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Kezdőbetűk (initialék) alkalmazása.
Szaktársaink közül sokan azon hiszemben van

nak, hogy ezeket bármilyen szövegezésnél alkalmaz
hatják és tényleg alkalmazzák is. Pedig ez téves 
nézet. Nem egyszer megtörtént, hogy az olvasó 
egészen más szót olvasott — a kezdőbetűnek, mint 
czifraságnak, figyelembe nem vétele folytán •— és 
ennek következtében a mondatot is csak többszöri 
átolvasás után volt képes megérteni. Nem akarom 
tehát elmulasztani az alkalmat, hogy e helyütt föl 
ne hívjam a t. szaktársak figyelmét az initialéknak 
gondatlan alkalmazásából eredő hátrányokra.

Nézetem szerint két szempont volna irányadóul 
tekintendő az initialék alkalmazásánál. És pedig 
először az értelmi, másodszor a technikai szempont.

Értelm i szempont alatt értem azt, ha egy szónak 
az első betűje elvevése által nem adatik más érte
lem. Ha azonban ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor 
a föntebb említett eset állhat be. Például egy beszély- 
iró következőleg kezdi el elbeszélését:

örvény elé állították Bagoly Mátyást, 
mikor rájöttek, hogy Haragos Márton
nak két szép szürkéjét a vásárban el 
akarta adni.

Hiszen e mondatnak egészen más értelmet adó szó 
elkerülése végett a szedő egy kis jóakarattal igen 
könnyen segíthet a következő szövegezéssel:

f AGOLY Mátyást törvény elé állították, mikor 
rájöttek. . . .  stb.

Ha azonban a szerző semmiképen sem akar a 
szöveg ilynemű változtatásába belenyugodni (a mi 
nem is igen tételezhető föl), ügy leghelyesebb a 
szöveg elé egy egyszerű és nem sallangos initialt 
adni, mi által az olvasónak azonnal a szemébe ötlik. 
(Hiszen a czifra betűkkel megtörténik, hogy néha 
maga a szedő sem tudja megkülönböztetni egyiket 
a másiktól, mert az n-et a-nak, a k-t r-nek stb. nézi.)

Van azonban még több olyan szó, melyek alkal
mazásával a mondat egészen más értelmet nyer. 
Ilyenek a többek között:

F ázva, dideregve állott karácsony estéjén egy 
kis fiú egy nagy ház ablaka alatt. Fölötte 

a csillagos é g . . .  . stb.
E  szöveget is igen könnyen megváltoztathatnék a 
következőképen:

K a r á c s o n y  estéjén fázva, dideregve állott egy 
' kis fiú egy nagy ház ablaka alatt. .. stb. 

Vagy pedig a következő mondatot:
^ U | evett szokás szerint megint borsót tört 

Szúnyog Péter szomszédjának, Székely 
Istvánnak, orra a lá ; 

nem-e igen könnyen szedhetnők íg y :
s je g in t  borsót tört — szokása szerint —

Szúnyog Péter szomszédjának........ stb.
Ezeket értelmi szempontból hoztam föl. Azonban 
technikai szempontból is van némi kifogásolni valóm 
az initialéknak hübelebalázs módjára való alkalma
zása ellen.

Ugyanis határozottan elkerülendőnek tartom elő
ször is az egytagú szók alkalmazását a szöveg kez
detén, kivéve természetesen a csakis magánhangzók
ból álló szókat, pl. A ; Ó, Ú, Ő stb. Azonban a

j mássalhangzóval együtt előfordulók, mint pl. úgy, 
no, az, te, oly stb. kezdőszóknak már nem alkal
masak ; és pedig még akkor sem, ha az initiallal 
egy szavat képező többi betűk nincsenek is fejezet- 
betűből (Kapitalchen) szedve, melyek pedig rendes 
körülmények között abból szedendők. Nem hiszem, 
hogy valakinek ízlése szerint volna a következő 
példa:

metlen,
csapta.

1 a fővárosi életet kissé ismeri, az jól 
tudja, mi az a lakással való bajos
kodás. Egyik túlzajos, másik kényel- 
a harmadik árát a tulajdonos föl-
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Ezt is ki lehet kerülni a következő szövegezéssel: 
1T főv á ro s i  életet ki egy kissé ismeri, az 

Upk jól tudja.. . stb.
Másodsorban úgy technikai mint értelmi szem

pontból elkerülendő az elválaszt hatlan betűkkel kez
dődő szavak initiálés alkalmazása. Elválaszthatatlan 
betűk alatt értem azokat, melyek csak egy másik
kal egyetemben képeznek egészet. Ilyen esetben 
az initialék alkalmazása megnehezíti a szó olvasását, 
azonkívül pedig a legnagyobb zűrzavart is okoz
hatja. Ez pedig különösen akkor áll be, ha névnél 
alkalmazzuk. Vegyük csak a következő esetet:

Itt leghelyesebben cselekszünk, ha nem veszünk 
initialt, vagy ha már ezt egyáltalán a szedés díszí
tése megkívánja : vegyünk ugyanoly fajta valamivel 
nagyobb betűt és ezt is úgy, hogy a következő 
betűhöz lehetőleg hozzátapadjon.

Az ily összetett betűknek figyelembe nem vevése 
azonban olyan bakot is eredményezhet, a mely 
kétértelműségével fölösleges kiadást és rekriminá- 
cziót okozhat úgy a faktornak, mint a főnöknek, 
és áldozatába kerülhet a szedőnek is.

Szócsőn Manó.

A galvanoplasztika föltalálása.
Most ötven éve körülbelül, hogy a sz.-pétervári 

tudományos akadémiának egyik ülésén (1838 októ
ber 25) Fuss, államtanácsos, az akadémia titkárja, 
Jakobi-vFSt egy iratát olvasta föl, melyben az aka
démiát a galvanoplasztika föltalálásáról értesíti. 
E  találmányról szóló első hír nyomtatásban ugyan
azon év október 26-ikáról van keltezve és az említett 
irat kivonatként jelent meg a «Revue scientifique» 
95. számának a végén. Mivel ebben a tárgyban ez 
az első nyomtatásban megjelent közlemény és így 
a galvanoplasztika története szempontjából igen 
fontos okirat, hű fordításban ide iktatjuk:

«Jacobi úr mostani munkáihoz egy galván-oszlopot 
használ, melynek az a figyelemreméltó tulajdonsága 
van, hogy a keletkező hidrogén, mely a közönséges 
Volta-féle készülékekben a negatív, vagyis a réz
lapon kiválik, telitett rézvitriol rezének a kiválasz
tására használtatik föl. A  kiválasztott réznek halmazata 
a galvánáram erejétől függ. Ha az áram gyenge s

így működése lassú, a réz kisebb-nagyobb sűrűség
gel, de tökéletesen összefüggő alakban válik k i ; 
ellenben erősebb áram gyors kiválasztást eredmé
nyez, látszólag kristályalakú szemekből álló rendetlen 
halmazok alakjában. Galván-készülékének tisztoga
tásakor észrevette Jakobi úr, hogy a keletkezett réz 
összefüggő lemezekben lefejthető és hogy a modell- 
lapok felületének esetleges egyenetlensége a rólok 
leválasztott lemezeken mind híven lemásolódtak. 
Finom olajréteggel bevont, vésett mintalappal tett 
kísérlet eredményül oly rézlapot adott, melyen a 
mintára vésett legfinomabb vonások is a legtökéle
tesebb pontossággal utánozva voltak. Ezt a lemezt 
Fuss úr bemutatta.))

Minthogy az ilyen korszakot alkotó fölfedezések 
rendesen nem egyesek szerencsés ötleteinek, hanem 
többek sok évi fáradozásainak az eredményei, az 
első közlés után majdnem mindig kitör az elsőbb
ségért való harcz. így volt az régen és így van az 
még ma is. Ez esetben is az történt. Wurtz a 
chemia történetéről szóló művében említi, hogy az 
angol Spencer Liverpoolban, kevéssel az 1838-iki 
év vége előtt, galvanoplasztikai úton előállított ér
meket mutatott be és az elsőbbség jogát magának 
követelte. Mások Spencernek első nyilatkozását 
1839 május 8-ára teszik, a mely napon a tőle «ele- 
ctrotype-eljárás»-nak nevezett fölfedezésről adott hírt, 
de kimerítően a dolgot csak ugyanazon év szep
tember havában közölte. Harmadik Jordán, ki a 
«London Mechanic Magazinéi) 1889 május 22-iki 
számában követeié magának a fölfedezés elsőségét.

Jakobi fölfedezéséről már 1838 október 5-ikén 
szólt nyilvánosan, s az «Athenaeum» 1839 május
4-iki számában már behatóan meg is bírálták; holott 
Spencer az övéről csak 1839 május havában beszélt 
először, a nyilvánosság elé pedig csak ugyanazon 
évnek szeptember havában lépett vele. Ámde Spen
cer azt állítja, hogy ő már 1837 szeptemberében 
tett galvanoplasztikai kísérleteket, a nélkül, hogy 
közzé tette volna. Azért fontos meghallani, mit mond 
maga Jacobi fölfedezésének folyamáról. A  nagy 
közönség elé Jacobi egy 1840-ben megjelent, Miklós 
czárnak ajánlott műben tárta fölfedezését. A  munka 
czíme ((Galvanoplasztika, azaz olyan eljárás, melynek 
segítségével összefüggő, szilárd rézlemezekben, vagy 
más tetszés szerinti alakban, galvános úton, közve- 
tetlenűl rézoldatokból állítható elő’). Ebben azt 
mondja: «A munka megírására engem még 1837 feb- 
ruárius havában, mikor még Dorpatban valék, indí
tott egy föltűnő jelenség, melyet egészen más czél 
felé törekvő galvánikus vizsgálataim közben meg-
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figyeltem. Több napra terjedő kísérleteim czélja volt 
a galvánáramok erejét és állandóságát megvizsgálni. 
Rézlap helyett rézhengert használtam, melyet hólyag
gal vettem körül azért, hogy a kétféle folyadékot 
egymástól elválaszszam. Midőn ez a hólyag hosszú j 
használatban megsérült s mással kellett kicserélnem, 
alkalmam nyílt az idő közben redukálódott réz alak
ját megvizsgálni. A  réz, mint azt előre is lehetett 
sejteni, a henger felületén és a hólyag belsejében 
redukálódott részint por, részint pedig kristályos 
szerkezetű kisebb-nagyobb tömegekben, melyek ! 
egymással nem függtek össze.

