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A fametszvények előkészítésed nyomása
A fametszvények előkészítése, azaz a kezelés, moly 

szükségeltetik, hogy egy lap levonása oly hatosa tétes
sék, világos és árnyoldalai úgy kiemeltessenek, mint 
azt a művész, ki a lapot rajzolta, határozta, sajnos, csak 
gyér számú nyomóink által ismeretes és észszerűen ki
vitt munka, úgy hogy bizonyára alkalmatos leend e lel
tárban egy kissé bővebben magyarázgatni.

1. A kézi saj t ó  fedelének és a gép 
hengerének tulajdonsága.

Hogy egy fametszvény vagy annak mósolata (Cli- 
clié) tisztán előkészíthető legyen, szükséges a kézisajtón 
mindenek előtt a fedélnek és annak betétének, a gépen 
a hengernek és bevonatának a legteljesebb, ilynemű 
nyomáshoz alkalmas rendben lenni.

A k é z i s a j t ó n a k ,  ahol csak tehető, egy se
lyem fedél, és egy sima, erős fénylemezpapir (Glanz- 
pappe), meg néhány iv papir szükséges betétnek. IJjabb 
időben linóm mézga-nemez (Gummifilz) is használtatik 
mint átvonat, ez egy finom vászonból álló, és vékony 
egyenlő mézgaátvonattal ellátott szövet, mely egész kü - 
lönös jóságban Rahn G.-nál Berlinben kapható. E mézga- 
nemeznek a selyemátvonatnál azon előnye van, hogy 
jóval tartósabb, és elővigyázó kezelés alatt árnyazatot 
sem vesz fel, s olcsóbb mint az előbbeni, mig ruganyos
ságánál fogva az előkészítést tetemesen könnyíti.

G é p e k n e k  használnak átvonatul 3 —4 iv ké
reg papírt, melyek az egyik szélen óvatosan egymáshoz 
tapasztatnak és a szennyposztónak határzott rúd és hen
ger közé megerősíttetik. E kéregivek fölé liuzatik egy 
mézga-nemez vagy egy egész finom S hirt ing- vagy 
selyem-szövet, e fölé ismét egy iv sima papir, és csak 
ez ívre következnek a valódi előkészítéshez tartozó ívek .

Minden körülmények közt elkerülendő a posztó fölé 
yont ivet as$ előkészőtéshe^ felhasználni, ha uómely eset-
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ben megengedhető is, úgy csak szükség esetén, hogy a 
posztó kiméltessék, szabad helyeket ez ívben kivágni.

2. Á  h e n g e r e k r ő l .
Mint minden tisztán előállítandó munkához egy jó  

henger nélkülözhettem úgy ez képnyomásnál még való
ban az eset j azért használtassák csak egy jó, sima, nem 
igen friss henger, a gépnél szintén jól tekintetbe veendő, 
hogy mindkét felhordóhenger kezdettől fogva lehetőleg 
pontosan szabályozva, tehát mindentől gátolva legyen, 
mi által a nagyon mélyen álló hengerek a festéket a 
metszvény mélyedt helyein bemázolhossák és már az első 
ívnél tisztátlan lenyomatott adjon.

3. A festékről .
Képek nyomásához mindenkor egy finom festéket 

kell használni, mert határzott gyorsan és biztosan érhetni 
véle jó eredményt. Mit ér, egy ölesét használni; az 
ilyennel nem vagyunk képesek a metsz vénynek az illő 
feketeséget megadni, ha sok festéket nem vesszünk, ez 
által azonban a metszvény minden finoman tartott részei 
rövid időben elmázolódnak, ennek következtében több
ször kell tisztogatni és igy időt veszítni ezzel, a nélkül, 
hogy egy valódi jó nyomatot nyernénk. A lenyomatok 
mindig szürkén fognak kinézni és az árnyhelyek minden 
kellemüket veszítik. Mentol finomabb egy festék, annál 
kevesebb kell ahhoz, egy metszvényt elegendöleg feddni 
és valóban tiszta lenyomatokat elérhetni, tehát arányban 
egy drágább festék sem fog többe kerülni, mintha olcsó 
festékkel nyomunk, melyből mindig gazdagon kell hoz
záadnunk, hogy a minta szükségelten feketítessék.

