnak. Jutányos 

árak.

$

4 \ö n y V - és Ipö n yom d a i 

fekete és színes festék-gyár

FEEY&SENING

V# w -Jr >ir >ir >Sr -Jr btd

K ÜL Ö N F É L E  KENCZEK.  HENGER ANY AG

Copirojó festelek többféle spinben
* *  *

Mintanyomtatványok és árjegyzékek ingyen 
és bérmentve küldetnek.

->S<-
Vezérképviselőség és raktár az osztrák-magyar 

birodalom részére

m E Y S z «
BECS, III., U chatiusgasse 3.

m

m

x n n u n n u n u u u u m u n u u u n u u n m n u u n u m m m u &

í]0IJY¥- ES ^01]Y0rí]I)^I EEgTEp^j
B A Í C r Á /t: 33ÉCS, I ,  AV LO H fiATAtlJO G  9.

—

Könyunyomda-festék
a) Gyorssajióknak. 

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

BI Accidenzfesték ... 
A li i  Illusztráczió festék 
A li 
AI

AO D ísznyom áshoz
AOO
AOOO

b) K ézi sajtóknak. 
CCII K önyvfesték ...
CCI
BBIII Accidenzfesték ....
BBII
BBI
AAIII Illusztráczióknak 
AAII Finom  «
AAI Dísznyom áshoz 
AAO Glacépapir-nyom .

1 ioo ko 
I frTjkr

52i—’l 
6o| —1 
68'—| 
76 —i
84I-
p o -  

I  2 °  -----j

170 —j 
250—J

i  k o  j

4—í 6!—| 
8-

1 20 
1 6o|

M ásolófestékek
lila, kék, fekete 

• vörös ... __

K ő n y o m d a -fe sté k .
K ézi és gyorssajtóknak.
Gravirfesték I I ................

» I ...........
T olifesték  II. ...........

* I ............
Krétafesték I I I . _____

« I I ...........
I. ... ... 

Atnyomó festék

Ercznyom ó festék II ... 
« * I. ..

K en ezé k ,
Könyv-, kő- és ércznyomás- 

hoz.
Gyönge _ ... ...
Középerős . . _
E rős ..................................
A ranyfüst-kencze ... 
Ercznyom áshoz ...

| x ko II 
frt krj

o - Színes festék
kö- és könyvnyom dáknak. 

Kárm inlakk i . ...........

1 ko |j 
frt krj

150] Geranium lakk o ...

4Ö|-
3 6 -
24!—
2 4 -
20-

2 —í 
31—1 
4 — 
7 ! 

10 —

Florentini lakk  i _
« • 2___

Rózsaszínű krapplak

16 — 
1 2 —! 
4 —i

Kárminczinóber3;irnyal. 
1 20\ Czinóber-utánzat «
1 5o! Antikármin ................

L ila, kékes v. vörhenyes i

I Chrom sárga, vegy. tiszta, 
1 —| 4 árnyalat, süvegekben...
120' Chrom sárga,vegy. tiszta,
1 4°  4 árnyalat, darabokban
2 — Cadm ium sárga, 2 árnyal. 
1 — O ckersárga, 4 árnyalat

6 —|

-

3 —1

Selyem zöld, süvegben,
4 árnyalat..........................

Selyem zöld, poralakban, j 
4 árnyalat... .. . . .. ...

Chrom oxyd-zöld, legfin.
* valódi olivzöld

L'ltram arinkéki süv.-ben
. 2 .
• 3 porban

Kobaltkék, legfinomabb
P árisi kék... ...................
M ilori kék,világos és sötét
Sepiabarna ................
T erra di Sienna... _
M ahagonibarna _
Krem si fehér _
Hófehér ...................

Finom  színes jesték ek  ken- j 
czében törve, körülbelü l \ 

2 5 n/y)-k a l olcsóbbak.

Béesi hengeranyag. - o ko
3. sz. Igen szilárd  . ... 150-
2. « Sz ilárd  ... _ 150-
1. • Créme, átöntéshez j 150 -

A r a k  ‘Becsben fizeten  dől ■ ,9 hót •« > >agi ‘ A ■ észpénzbeu ‘é 0l0 scon/o. //ordák ingyen



október i.

!1SZTELETTEL alulírottnak van szerén
él cséje Önt értesíteni, hogy mai napon

U=2 £_=a a volt Trattner-Károlyi-féle házban, 

Koronaherczeg-utcza i-sö szám alatt egy dúsan 

berendezett

könyv- és műkereskedést

nyitottam, és szükséglete esetén ajánlom úgy az 
irodalom minden ágába vágó könyvraktáramat, 
illustrált díszműveimet, mint rézmetszeteimet 
becses figyelmébe.

A megbízások pontos teljesítését és a leg
mérsékeltebb árakat biztosítva, vagyok

kiváló tisztelettel

árosy erencz.

Melléklet a  “ M agyar Nyom dászat" II. kötetének VIII. füzetéhez.
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