Ezeket a szemeket eltávolitván, a mi helyenként j 
bizonyos erővel ment, azt láttam, hogy a hengert { 
egész réteg redukált réz borítja, melyet, nagy meg- J 
lepetésemre, összefüggő nagyobb levelekben sikerült [ 
lefejtenem.

A réznek ilyetén szabályos kiválasztásáról eddig- 
clé senki sem emlékezett m eg; hiszen már a fém
szemek keletkezése is felette csodálatos dolognak 
tűnt föl. Megvallom, hogy akkor fogott el csak 
igazán a csodálkozás, mikor észrevettem, hogy a 
rézhenger felületén látható kalapácsnyomok és a 
reszelőnek néhány finom nyoma a lefejtett rézleve
leken tisztán fölismerhető volt. Az a körülmény, 
hogy a redukált lapok összefüggők és bizonyos 
mértékben szilárdak voltak, arra a reményre jogo
sított, hogy alkalmasabb eljárással ezt a tulajdon
ságot majd fokozni is lehet; mivel pedig ezeket a 
nedves úton képződött lemezeket a henger felüle
téről sikerült lefejteni, az a gondolatom is támadt, 
hogy a réznek ezen galvános redukeziója még valami j 
gyakorlati eredményre is vezethet.))

Jacobinak reményei a legtökéletesebben teljesültek.
1 íogy ma a művészetért lelkesedő helléneknek Görög
ország kék ege alatt több ezer évvel azelőtt teremtett 
plasztikai műremekeinek természethű utánzataiban, 
vagy a később élő szobrászok ideális alkotásaiban 
gyönyörködhetünk: azt nagyobbára a galvanoplasz
tikának köszönhetjük, mely arra is képesít, hogy 
segítségével olyan monumentális alakokat önnállóan 
is teremtsünk, mint a milyenek pl. Gutcnberg szob
rának alakjai a majnai Frankfurtban és olyan remek 
fémmunkákat állíthassunk elő, melyek tökéletesség
ben az eredetiekkel versenyeznek.

Manapság galvanoplasztikái úton mindenféle szob
rocskák, műipari tárgyak, pénzek és érmek után
zatai, dombormívű tájképek készülnek, s ezzel az | 
eljárással kapunk daguerreotyp-lapokból nyomtatásra ' 
alkalmas lemezeket. Galván-étetéssel készítenek a j 
rézmetsző számára olyan rézlapokat, a milyeneket |

azelőtt előállítani lehetetlen volt; ezen az úton készül
nek a réz- és fametszetek másolatai, hogy az ere
deti lapokat kímélni lehessen. Bámulatba ejtenek 
az úgynevezett incrustatióval készült műtárgyak, 
mely eljárás abban áll, hogy fémlapra galván-éte
téssel bizonyos rajzot bemetszünk és az így kelet
kezett mélyedéseket ismét galvanoplasztikai úton 
töltjük be más valami fémmel. A folyóiratokat 
ékesítő némely illusztrácziók, az úgynevezett hclio- 
graphiák olyan képek, melyek fotographiákból a 
könyvsajtóba való lapokká alakíttattak át a gal
vanoplasztika segítségével.

Továbbá készülnek rézlapok, melyek képei a tussal 
festett képekhez (galvanographia), és olyanok, melyek 
képei a fametszetekhez hasonlók (glyphographia), 
Annak is kitalálták a módját, hogy lehet állatokat, 
növényeket és a természetnek más alkotásait híven 
és tökéletesen utánozni. Galván áramot használva, 
bármely fémet más fémmel vonhatunk b e ; ez a 
galvanostagia, mely arra képesit, hogy nem nemes, 
tehát «rozsdásodó)) fémből készült ékszert vagy más 
műtárgyat igen tartósan bevonhatunk aranynyal, 
ezüsttel, platinával stb. És van a chirurgiában is 
alkalmazása, arra pl., hogy az olyan szerszámokat, 
melyeket minden külső hatástól meg kell óvni, finom 
aranyréteggel vonnak be.

Jacobi fölfedezése véletlen volt ugyan, és nem volt 
okozati kapcsolatban azokkal a kísérletekkel, melyek 
ugyané czél felé törekedtek; a galvanoplasztika tör
ténetéről azonban mégis beszélhetünk, ha c néven 
ama kísérletek fejlődésének menetét értjük.

Hogy az cgyptomiak a galvanoplasztikát ismerték, 
azt csak kötve hihetni. Ama becses gyűjtemény 
gondos megvizsgálásából, melyet Napóleon egyip
tomi hadjáratából hozott Francziaországba, kiderült, 
hogy a thebai és memphisi síremlékekben talált 
szobrocskák agyagból valók s rézréteggel vannak 
bevonva, a mi csak úgy keletkezhetett, hogy a fémet 
valami eljárással oldatából elektromossággal állítot
ták elő.

Kevéssé megbízhatók az alchimistáknak galvano
plasztikai művészetéről szóló adatok is. így például 
V-ik századbeli Zosimus említi, hogy vassal lehet 
rezet kiválasztani, és ezer évnél később Paracelsus, 
hogy rézlapot úgy lehet ezüsttel bevonni, ha ezüst
oldatba mártjuk ; ilyenek még Palissy Peru át, Boy le 
és másoknak megjegyzései.

A  galvanoplasztika tulajdonképeni története három 
időszakra osztható; a két első előkészítője a har
madiknak, mely Jacobi fölfedezésével veszi kezdetét. 
Az első időszak mindazokat a kísérleteket öleli föl,

23
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melyeknek czélja az volt, hogy valamely folyadékot I féle színes gyűrűket. Ezeket nyomban követték a 
alkatrészeire bontsanak és hogy valamely fémet j nagy Faraday fölfedezései, melyek között különösen 
oldatából más fém belemártásával kiválaszszanak, I kiemelendő az 1833-ban talált elektrolitikai törvény, 
azon ismeret alapján, hogy a dörzsölésből keletkező j De la Rive Genfben már 1836-ban észrevette, hogy 
elektromos áramnak chemiai bontó hatása van. | a Daniell-féle elemben lerakódó rézkéreg a rézlemez 
A másodikban ugyanazok a kísérletek szerepelnek, I felületének hű másolata ; csak ezután lépett Jacobi

hosszú és szorgos megfigyelés után, 1838 október 
5-én a nyilvánosság elé a galvanoplasztika föltalálá-

azzal a különbséggel, hogy most már a galvánáram 
volt a fölbontó. A harmadik időszakban azzal a 
föladattal foglalkoznak, hogy a galvánáram segítsé
gével valamely fémet oldatából válaszszanak le úgy, 
hogy az előre megadott mintának másolata legyen, 
valamint e művészet tovább fejlesztésével.

Az első időszak Priest- 
ley-nek (1775) azzal a 
fölfedezésével kezdődik, 
hogy a dörzsölésszülte 
elektromosság «tűze» 
szétbontja az ammoniak- 
gázt. Ezt követi a víznek 
szétbontása ugyanazon 
módon, a mi Deiman 
és Patz de Treostwigh 
(1789) érdeme. Sokkal 
fontosabb volt a galván
áram bontó hatásának 
fölfedezése, a mely on
nan datálódik, mikor 
Nicholson és Carlisle 
(1800) a vizet fölbon
totta. Ugyanabban az 
évben mutatta meg Ber- 
zelius és Hisinger, hogy 
a galvánoszlopot helyet
tesítő folyadék alkatré
szeire bomlik. Richter 
és Sylvester megkisér- 
lették, hogy más fémek 
segítségével oldataikból
tiszta fémeket válaszszanak le, Henry pedig Man
chesterben salétromsavat és ammoniákot bontott 
föl a galvánárammal. A  rákövetkező évben Wolla- 
ston azt födözte föl, hogy valamely pozitív fémmel 
érintkező ezüstlap, rézoldatba mártva, rézzel vonódik 
be. 1805-ben Brugnatelli ezüstérmeket aranyozott 
meg oly módon, hogy a negatív sarkhoz kötve 
aranyoxidammonia oldatába mártotta be őket. Ezt 
követte 1806-ban Davy híres fölfedezése az alkáliák- 
nak galvánáram végezte fölbontásáról. 1821-ben 
Kastncr egy rézoldatban fekvő ezüstpénzt vont be 
rézzel úgy, hogy czink pálczikával érintő, és 1826-ban 
sikerült Ab/;//?'-nck előállítani a róla elnevezett Nnbili-

sával.
Az ipar és a kereskedés azonnal magáévá tette 

j Jacobi találmányát, Ebből magyarázható a galvano- 
| plasztika tökéletesítésére és mennél tágabb téren

alkalmazására való tö
rekvés. Nagyhaladásnak 
kell mondani, midőn 
Maray-nek (1840) sike
rült nem vezető mintá
kat, formákat jó veze
tőkké tenni azáltal, hogy 
felületüket grafit-porral 
kente be. A  réz ugyanis 
csak oly tárgyakra verő
dik le, melyek jó vezetők. 
Ha tehát valami tárgyat 
—  nevezzük azt mintá
nak, formának — rézzel 
akarunk bevonni, vagy 
róla másolatot készíteni, 
az csak úgy lehetséges, 
ha a minta jó vezető, 
pl. valamely fém. De ha 
a minta nem vezető 
anyagból van milyenek: 
a fa, guttapercha, gipsz, 
enyv, viasz vagy stca- 
rin, felszinöket előbb 
vezetővé kell tenni, a 
mit úgy érhetünk cl, 

ha grafit- vagy bronzporral, kénezüsttel vagy foszfor- 
ezüsttel kenjük be. így már most lehetséges bár
milyen tárgyat fémmel bevonni, a mi mííipari tekin
tetből rendkívül fontos dolog.

Számos sikertelen kísérlet után 1840-ben találta 
föl de la Rive a galvánezüstözés és aranyozás prak
tikus módját. Ugyanazon év szeptember havában 
a birminghami Elkington testvérek, kiknek gyára 
még ma is a galvanoplasztikai műipar élén áll, sza
badalmat vettek erre a fölfedezésre, hogy aranysavas 
alkáliákba mártott réztárgyak a forrás hőmérsékletén 
megaranyozhatók. Még ugyanebben az évben födözte 
föl S/tore a galvanoplasztikai nikkelezést és kevéssel

a  T h o r n e-f é i .e  szed ő - é s  o sztó g ép
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reá Smee az antimonnak, platinának, vasnak, czink- 
nek és más fémeknek, és de Ruolz öntvényeknek 
a kiválasztását; 1842-ben sikerült Palmer-nek a
rézmetszetekhez szükséges rézlapoknak galvanoplasz
tikái sokszorositása és még 1859-ben Jacquin-nek 
ugyanezeknek úgynevezett aczélozása. Ámbár B'ótt- 
gcr  már 1846-ban készített vasbevonatokat, mégis 
csak a legújabb időben sikerült Klein-nak Szent- 
Pétervárott a galvanoplasztikának ezt az ágát tökéle
tesíteni. Művészi tekintetben az ezüstözés, aranyozás j 
és másnemű díszítés terén a legszebb eredményeket 
ma a párisi Chnstofle 
tudja fölmutatni.Most 
már odáig haladt az 
ipar, hogy galvano
plasztikái úton képes 
tárgyakat bevonni an- 
timoniummal, árzén- 
nel, ólommal, vassal, 
aranynyal, kobalttal, 
rézzel, sárgarézzel, 
nikkellel, platinával, 
ezüsttel, czinkkel és 
ónnal.

A  galvanoplasztika 
fejlődésére és tökéle- 
tesitésére igen ked
vező volt az a körül
mény, hogy az áram 
előállítására a tulaj
donképen i galván te
lepek helyett magne- 
toelektromos gépeket 
kezdték használni.
Erre nézve az első 
kísérleteket Wool- 
rich már 1 842-ben 
tette. Másrészt meg 
a galvanoplasztikának 
is nagy része van abban, hogy a magnetoelektromos 
gépek szerkesztése legújabban Siemens, Grammé, 
Se hűek ért és másoknak fáradozása alapján oly óriási 
lendületet vett.

A biográfiai gyűjteményekben nagyon sok hamis 
adat van Jacobi életéről; azért egyszersmind kegye
letünket is rójuk le irányában, ha a nagy fizikus 
életére vonatkozó legfontosabb adatokat ide iktatjuk 
azon emlékbeszéd alapján, melyet 1875 deczember 
20-ikán Szt-Pétervárott a tud. akad. ünnepi ülésén tar
tottak, és mely a « Bulletin de l’académie impériale des 
Sciences de St.-Petersbourg»-ban látott napvilágot.

Jacobi Móricz Hermán német származású, Pots- 
damban született 1801 szeptember 21-ikén. Szülei 
kívánságára az építészeti szakot választá pályául és 
tanulmányait Göttingában elvégezve, Königsbergben 
telepedett le mint építész, a hol nálánál három év
vel fiatalabb öccse, híres mathematikus, már 1827 
óta mint egyetemi tanár működött. 1835-ben meg
hívást kapott a dorpati egyetemhez mint a czivil- 
épitészet tanára; de itt nem sokáig maradt. Az 
elméleti és gyakorlati elektromosságra vonatkozó 
munkái alapján a császári akadémiával jött kapcso

latba, és hogy jobban 
neki szentelhesse ma
gát, 1837-ben Szt- 
Pétervárra költözött, 
hol 1839-ben az aka
démiának elébb ad
junktusa, 1 842-ben 
rendkívüli, 1847-ben 
pedig rendes tagja 
lett. Mint ilyen nem
csak az elméleti tu
dománynak volt hat
hatós előmozdítója 
életfogytáig, hanem 
fontos szolgálatokat 
tett új hazájának az 
alkalmazott termé
szettan különböző 
ágaiban is. Súlyos 
bajának első jelei 
1 870-ben mutatkoz
tak. Mikor 1872 őszén 
Párisból, a hol mint 
Oroszország küldötte 
az internaczionális 
méterkomisszió mun
káiban igen tevékeny 
részt vett, visszatért, 

betegsége a kórágyhoz bilincselte. Erős szervezeténél 
fogva néhányszor rövid időre magához tért ugyan, 
de a rohamok mindegyre sűrűbben és erősebben 
támadták meg, mig végre egy ilyen rohamnak 
áldozata lett 1874-ben, februárius 26— 27-ikc éjjelén 
(márczius 9— 10. az új naptár szerint).

Göttingai tanulóévei óta érdeklődött a galvánáram 
és gyakorlati alkalmazása iránt. Már 1835-ben 
jelent meg első műve Potsdamban ezen a czimen : 
«Sur l’application de lelectromagnetisme au mou- 
vement des machines». Ebben a munkában jelent 
meg legelőször egy oly elektromágnesi gép leírása,

F üskúti L anderer L ajos
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mely az elektromágnesi erőt forgatásra használja 
fel. Dorpatban is buzgóan folytatta gyakorlati fizikai 
kutatásait. Szt-Pétervárott kivált Miklós czár bő
kezűségéből alkalma és módja volt feltalálói talen
tumát tovább fejleszteni, nagy eszméit valósítani és 
kiváltképen a már Dorpatban feltalált galvanoplasz
tikát tovább fejleszteni.

18 3 7 —39-ben Leris társaságában tanulmányozta 
az elektromágnesek erejét és törvényeit, minek 
következménye egy elektromágnesi gép szerkesztése 
volt, mely 64 Grove-féle elemet használva, képes 
volt egy csolnakot 14 személylyel a Néván fölfelé 
hajtani. Ez volt az első kisérlet arra nézve, hogy 
az elektromágnesség valami járómű mozgatására 
használtassák, és bár a kisérlet meglepően sikerült, 
Jacobi mégis fölismerte, hogy e találmánynak gya
korlati kiaknázása, szemben a gőzmotorokkal, lehe
tetlen lesz, az aránytalanul nagyobb költségek miatt. 
Jacobinak igaza maradt minden, később ebben az 
irányban tett kísérletekkel szemben is. A  negyvenes 
évek elején készített egy földalatti telegráfvezetékct 
Szt-Pétervár és Czarszkoje-Szelo között és hozzá 
több rendbeli telegráfiai eszközt, a mi a földalatti 
kábeltelegráfia történtében fontos. Még fontosabb 
volt ezen a téren az ő «ellenbatteriá»-jának fölfede
zése (1847), melylyel a rosszul szigetelő telegráf- 
vezetékeken az áramnak levezetése ellenében is 
lehetővé tette a jegyváltást. Később (1859) ugyan
ezt sikeresen felhasználta a jól szigetelő földalatti 
telegráfvezetékekben felhalmozódó elektromosságból 
eredő zavaroknak a kikerülésére. Aknák felrobban
tására báró Schilling  már 1812-ben használt föld
alatti elektromos vezetéket; ezt Jacobi lényegesen 
módosítva, javította, ügy hogy a krimi háborúban 
Kronstadt védelmezésére ezt használták. Ugyanakkor 
talált fel több áramszabályozót, szerkesztett igen 
jól működő elektromágnesi gépet és megvizsgálta 
a polarizácziót és a folyadékoknak ellenállását.

Legfontosabb feladatai egyikének tartotta az elek
tromos áram intenzitásának mérését. Az akadémia 
Bulletinjében 1857-hen egy értekezést adott ki, mely
ben kimutatja annak szükségét, hogy az elektromos 
áramok erejét és a vezetők ellenállását egységes és 
könnyen hozzáférhető egységekkel mérjük. Ez okból 
a galvánáram erejének mérésére egységes mértékül 
a rézvitriol-oldat chemiai bontását hozta javaslatba 
és bizonyos ellenállású rézdrótot köröztetett Európa 
fizikusainál azon kéréssel, hogy magoknak róla 
ugyanolyan ellenállású másolatokat készítsenek, me
lyek méréseiknek közös mértékéül szolgáljanak. 
Midőn Wcber V. az abszolút mértékrendszerrel fel

lépett, mely valamennyi mértéket a centiméterre,
! a grammra és a másodperezre vezet vissza és 

1842-ben az elektromos ellenállás mérését szintén 
abszolút mértékre fektette: ezt a Jacobi-féle étaiont 
is az abszolút elektromágnesi ellenállási egységben 
fejezte ki, mely alkalommal ezen étalon fontos volta 
kiderült.

Ezzel szoros kapcsolatban van Jacobinak az a 
j törekvése, hogy valamennyi ország ugyancgy egysé

ges hossz- és súlymértéket fogadjon el. Az 1867-iki 
párisi világkiállításon mint Oroszország küldötte 

j Jacobi is résztvett azon a nemzetközi kongresszuson, 
j mely hivatva volt arról tanácskozni, hogyan lehetne 
! egységes mértékekhez, súlyokhoz és pénzlábhoz 

jutni. Mint elnök, kitűnő jelentésében azt ajánlotta, 
hogy valamennyi ország fogadja el a metrikus 

! mérték- és súlyrendszert. Azóta Európa legtöbb 
állama csakugyan el is fogadta a méteres mérték- 
rendszert. Ugyancsak Jacobinak 1876-ban tett javas
latára 17 európai és amerikai állam közös meg- 

j egyezéssel új metrikus prototype-okat készittetett. 
Bár Jacobinak más téren is voltak fontos találmá
nyai, mint péld. egy készülék különböző fajsúlyú 
folyadékoknak szétválasztására és mérésére, mely 

j  ellenőrző készülék volt a borszeszgyárak számára 
és több araométer: mint feltaláló mégis leginkább 
a galvanizmus és az elektromágnesség terén moz- 

j  gott, melyeknek továbbfejlődése Jacobinak alapvető 
elméleti és gyakorlati kutatásain indult meg.
(Természettudományi Közlöny.) IZát/l U0l(t A .

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

Szedő- és osztógépek a párisi 
világkiállításon.o

- Harmadik és befejező közlemény. —

Alig tiz méternyire a Fraser-féle gépektől láttuk 
j elhelyezve a Thoruc-féle szedő- és osztógépet.
I A pontos és ügyes szerkezet mindjárt kisütteti 

velünk, hogy amerikai találmánynyal lehet dolgunk. 
Mihelyt működni látjuk, olyszerü benyomást tesz a 
szemlélőre és oly érdeket kölcsönöz, mintha leg
alább is valami órás remekével állanánk szemközt.

Az ábrában bemutatott szedőgép egyúttal osztó
gép is, melyet mechanikai úton gázmotor vagy 

| villanyerő hajtásra lehet berendezni.*
E  gép zongoraszerkezetből és két függélyesen 

álló hengerből áll. A  zongoraszerkezet minden egyes

* A kiállításban e gép az 58. osztályban, Edison pavil- 
lonja mellett, volt fölállítva s a jó szomszédság révén innen 
villanyerővel hajtatott.
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billentyűje azzal a betűvel van jelölve, melynek 
továbbítására van rendeltetve, a két henger pedig 
egy tengelyen járó, egymás fölött elhelyezett betil
tató, melyék körületén annyi csatorna van, a hány 
betűje és jele van az alphabétának; e hengerek is 
saját függőleges tengelyük körül hajtva a villanyos 
erővel csak lassan forognak balról jobb felé.

A  gép magassága 1 méter és 80 cm., 8 négy
szögláb helyet foglal e l ; súlya 400 kilogramm.

A  felső henger az osztásra való ; csatornái osz
tandó sorokkal megtöltetnek. Minden betűnek más 
signaturája van, melyeknek megfelelő signaturák 
vannak az alsó hengeren is ; osztáskor tehát a sorok
kal megtöltött felső (osztó) henger egyfolytában 
forgattatik s a betűk az alsó álló (szedő) henger 
illető signaturás csatornájába csúszik bele, tehát 
osztatik a nélkül, hogy olvasni kellene, egyszerű 
mechanikai problémával, mert minden betűnek a 
szekrény-kulcsokhoz hasonló más signáturája lévén, 
idegen signaturáju csatornába nem csúszhatik. E  gép 
előnye tehát az osztás, mert szellemi erő közre
hatása nélkül hajtja azt végre.

Az alsó henger, mint mondók, egy helyben áll, 
kilenczven függélyes irányba futó csatornájával, 
melyek mindegyike más signaturáju betűvel vagy 
jellel correspondál. A  felső henger, miként az óra
mű fogaskereke, egyik betücsatornától a másikig 
való ugrás által forog, úgy hogy az alsó henger 
csatornájába illő signaturáju betűnek elég ideje van 
a felső henger csatornájából átcsuszamlani az alsóéba; 
ínig a bele nem illő signaturáju addig vitetik tovább 
a felső hengeren, mig a saját signaturáju csatornára 
rátalál. Magától értetik, hogy a felső henger minden 
egyes ugrása által több betű osztatik egyszerre, 
mert hisz a kilenczven csatorna végén levő betűk
ből nehány csak talál minden ugrásnál (tudjuk, hogy 
a felső henger csatornáit, melyek signaturátlanok, 
megtöltjük osztandó szöveggel); mindennek daczára 
az osztás folyamatának igen lassú menetben kell 
történnie, mert különben a különböző signaturáju, 
gyönge betűk könnyen eltörnek. Ha két egyforma 
betű, például un, tt, //, aa, ss stb. fordul elő egy
más után, a második miatt a hengernek egészen 
körül kell fordulni, mert egyszerre csak egy betűt 
bocsát ki a felső és vesz át az alsó henger. A ki
zárásoknak is. mint a betűknek és írásjegyeknek 
külön signaturájuk és csatornájuk van.

A gép osztószerkezetének minden egyes rész
lete oly pontossággal van kombinálva, hogy hiba 
soha sem fordulhat elő.

Lássuk az alsó henger munkáját, a szedés menetét.

A szedő Írógéphez hasonló zongoránál ül s minden 
egyes billentyű-nyomásra az illető betű egy példá
nya saját csatornyájából kiszabadul és egy folyton 
forgó érczlemez segélyével, mechaniee a szedővasba, 
innen pedig a kiemelő hajóhoz vezettetik, hogy ott 
a szedő az egyenletes kizárást eszközölje.

Azt mondják, hogy e gép igen gyors menetű, 
óránkint 10,000 «-et szed, ha ezt t. i. kellően gya
korlott billentyű-nyomogató eszközli.

Szívesen elismerjük, hogy e gép munkája meg
lepően szabályos és pontos, de a gyorsaságban az 
osztás nem tart lépést a szedéssel, annyira nem, 
hogy a szedéshez való betű-szükségletet nem képes 
kellő mennyiségben szolgáltatni. Nem túlozunk, ha 
még azt sem tartanók elegendőnek, ha minden 
szedő- és egyúttal osztógép mellé egy csakis osztásra 
való gép alkalmaztatnék, mert még igy sem bírná 
a két osztószerkezet az egy szedőszerkezet szükség
leteit kielégíteni.

A «Thorne»-féle gép Angolországban és Ameri
kában újságoknál s könyvek szedésénél már forga
lomban és alkalmazásban van, úgy hogy a világ
kiállításon a géppel egyidejűleg több vele készült 
nyomtatványt is szemlélhettünk.

A  gép minden előnyösségét nem csekély részben 
gyöngíti ama körülmény, hogy hozzá - a sorok 
kizárására szükséges szedőt nem véve tekintetbe — 
motorikus hajtóerő szükségeltetik, a mi nem csekély 
kiadással jár ; továbbá hogy csakis egy és ugyan
azon betüfajjal dolgozik, melyre berendeztetett; ha 
egy-két szó más betüfajból, például dűlt betűkből 
szedetik, helye előzőleg négyzetekkel töltetik ki s 
csak a kizárásnál szabad kézzel szedetik bele más 
szekrényből a más fajú irás. Más árnyoldala a 
gépnek, hogy működtetni csak azon nagyságú és 
vastagságú betűkkel lehet, melyre berendeztetett. 
így ha valamely betüfajból nonpareille, petit, gar- 
mond, ciceró stb. betűket akarunk szedni, külön 
gépet kell a nonpareillenek, külön gépet a petit
nek stb. berendezni, a mi bizony, tekintve, hogy 
egy gép ára 10,000 frank, drága mulatság, melyhez 
még a betűöntők ama nehéz munkájának ára is 
járul, hogy annyiféle signaturával kell a betűket el
látni, a mennyifélére a gép szerkesztve van, azaz 
minden betűnek, kizárásnak és jelnek más-más 
signaturájával.

Valamely középszerű nyomdának e systéme sze
rint való berendezése bizonyára 60— 65,000 frankba 
kerülne s ha még számításba veszszük, hogy a 
bonyodalmas és sok finom alkatrészből álló szerke
zet gyakori elromlásnak és igy javíttatásnak is lenne
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kitéve, — a Tkomé-féle szedő- és osztógépnek sem
lehet valami nagyon fényes jövőt jósolni.

* * *
Midőn a párisi világkiállításon látott szedő- és 

osztógépek e négyféle módszerének ismertetését be
fejezzük, nem habozunk elismerni, hogy mindegyik
ben rejlik egy-egy kimagaslóbb eszme, melyek 
mindegyike még sok fejtörésébe kerül tervezőjének, 
mert gyakorlati hasznot egyelőre egyik sem képes 
kimutatni. Kalmár L. Lajos.

A Landerer nyomdász-család.
(Harmadik és befejező közlemény.)

I. Landerer János Mihály halála után a pozsonyi, 
pesti, kassai könyvnyomdát és könyvkereskedést 
fia, II. Landerer Mihály vette át, ki e virágzó 
üzletet erélyesen folytatván, egyedül Pozsonyban 
nyolcz sajtóval működött, és többi üzletei is annyira 
emelkedtek, hogy papírszükségletét már saját ó-turai 
papirmalma fedezni képes nem lévén, azt a Tauber- 
féle, dejthei papírmalmából kénytelenittetett pótolni.

1798-ban a kassai könyvnyomdát és könyvkeres
kedést Landerer Ferencznek, a család egyik tagjá
nak, adta át, ki ott számos éven át működött, de 
halála után e nyomda más kezekbe került.

II. Landerer Mihály, szintúgy mint atyja, a ma
gyar irodalom iránt rokonszenvvel viseltetett és 
kiadásaiban a magyar könyveknek adta az elsőséget, 
ámbár az olvasóközönség nagyrésze, kivált a városi 
lakosok, németek lévén, magyar könyvei nem min
dig akadtak vevőkre; — de mellőzvén az anyagi 
hasznot, érezte már akkor, hogy a magyar nemzet 
egy jobb jövő előcsarnokának küszöbén áll, és igy 
tudta, hogy minden igaz hazafi kötelessége a czél 
elérésére körülményeihez képest segédkezet nyújtani.

Mennyi jeles mű került ki, mint Landerer saját 
kiadása, e nyomdából, mi a tudományos világban 
még most is kézen forog, fölösleges volna elősorolni, 
csak kiadványainak 1820-iki jegyzékét említjük, mely 
225 magyar, 133 latin, 58 német, 40 szláv, össze
sen 456 munkát tartalmazott, nem is említvén az 
elfogyottakat és a szerzők és könyvárusok költsé
gén nyomatott könyvek sokaságát.

A Landerer-féle pozsonyi nyomdából kerültek ki 
az 1796. és 1802-iki országgyűlési diariumok, az 
1791., 1796., 1802. és 1808-iki vármegyei akták, 
az országgyűlési küldöttség munkálatai, úgyszintén 
a vármegyei és városi hivatalos nyomtatványok s 
mintázatok, megannyi tanujelei az üzlet terjedtsé
gének s az iránta ébredt általános bizalomnak.

1809-ben II. Landerer Mihály bevégzé hazafias 
pályáját. Összes üzletei ekkor fiára Füskúti Lan
derer Lajos-ra maradtak, ki ekkor még iskolába 
járó fiú volt, később, több évig kadét egy magyar 
gyalogezredben; s kinek nevében, nagykorúságáig, 
az ügyes, tapasztalt és művelt Blöszl József mint 
ügyvivő kezelte az üzletet, melyen azonban, minden 
fáradsága daczára meglátszott a hanyatlás, részint 
a háborús idők következtében, részint mert hiány
zott az önálló, vállalkozó tulajdonos.

Érdekesnek tartjuk a pesti és pozsonyi Landerer- 
féle könyvnyomdák állását 1817-ben, ide iktatni, 
annak bebizonyítására, hogy Landerer Lajos kís- 

j korusága alatt mily kis mérvben folyt az üzlet.
; Pozsonyban volt: 1 ügyvivő, 2 szedő, 3 nyomtató, 

1 könyvrakó, földolgoztak évenkint 100 bál papí
rost ; Pesten: 1 ügyvivő, 2 szedő, 1 nyomtató, a 
papirszükséglet évenkint 50 bál papírt tett, míg 
jelenleg e nyomda egy hét alatt majdnem többet 
feldolgoz.

1820-ban Landerer Lajos elhagyván a katonai 
pályát, a nyomdára már nagyobb befolyást kezdett 

i gyakorolni, újabb lendületet adott különösen po- 
j zsonyi üzletének és már ekkor több könyvet adott 

ki «Landerer örökösei)) czég alatt. A  meglevő 
8 sajtó folytonos működését szorgalmazta és azon- 
fölül még egygyel szaporította is.

Végre 1824-ben elérvén nagykorúságát, a nyom
dákat saját kezelése alá vette. A  pozsonyi sajtók 

j számát kilenczről kettőre leszállítván, a többivel 
pesti nyomdáját nagyobbitotta, már akkor is fősúlyt 
fektetvén Pestre és csak az országgyűlések tartama 
alatt szaporította időközben néhány sajtóval pozso
nyi nyomdáját.

Katonáskodása előtt és után a könyvnyomdásza
tot buzgón tanulmányozván, annyira megkedvelte, 
hogy minden a nyomdászati haladás terén fölmerülő 
újításokat, fölfedezéseket, semmi költséget nem ki
méivé, azonnal alkalmazott, és azon arányban, a 
mint a volt Trattner-Károlyi nyomda hanyatlani 
kezdett, az övé emelkedett. O volt az egyedüli 
nyomdász Magyarországon, ki az idő kívánalmaival 
lépést tartott és 1833-ban az akkor dívó és kedvelt 
congrivc,. guilloch és iris nevezetű színes nyomta
tást megkezdette, és e czélra Pesten egy külön 
nyomdai osztályt és melléje stereotypiát is állított. 
A legjobb külföldi minták, kitűnő festék-kezelés, 
ügyes vésnökök és értelmes segédmunkások, saját 
nyomdai tapasztalatával egyesülve, megtették a kellő 
hatást, és majdnem minden kitünőbb munka borí
tékai, valamint más különféle nyomtatványok vál
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tozatos és meglepő színvegyülékben nála nyomattak. 
A pesti nemzeti színház első színlapját szintén ö 
nyomtatta nemzeti színben. A hazában levő 
gyógy- és illatszerészek, kik azelőtt az áruikra szük
ségelt csecsebecséket külföldi kőnyomoknál rendel
ték meg, ez időtől kezdve mind Landerer színes 
nyomtatványait vették igénybe, úgyannyira, hogy 
e nembeli tömeges megrendeléseknek számos sajtói 
alig bírtak megfelelni.

Ez időben következett be az 1838-iki pesti árvíz, 
annyi nyomor okozója, de annyi nemes emberi tett 
alkalma is. Landerer Lajos is azon feláldozó ember
barátok egyike volt, kik tulajdon éltük koczkázta- 
tásával mentettek meg számos szerencsétlent. Egy 
akkor megjelent «Emlékkönyv# így szól róla : 
«Landerer Lajos volt az, kit a szomorú napok alatt 
a legveszélyesebb pontokon lehetett látni és a leg- 
szorongatottabbaknak segélyt hozni, — ott, hol 
embertömeg egymásba fonódva csüngött a háztető
kön, ott, hol egyes házromok magaslatain egész 
családok előtt tárult föl a bizonyos halál torka - 
ő nem ismervén akadályt, sem veszélyt, düledező 
falakat megmászott és úszó háztetőkről mentette 
meg számos felebarátait)).

Több ily tény István főherczeg szemeláttára tör
ténvén, ő fensége személyesen nyilvánította neki 
legmelegebb szavakban őszinte háláját. — Pest 
sz. kir. városa érdemei elismerésének jeléül ez alka
lommal küldöttségileg díszpolgár-levelet nyújtott á t ; 
több vármegye, élén Pestmegyével, jegyzőkönyvileg 
fejezte ki háláját azon feláldozó férfiaknak, kik 
között a Landerer név is, emlékűi és az utókor 
tudomása végett, föl van jegyezve.

1840-ben Heckenast Gusztávval, az előbbi híres 
Wigand-féle pesti könyvkereskedés tulajdonosával 
lépett társaságba. E nyomdai egyesülésben Landerer 
Lajos a technikai részt, Heckenast Gusztáv pedig 
a külüzletet vezette, s ettől fogva az üzlet szembe- 
ötlőleg nagyobb lendületet nyert, sőt e szerencsés 
egyesülés a hazai nyomdászat egész ügyét is tete
mesen előmozditotta.

Ok a nyomda berendezésére hazánkban addig 
szokatlan gondot s fáradságot fordítottak, s hogy 
e tekintetben egészen a külföldi nyomdászat szín
vonalára emelkedhessenek, nemsokára (1844-ben) 
műutazást tettek Angol-, Franczia-, Németországban 
és Hollandiában, hogy a külföldi nyomdák czél- 
szerű berendezéséről, új anyagszerek alkalmazásáról 
személyes tapasztalást és meggyőződést szerezve, e 
műág legújabb vívmányait nyomdájukba is átültet
hessék. Ok voltak az elsők, kik ez alkalommal

Londonból a most is dívó s azóta számtalan után- 
: zásra talált angol betűk eredeti anyamintáinak 

(Matrizen) egész sorozatát (Garnitur) * hozták be 
hazánkba, daczára annak, hogy azok nemcsak 
Ausztriában, de Németországban is még akkor 
rendkívül magas vámmal voltak terhelve s annál- 
fogva igen nagy árba kerültek. Ezúttal szintén Lon- 

| donból hoztak egy úgynevezett nagy Columbián- 
I sajtót, blommetszögépet stb., szóval, alig volt ország 

és jelesebb város, honnan a nyomdászat haladásá
nak jeléül valami újat ne hoztak és nyomdájukban 
azonnal ne alkalmaztak volna.

E  czég alapította 1845-ben a hivatalos «Pester 
{ Zeitung»-ot. a Heckenast Gusztáv által már 1839-ben 
! kiadott aPester Tageblatt» alapján, egyesítvén a 

Rössler-féle «Ofner Zeitung»-gal. (E szabadalom a 
Bach-rendszer alatt megsemmisittetvén, az akkori 
kormány a hivatalos lapot bérbe adta.)

Ugyanők alapították 1841 januárban a szabad
elvű «Pesti Hirlap»-ot, és Kossuth Lajost szerkesz
tőül megnyervén, rövid idő múlva 5 —6000 előfizető 
jelentkezett, mi addig a magyar journalistikánál 
hallatlan szám volt. 1844-ben e lap szerkesztését 
Szalay László vette át. Később Csengery Antal, 
1849 elején pedig rövid ideig Szilágyi Sándor szer
kesztette a «Pesti Hírlap »-ot, míg a Haynau-időszak 
alatt végkép elnyomatott.

1848 márczius 15-én délelőtti 10 órakor a hat- 
j vani-utczai Horváth (jelenleg Pálffy-) házban volt 

Landerer és Heckenast nyomdából kerültek ki az első 
czenzurátlan, szűz nyomtatványok Magyarországon, 

j t. i. az ismeretes 12 pont, valamint Petőfi «Talpra 
{ magyar, hí a haza» czímü lelkesítő költeménye, 
j S másnap a sajtószabadság kihirdetésének örömére 
j a város ki világíttat ott, a könyvnyomdászok testüle- 
j tileg körmenetet tartottak, az úri-utczában a «nem- 
i zeti kör» helyisége előtt több szónok beszédet tar

tott a sajtószabadság jelentőségéről, szóval: e napon 
í minden hazafi szív erősebben lüktetett, miután a 

soha nem élvezett és századokon át jogtalanúl vissza
tartott sajtószabadság végre igéből testté lön.

Az országgyűlések ez időtől kezdve a törvény 
által Pestre tétetvén át, a pozsonyi Landerer-féle 
nyomda fentartásának az utóbbi időkben csaknem 
egyedüli czélja, t. i. az országgyűlési nyomtatványok 
kiállítása, megszűnvén, a «Landerer és Heckenast» 
czég a pozsonyi nyomdát az üzlet volt ügyvezető
jének, Schreiber J.-nek örök áron eladta. A tősúlyt

* Garnitur szó alatt értik az egyalakú, de különböző 
nagyságú betűk egész sorozatát, névszerint : nonpareillc, 
petit, garmond, ciceró stb. föl a legnagyobb alakig.

-'4
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ezentúl a pesti könyvnyomdára fektetvén, azt mind 
nagyobb kiterjedésre és virágzásra emelték.

Az első magyar minisztérium egy bankjegy- 
nyomda felállítása végett Landerer Lajoshoz, mint 
elsőrangú és tapasztalt nyomdászhoz fordult, s ő 
azt a czélnak teljesen megfelelőleg s a mellett oly 
rögtön varázsolta elő, hogy még a nyomdászok közt 
is általános csodálatot gerjesztett. Ezen bankjegy- 
nyomda technikai vezetése addig, míg minden ren 
des kerékvágásba jő, Landerer Lajosra ruháztatott, 
mely bizalomnak ő szakértőleg meg is felelt, miről 
az úgynevezett «Kossuth-bankók* is tanúskodnak.

Ez volt, hogy úgy mondjuk, utolsó nevezetes 
vállalata. Egészsége hanyatlani kezdett s élete utolsó 
éveit fájdalmas betegségben élte le ; de ennek da
czára soha sem lehetett tőle panaszt hallani s víg 
kedélyét, 1 854 iki február i-én, életének 54-ik évé
ben, Vácz mellett történt haláláig megtartotta.

Füskúti Landerer Lajos ügyes és tanult nyom
dász, jó főnök, nyílt, egyenes, bátor jellem, minden 
szépért, jóért lelkesülni tudó férfiú volt. Alárendelt
jeinek őszinte, teljes tiszteletét és szerétét bírta, s 
temetésén Váczon a többi nyomdák is, a távolság 
daczára, küldöttségileg voltak képviselve.

Halála után az egész üzletet Heckenast Gusztáv 
vette át, s Landerer örököseivel barátilag kiegyez
kedvén, egyedül kezelte. 1863-ig «Landerer és 
Heckenast» impressiumot használt még, de ez idő 
tői kezdve névleg is egyedüli birtokosa az egykori ] 
Landerer- nyomdának.*

Landerer Lajossal kihalt e híres család azon ága, 
melynek kilencz férfi- és két nőtagja Budán 108, 
Pozsonyban 95, Pesten 78, Kassán mintegy 30 évig 
terjesztette a műveltséget és irodalmat. Bátran el
mondhatjuk, hogy ez volt eddig a legnagyobb és 
leghíresebb hazai könyvnyomdász-család».

^  ̂  ̂  ̂  ̂  ^  ^  ^  ^  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂

A könyv fejlődése a legrégibb idők
től a könyvnyomtatás föltalálásáig.

(Ötödik és befejező közlemény.)

Minő volt a könyvtermelés a római birodalom föl- j 

oszlása után s abban a hosszantartó időszakban, 
mely a barbárok keletről történt benyomulása s a 
között az idő között lefolyt, míg Európa nemzetek 
által tagozott képet nyert ?

* 1873 óta pedig irodalmi és nyomdai részvénytársaság 
tulajdona, mely <■ Frankiin-Társulat magyar Írod. intézet és s 
könyvnyomdái) czímen a nyomdát tetemesen megnagyob- j 
bitotta. Szíri-. I

Bármily érdekes is e korszak története, részlete
zésébe nem bocsátkozhatunk. Annak fölemlitését 

■ azonban nem hallgathatjuk el, hogy ha a római 
birodalom hatalma el nem enyészik s nem küzdöt
tek volna a különböző fajok a fenhatóságért: 
világrészünk czivilizáczióját lassan-lassan, de bizo 
nyosan 3 —4 századdal korábban érte volna el. 
A keresztény egyház vállalkozott a nehéz kísérletre, 
hogy eme zavaros időszakban a tudás vágyát, az 
igazság szeretetét s a békés művészetek iránti érzé- 

| két ébren tartsa — s szerencsésen és sikerrel meg 
is oldotta föladatát. Minden egyes kolostor nevelő- 
és képző-intézet volt ez időszakban. A kolostorok, 
úgyszólva, zártkörű csoportokat és kiadótársulatokat 
képeztek s Európa és Ázsia csaknem minden jelen
tékenyebb városában voltak ügynökeik s tudósítóik. 
Görögül, latinúl és héberül szorgalmasan tanultak 
a szerzetesek ; könyveket írtak, forditottak és má
soltak s a könyvek nemcsak elég jövedelmet haj
tottak arra a végre, hogy kellő számú másolókat 
és könyvfestőket (illuminator) tarthattak belőle, de 
jövedelmükből az egyház vagyonának gyarapítására 
is jutott. Egész határozottan állíthatjuk, hogy a 
szerzetesek azon munkássága nélkül, melyet a közép- 

j kor elején kifejtettek, mi, a XIX. század gyermekei, 
aligha dicsekedhetnénk azon megbecsülhetlen értékű 
irodalmi örökséggel, mely által megszerezhetjük a 
régi és modern tudományosságot és műveltséget. 
Ki kell azonban mondanunk ama másik igazságot 
is, hogy miután az egyház gazdaggá, hatalmassá 
és korrumpálttá lett, nemcsak hogy megvonta 
támogatását minden független irodalmi kísérlettől, 
hanem hatalmának egész erejével igyekezett még 
az erre való törekvést is elnyomni. Minden oly 
könyvet, melyben a püspökök nézeteivel ellentét
ben álló nézetek nyilvánultak, eltiltottak, kiátkoztak 
és megégett ettek. S ne feledjük, hogy az egyház 
által istentelennek Ítélt könyv elégetése abban az 
időben sokkal inkább sújtó volt, mint mai napság 
lehetne. Plisz korunkban sok szerző és kiadó oly 
váddal bepörölve nemhogy tiltakoznék a pör ellen, 
de örülne neki s reklámúl használná a port magá
nak és művének; a középkorban élt szerzőre azon
ban fáradsággal irt művének hóhér által való el- 
égettetése, mely mű talán csak egyetlen egy példány
ban volt meg, igen súlyos büntetés volt. Abalardnak 
a Szentháromságról írott művét a XII. században 
máglyára ítélték el s hasonló sorsra jutott a XIII. szá
zad első évében Aristoteles metaphisikája. Ez csak 
két példa a sok közül s bizonyosan az igen soknál 
is több példát lehetne fölhozni, ha nem találták
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volna egyszerűbbnek és olcsóbbnak műve helyett 
magát a szerzőt küldeni máglyára.

Mikor azonban már ennyire jutott a dolog, igen 
figyelemre méltó jelenségek tűntek föl, melyek azt 
bizonyították, hogy ez nem tarthat így örökké.

A gazdagságában és hatalmában elbizakodott s 
gyökeréig megromlott egyház a tudás és fölvilágo- 
sodás terjesztése ellen mindenütt elkeseredett ellen
ségkép lépvén sorompóba, eljárásának az lett követ
kezménye, hogy minden oldalról megtámadták s a 
rcnaissance nevezet alatt ismeretes kor, a tudomá
nyosság újraébresztésére való küzdelem, Európa 
minden államában megindult. A  XII. század utolsó 
évében Paris egyetemet állított fel, a XIII. század 
első évében létrejött Anglia alaptörvénye a Magna 
Charta s két évre reá lefordították angolra az egy
ház által annyira eltiltott és elitéit Aristotelest i 
1310-ben megkezdette Dante halhatatlan műveit 
írni s 1360-ban kezdettek nyilvános iskolákban 
görögül tanítani; az angolok pedig Wiklef fárad
ságos munkája folytán már ötszáz év előtt megérték, 
hogy a bibliát anyanyelvükön olvashatták.

Ez állapotok tartama alatt, a szellemi küzdelmek 
eme hatalmas erőfeszítése lefolyása közben, találták 
föl a könyvnyomtatás művészetét. Ez átmeneti idő
ben történt, a könyvkiállitásra vonatkozó, mindazon 
tényt, mely a calligraphiáról a typographiára való 
átmenettel foglalkozik — csak a legnagyobb elő- 
vigyázattal fogadjunk. Sok körülmény egybevágása 
megnehezíti, hogy a való igazságot tisztán meg
ismerhessük a felől, mikép történt voltakép a könyv- 
nyomtatás föltalálása. Első sorban figyelembe veendő, 
hogy ha valaki azt hiszi, hogy oly eljárást fedezett 
fel, melynek segélyével versenytársainál gyorsabban 
képes több pénzt szerezni, minden kigondolható 
elővigyázati intézkedést megtesz abból a czélból, 
hogy találmányának titkát megőrizze. Másodsorban 
nem szabad elfeledni, hogy abban az időben sok 
felé tettek kísérleteket abból a czélból, hogy vala
mely mechanikai eljárás alkalmazásával a másolásnál 
rövidebb idő alatt tudjanak könyvet előállítani ; 
gondoljunk csak vissza a fatáblákról való nyomta
tásra, mely a könyvnyomtatás föltalálása előtt — ! 
még pedig mozgatható betűkkel — már gyakorlat
ban volt. Igen valószínű, hogy abban az időben több 
kiváló elme foglalkozott ez irányban kísérletek téte
lével. Továbbá az is megfontolandó, hogy elenged- 
hetlen volt az ekkor szokásos kézirat irásjellegét 
hűen utánozni, hogy a nyomtatott könyveket lemá- j 
sóit könyvek gyanánt lehessen eladni, mert csak 
ha írott könyvek gyanánt vette meg a közönség,

fizette oly áron, a milyenen a valóban írottakat. 
Végűi tény az, hogy eddigelé nem találtak oly 
betiibélyeget vagy matriezot, melylyel az első könyv
nyomtatók betűiket öntötték volna. Ez az oka 
annak, hogy a könyvnyomtatás első termékein nincs 
rajta a nyomtató neve, sőt néha a nyomtatás helye 
is hiányzik. Ez a titkolózás teszi azt is érthetővé, 
miért folyt annyi vita a fölött: ki, mikor és hol 
találta föl a könyvnyomtatás művészetét, mert nem 
kevesebb, mint tizenöt város formált reá igényt, 
hogy a művészetet az ő falai közt találták föl s 
három város : Harlem, Mainz ''német város több is) 
s a Velenczc tartománybeli Felire emlékoszlopot is ál
lított annak, kinek a föltalálást tulajdonítják. A”.
^y'.tty'.^y’.my'tmy'.ty'.^y' »y'.my\»y',^}í'î y',^y.,my\'»yl̂ t'l̂ y',»y'

Mellékleteink kiállítása.
Első mellékletünket Magyar Testvérek, temesvári nyom

tulajdonosok szíves jóakaratából mutathatjuk be. Magyar 
Dávid, a eztíg társa, ki a nyomdászat művészeti fejlesztésé
nek hivatott tényezője, mint már e ezég egyéb nyomtatvá
nyain is volt alkalmunk észlelni, sem fáradságot, sem költ
séget nem kiméi, hogy a nyomdászat terén a legújabbat 
és legszebbet megszerezze üzlete számára és nemes ízléssel 
párosult szakértelme a beszerzett anyagot föl is tudja ügye
sen használni. A jelen melléklet nyolezadrét alakú ezéglap, 
melynek főkörzete a jacaranda barnával nyomott «Holbein»- 
keret. A keret belsejében nyomott, ferdén rovátkolt, rózsa
szín alnyomat a Friebel-féle accidenz-gyalúval vésetett betü- 
magasságú ólomlapra. Úgy a körzetbe, mint az alnyomatú 
lemezbe illesztett névjegy helye ügyesen kivésetett és igen 
elmésen arany.szegélylyel nyomott lineával határoltatott, 
melyben fekete nyomással, a Huck-féle kézirás-betüből 
szedve, díszük a ezég neve. Az intézetnek különböző kiál
lításokon ért kitüntetéseit a középre helyezett belső üzlet
kártya szövege tünteti föl, melynek legkülső Máander-szegé- 
lyezésü szedése, a belső aranyszegély és aranynyomású 
sarokdíszeivel az egész műnek különös, kellemesen kápráz
tató fényt kölcsönöz. A színek harmóniája az, a mi az egészet 
művésziessé teszi s nyomójának, Mederschitzky Józsefnek nem 
kis érdeme ez, kitol már sok szépet volt alkalmunk látni. 
A szedést Wanderlick Lajos végezte, ki az egyleti «Emléklap»- 
pályázatnál is kitűnt s a második díjat nyerte cl. Tekintve, 
hogy a vidéken készült eme műmelléklet bármely nagyobb 
fővárosi nyomdának is becsületére válnék az iránt a leg
nagyobb elismeréssel kell adóznunk s reméljük, hogy ez 
nem utolsó a Magyar Testvérek temesvári műintézetéből s 
lesz még alkalmunk ehhez hasonló szép mellékletet szak
közönségünknek bemutathatni.

Második mellékletünk a ((Magyar Nyomdászata fölhívása. 
Újabb modorú accidcnz-munka, melyet sok egyébre lehet 
használni. A homlokdísz a német rcnaissance körzetből való, 
a ezégsor pedig a «Pretiosa» keret betűihez tartozik s bőrsár
gával nyomatott. A basábválasztó tölgyfüzér az «Acanteá»-ból 
vétetett s a homlokdíszszel és szöveggel együtt zöldes-fekete 
festékkel van nyomva. A zárdísz a Doré-bibliának egyik sike
rültebb díszítményének utánzata, FischerésMika által készítve.

•v>
"4 *
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V E G Y E S  K Ö Z f  .E M  É N Y  E K .
'/lekötési tábláinkat a jövő hóban küldjük szét vörös, 

szürke és tengerzöld színben. Kérjük tehát a táblát meg
rendelni óhajtókat, hogy a kiadóhivatalt levelező-lapon az 
iránt értesítsék, milyen színű táblára van szükségük. A dí
szes vászontáblák ára 80 kr s vidéki előfizetőink ez összeget 
legczélszerübben postautalványon küldhetik be.

.Yérválloztatás. Wrbenszky Ferencz, a m. k. állam
nyomda művezetője, nevét «Szügyi»-re változtatta.

Ifj nyomdák. A fővárosban K rakk Endre betűszedő s a 
«Vénus» czímű hetilap kiadója új nyomdát alapított. 
Nagyváradon pedig ^Szigligeti nyomdai részvénytársaság» kelet
kezett. — Székesfehérvárott M arián György betűszedő indí
tott meg egy kis nyomdát. — Aradon az Ungerleider-féle 
nyomda részvénytársaság tulajdonába ment át s újonnan sze
reltetett föl.

áfa,gyár .k ’yomdászok Erkönyve. A «Társaskör» e 
kiadványát, melyet minden művelt, a szakma irodalmát szi
vén viselő nyomdász megvesz, az a kitüntetés érte, hogy 
a ((Művészi Ipar», melyet Pasteiner Gyula kiváló műitész 
szerkeszt, meleg érdeklődéssel ismertetés közben utánzásra 
való például állít más iparágak művelői elé. — Az É v
könyv ára i forint és a Kör titkáránál (Láng J. L., Budapest, 
Pallas-nyomda) kapható.

« P i h e n ő  ó r á k a t  Költemények és beszélyek Röszler 
Gyulától. Ily czímű kötet hagyta el a sajtót. írója betűszedő, 
kit a szegedi árviz kilencz éves korában nehéz beteggé tett, 
melynek következtében a süketnémaság jutott osztályrészéül. 
Ezért, iskolázatlanéi, a nyomdászathoz szegődött s magára 
hagyatva, «pihenö óráiban» olvasgatott, Írogatott és önerejé
ből vergődött valamire. Ennek gyümölcse, 144 lapra terjedő 
kötet, mely Holló Lajos országgyűlési képviselőnek van 
ajánlva s egy forintért szerzőnél megszerezhető.

E a t í  n a p t á r a k  szebbnél-szebbjéből van módunk ez idén 
is választani. így Brossa O. nyomdája a tavalyinál jóval 
csinosabb&t küldött «üzletbarátainak», valamint a «Pesti 
Könyvnyomda Részvénytársaságén sem maradt a múlt évi nap
tára mögött; mindkettő, fő díszét a Flinsch-féle finom körzet 
képezi. A lapunk 1 1 .  füzetéhez mellékelt « Pallos* fali naptára 
is általános tetszésnek örvend. Ez utóbbi 30 krajczárjával 
lapunk kiadóhivatalában megrendelhető.

.n y o m t a t v á n y o k a t  kaptunk Grünbaum Márk muraszom
bati nyomdásztól; a gyűjtemény sok buzgalomról tanúskodik 
s dicséri a kitartó nyomdászt, a ki az ország határán, cse
kély lakossal biró községben is föl tudta magát küzdeni.

Rzakfololr ásások. A Társaskör deczember 15-én tartá 
ez évadban második fölolvasó ülését. Németh Lajos olvasott 
föl «A könyvek szedése és tördeléséről)); Darvas Adolf 
magyarázta az «Évkönyvben)) megjelent ((Átszámítási táb- 
lázatai» használatát; A d j .  értekezett «A nyomdász ter
mészetrajzáról)). Az ülés megbízta a választmányt, hogy 
szedésversenyre fölhívást tegyen közzé. A Kör «Evkönyv»- 
vállalatának sikeres eredménye örömmel vétetett tudomásul. 
Végül elhatározta az ülés, hogy a Kör pályanyertes dísz
oklevelét szemléletül elhelyezés végett a vidéki egyleteknek 
megküldi.

Lázilé) röpirat a. kaszárnyában. Egyik budapesti 
lapnak az a híre, hogy Fehértemplomban «Ein europáischer 
Soldat an seine Kameraden» czímű katonai lázitó röpirat 
példányát és szerb fordítását találták volna, továbbá mintha 
az eziránt megindított nyomozások hírlapi közlése miatt, 
Bessenyei főszolgabíró ellen vizsgálatot indítottak volna, 
nem bizonyult alaposnak. Az említett röpiratbó! csak egy 
példányt találtak s azt is Ausztriában egy katonánál. A nyo
mozást Ausztria-Magyarország területén csak elővigyázatból 
indították meg.

falragaszok sorsa. A párisi választások alkalmával 
falragaszokra elpazarolt óriási mennyiségű papirost már 
nagyrészt levakarták a falakról s elszállították a különböző 
gyárakba. Ott gyártanak belőlük tízkrajezáros kemény papír
babát, patront a puska számára, de főkép czipőgombot. 
Egyetlen gyár naponta ötmillió papírgombot képes elkészíteni.

.meghaltak. Brezovssky István, betűszedő, november 16-án, 
45 éves korában, Eperjesen. — Rózsa Endre, betűszedő, 
november 18-án, 22 éves korában, Budapesten. — Fischer 
Istvá n ,. nyomdatulajdonos, november 27-én, Győrött. — 
Fiiul Sebestyén, betűszedő, deczember 8-án, 59 éves korában, 
Nagy-Kikindán. - Káinén György, betűszedő, deczember 
22-én, 31 éves korában, Budapesten. — W aldheim  Rezső, 
bécsi hírneves kiadó-nyomdász, több érdemrend és előkelő 
állás viselője, január 2-án, 58 éves korában, Abbáziában. —- 
Jancsovits Gyula, nyomdakezelő, január 7-én, 49 éves korá
ban, Kaposvárott.

TARTALOM  : Kezdőbetűk (initiálék) alkalmazása. Szécsin Manótól. — 
A galvanoplasztika föltalálása. Ráth A rn o ld  L ótól. — Szedő- és osztó-gépek a 
párisi világkiállításon. (Harmadik és befejező közlemény.) K a lm á r L .  L a jo s 
tól. — A Landerer nyomdász-család. (Adalékok a nyomdászat történetéhez 
Magyarországon.) (Harmadik és befejező közlemény.) Szabó JózscjtSl. —- 
A  könyv fejlődése a legrégibb időktől a könyvnyomtatás föltalálásáig. 
M r . W il k ir  fololvasása. (Ötödik és befejező közlemény.) A "Printers Rcgister* 
után X -tö l. — Mellékleteink kiállítása. — Vegyes közlemények. — Hirdetések.

PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

m

Üt

ix,ii*sFi.istrasse8 GÜTiNBERG~HAUS GEBR. GEEL« ix. hoÜ m* >
A . l e g j o b b  b e v r í s á r l á s i  h e l y e  m i n d e n n e m ű

l̂ önijV- Bj3 {̂ nyomdai gépel̂ neí̂ , valamint! Ipíjvlptégzeti egzl̂ özölgiel̂  gtb.
—A -  Sa já t mechanikai műhely, -V '—

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

vo/
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E m u m
vésnök, ’oetü' és fametsxő, plakát=fabetü vágó

Budapest, VIII. kér., Békés-utcza 5. szám
József-körút sarkán .

A já n lk o z ik  m ind en n em ű  e szakim  vágó m u n k a  elk é
szítésére bá rm ely  k ir á n t  m odorban , igen  ölesét áron. 
h'ii/önösen a j/in tkozik  kéoytsehb d r á g a  béták k i ja v í 
tá sára . m ely ek k e l a  ja v ítá s  után éjt ágy leh el n yom n i. 

m in th a  ú jr a  vo ln á n a k  öntve.

1

Netáni szükséglet esetén a nyom datulajdonos urak 

figyelmébe ajánlom

B É1  ILI M jg A -  © T Á R  A  M AT
és egyéb

NYOMDÁSZAIM ESZKÖZÖK K ÉSZ ÍT É SÉ R E  SZOLGÁLÓ 

M ŰHELYEIM ET

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

^  K önyv- és kőnyom dai 
sz ín es és fekete festékek gyára

K izárólagos 
"kép vise lő i M agyarország 

i a  keleti tartom ányok részére

PUSZTAFI ÉS TÁRSA BUDAPEST
iE E P iB S IE B ig B B g B E B W iM B

Hol is a dúsan felszerelt raktárból bárminemű 
megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Á rje g y z é k e k k e l és n y o m á sm in tá k k a l k ív á n a tra  
■ készségnél szo lgá lu n k. • • •* •

ARL K RA U SE, L E IP Z IG
- A l t t p i t t a t o t t  1 8 f 5 f 5 - t > e n .

RAÜSE KÁROLY
L I P C S E  (Leipzig-Krottendorf).
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Ejépel̂  Î önyv- ép í̂ őnyomdál̂ , l̂ öníJV- 
I(otépzeteÎ  ép papir-gyárâ  pzámápa.

KARL KRAUSE,  LE I P Z I G
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É j i

B u d a p e s t , / í̂ adámia-utcza 6 .

Állandó nagy raktár gépek, festékek, és 
minden nyomdai fö lszerelésben.

Legelső gyárak képviselősége.
H aszn ált p é p e k  vétele és a z o k n a k  sa já t  
m űhelyükben történt le ljes  h e ly rt ip a z i-  

társ/r után v a ló  eladása. 
N yom dai beren d ezések

A frankfurti FLINSCH-féle betűöntődé vezérkép
viselősége Magyarország és Ausztria

FpÊ R[Î A
B U D A P E S T

)/. kerület, Á'irály-ntcxtt SS. sitim .

BETŰÖNTŐDÉ ÉS TÖM ÖNTÖDE.
->5<-

(S tjá  n fija  n a y y  v á fia sz fié fiu  és  fo fity  fiú nos ficesz- 

fiefifien fiatficfifi fie iy é ija fifi

könyv- és czím irásait
özet f i  és fitéfiei fiefiüfieefi, ficotzefieficefi ró filéz- 
itásoficaf, fiúvá fifiá nijonufia i  szezefivéntyefit'fij 
fiefiüozeficiétiueficefi, a fifivá n  tyofica fi, fieagyozöafi- 

finn és fiéyjofifi tn in ó séy  fien ficiáfifiifiva.

E lválla l igen ju tán yo s áron egész nyomdai beren
dezéseket.

1 * 1
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Jíílcipilfcilott 1823-baî

j B e r g c ^ Ü j i r í ^

kö n yv* és ke nyem da i 
sz ínes és feke te  fe s té k e k  g y á ra

— • L ip c s é b e n  —
KENCZEFÖZÉS — KOROMÉGETÉS

f j é t j e l e  ír jir^ e s é ^ la e i)

V IC 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 színű festékekhez 
kiválóan alkalmas. E  hengeranyag előnyösségét dicséri az, 
hogy a meleg időjárás vagy tropikus éghajlat befolyásának 

nincs alávetve.

'lyépvisefö: Tolacsefi (f. Odécs
IV., Apfelgasse 6.

ip

1

[o
□!o

VJv*V|v |̂> VJv’ V̂ x'Vív'VJv'Viv’Viv'VJv'Viv'V̂ v.'Viv'Viv’X

IP

;6elüönföde és gépműhely

J í c ^ w ü b  p e r c f i n ü n c f  |

cjclőft Jí. ©ulenberg § Go. j &

VI., Liiniengasse 40 E É 6 3  VI., Liniengassc 40 ( )

. i  legdivatosabb könyv-, czím- és dísz- L , 
betűkből nagy raktárt tart, mely betűket 5? 
magyar, román, szerb, tót, cseh, lengyel, 
bolgár cs orosz ékezetekkel is szállítja. > ■,

íffangjegyek, körietek, réjjineák.

Nyomdai szerelvények, m int állványok, j | j 
1 szekrények, szedörasak és deszkák, hajók, | |  

vas stégek s egyéb tárgyak.

T eljes  n y o m d a i b e r en d e zé sek  i
elváltaitoknak és a legmesszebb terjedő [ |i í| 
fizetési föltételek nyugtatnak.' .fitlányos \ ij 

árak.

*  ¥ t Ö l } Y Y -  ES ^OJJYOEQD^I E E S T E I ^  G Y f i l \ ‘] i *
HA/CTÁ'íi: t í É C S ,  /., AV A O )l '/L A  /'A /N li 9. a

Könyunyomda-festék.
a) Gyorssajlóknak. 

Cili Hirlapfesték 
CII
Cl . „ . —
Bili Könyvfesték 
BII . .
Hl Accidenzfesték ... 
A lii Illusztráczió festék 
All 
AI

AO Dísznyomáshoz
AOO
AOOO

b) K é s i sa jtó k n a k . 
CCH Könyvfeslék... ... 
CCI
BBIII Accidenzfesték ...
BBII
BBI
AAIII Illusztráczióknak 
A Ali Finom «
AAI Dísznyomáshoz 
AAO Glacépapir-nyom.

ion k<> | I ko

| frtjk i-il M ásolófestékek frt !kr|
lila, k ék, fekete 6j—|

t vörös _ 8— '

Könyomda-festék.
K é z i és g y o rss a jtó k n a k . 
Gravirfesték II. ... ...

. I ... ...
Tolifesték II. . ...

. i......
Krétafesték III................

« II .............
1 ... .„. 

Atnyomó festék

Ercznyom ó festék II ...

Színes festék
kő- és könyvnyom dáknak. 

Kárminlakk i... ... ...

3— -
Geraniumlakk o___

f f  Kenezék.
i 2oi Könyv-, kő- és ércznyomeis-

■ H  h"*'i,ol Gyönge ...
Középerős

d—jj Erős .....................
a— Aranyfüst-kencze .... 
X— Ercznyomáshoz

Florentini lakk i ...

Rózsaszínű krapplak i 
* • 2 

Kárminczinóber 3árnyal 
Czinóber-utánzat
Antikármin ... _
Lila, kékes v. vörhenyes i 

» » * 2

Chrom sárga, vegy tiszta  ̂
4 árnyalat, süvegekben 

Chromsárya, vegv-tiszta, 
4 árnyalat, darabokban 

Cadmiumsárga, •_> árnyal. 
Ockersárga, 4 árnyalat

ko
Irt kr Selyem zöld, süvegben, j

! 4 árnyalat.................. ... !
Selyem zöld, poralakban,

.oi 4 árnyalat... _ ... ... !
Chrom oxyd-zöld, legfin

• valódi olivzöld 
24'— L’ltram arin kéki süv.-ben
20— * 2 *1* 3 porban 

Kobaltkék, legfinomabb 
Párisi kék.
Milori kék,világos és s
Sepiabarna _
T erra di Sienna 
M ahagonibarna 
Krem si fehér .. 
H ó fe h é r____

k i  nőm színes festék ek ken
ézében törve, körülbelü l 1

'~5"/\~kal olcsóbbak.

Bécsi hengeranyag.
3. sz. Igen szilárd  ... ... !

I 2. • Sz ilárd  ... _ . j 
1 1. * Créme, átöntéshez 1

3 ko

jLrcik "mécsben fizetendők 8 hóra vagy készpénzben 20l0sconto. Hordók ingyen, dobozok eredeti árakon.
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PAPIRNEMÜ ES GEP-LEVELBORITEK GYÁR
V

VI., RÓZSA-UTCZA 55, * B U D A P E S T E N  * VI., RÓZSA-UTCZA 55.
00 00 _____ ___ y

-K. >{J Ü t ©  'M É* uE ©  tE  £) f |  iE  ©  tE  'J l  Ü

N évjegy lemezpapirofc (Cártón) I kJ/jegyzési és esküvői meghívók
ívekben és névjegyalakokra, vágva. |  nyomására alkalmas papirok és cartonok.

G yász l a p o k  a legegyszerűbbtől a leglino- J t Ő / lC Z f i t ! f  l( i 'lS ít ( / / III €■ (/ h í v o k  f ’S

mabb kivitelig. I tánczrendek

V., BÁLYÁNY-ÜTCZA1. SZ- VÁROSI R A K T Á R  ES M I R T A T Á R L Á T  Y ., E R Z S É B E T -T É R 19. SZ
saroküzlet-helyiségben —t-

28*

II

WORNER J. És TARSA
GÉPGYÁR ES VASÖNTÖDE, BUDAPESTEN

KÉSZÍT :

Egyszerű és kettős gyorssajtókat 
Kétszinnyomásu gyorssajtót 
“ HUNGÁRIA.” láb- és kézihajtásra 

berendezett gyorssajtókat 
Amerikai rendszerű tégelynyomásu 

gyorssajtókat
Simító- és esomagoló-préseket 
íapiruágó s lyukasztó gépeket 
Aranyozó prést könyukötöknek 
Tömöntő készülékeket 
Minden e szakba uágd munkák és 

jauitások eluállaltatnak.
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Pécs 1888
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M a g y a r  N y o m d á s z a t  jelen fü
zettel pályafutásának máso- 

dik évét fejezte be. A  nehézségek, 
melyekkel különösen a magyar szak- 
irodalomnak kell megküzdenie, már- 
már kétségessé tették lapunk fenn- 

állhatását, de egyrészt a nehézségek 
legyőzése, másrészt olvasóink szives 

támogatásából merített buzdítás és 

kitartás kedvet öntött belénk, hogy 
szakmánk egyetlen magyar szak- 
folyóiratát megszűnni ne engedjük.

Midőn a M a g y a r  N y o m d á s z a t

III. évfolyamára előfizetést nyitunk, 
fogadják t. Olvasóink eddigi szives 
támogatásukért köszönetünket s a 
biztosítás mellett, hogy jövőben is 

teljes erővel a magyar nyomdászat 
szakbeli fejlesztése és irodalma tö- 
kéletesbitése lesz czélunk, kérjük 

továbbra is t. Olvasóink szives 

pártfogását és lapunk széles körű 

terjesztését.

Lapunk ez után is oly terjede
lemben, oly tartalommal és oly 

előfizetési föltételek mellett jelen 
meg, mint eddig. Készséggel foga

dunk el közlés végett szakba vágó 

czikkeket; sőt a kinek jó eszméje 
akad, kérjük, terelje papírra, mi 
szívesen kidolgozzuk.

Műmellékleteink a gyakorlati 

technika egy-egy utánzásra alkal

mas szemelvényeiből állanak, me
lyekből szaktársaink úgy a szín
nyomásra, mint műszedésre nézve 
munka közben sok jó eszmét me
ríthetnek s szívesen rendelünk meg 
lapunk keretébe illő egy-egy sike
rültebb nyomtatványt, ha ez iránt 
velünk az illető munka készítője elő

zőleg érintkezésbe lép.
Budapest, 1890 január hóban.

Tisztelettel

PU SZTAI FEREN C Z
szerkesztő-kiadó.
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