4. A papírról  és annak ázta]tásár61
Miután nem minden nyomtat vány-tárgyakhoz kezel 

a nyomdász a papirt, úgy helyesen cselekszik, ha a 
megrendelőt arra figyelmezteti, hogy egy puha, nyillé
kony, enyvezetlen és nem igen gyönge papír nélkülöz- 
hetlen, ha egy jó, tiszta nyomás szolgáltassák.

A papirt nem kell nagyon áztatnunk, húzzu ik in
kább mindig csak 25 íves rétegeket át és tegyünk 25
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száraz ivet közé. Ha a papír a fennt érintett tulajdon
ságokat nem bírja, úgy az áztató-vizbe kevés tiszta 
gylcerint öntünk , és ez által a kemény, törékeny papír
nál a szükségelt hajlékonyságot elnyerjük.

Mint fennebb mondatott, hogy a papirt nem kell 
igen megáztatnunk, úgy másrészről mégsem lehetséges, 
egy szép, egyenlő nyomást szolgáltatni, ha a papír igen 
száraz maradt. Egy száraz papír a festéket sokaséin 
vesszi oly jól fel, nem engedi a metszvény finom árnya- 
zatainak magokat hosonló finoman ábrázolni, hanem in
kább, miután annak keménysége egy gyöngéd nyomást 
nem enged, mindenkor nagyon erősen megjelenni, annál 
eiébb, a mint a nyomást erősíteni és több festékkel dol
goznunk kellett.

5. A simításról .
Ha a papír meg van áztatva és egy idő múlva át

hajtatott, úgy simítható. Ez előkészület mellett is óva
kodnunk kell a jónak igen sokat vagy keveset tenni, 
nem szabad a sajtóval sem igen esekély, sem igen erős 
nyomást gyakorolnunk ; első esetben a papír igen nyers 
marad és a metszvények nyomása nem esik ki elég gyön
géden és finoman, második esetben kemény, szürke és 
fénytelen lesz, mint egy esékely anyagból készült papír.

6. Az e l őkés í t és .
Miután a henger a gépen vagy a fedél a kézisájtón 

kellőleg előkészíttetett, mint az 1. alatt magyaráztatott, 
a minta az alapzaton (Fundament) megerösíttetik. Az 
első levonás festékkel vagy a nélkül tétetik és a metsz
vények alulról addig egy enlősf tettnek, mig minden ré
szükben egy egyenlő árnyazat mutatkozik. Azonban 
óvakodni kell mindjárt ez első levonatoknál, igen erős 
nyomást adni, mert a törzsök (Stöcke) könnyen benyo
módnak a henger bevonatába vagy a fedél betétébe, és 
igy előírói kezdve nehezítik az előkészítést.

Midőn a törzsök alulról elegendően egyenlösítettek, 
sőt, ha a rajzban erősen tartatott egy vastag papírlappal 
magasabbra rakattak is alá mint az irás, akkor a min -
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tárói 3— 4 levonatott, készítünk és pedig a hol tehető kü
lönnemű erősségű papíron.

Egy hegyes és éles kés segélyével az egyik levona
ton a legvilágosabb részek vágatnak ki, ép úgy a háttér 
legzsöngébb helyei, és egyúttal az irás is a szokott mó
don előkészíttetik. Azután elővétetik egy második ív és 
belőle az úgynevezett középszin (a rajz azon részei, me
lyek annak legvilágosabb és legsötétebb helyein az át
menetet képezik) és a rajz legmélyebb részei vágatnak 
ki, s a legnagyobb pontossággal ragasztnatk az első iv 
azon helyeire, melyekre valók. Egy harmadik Ívből az
tán még egyszer a legsötétebb helyek vágatnak ki, tehát 
többnyire fatörzsök, sziklák, öltözékek, alakok stb. és 
szintén az első levonatra ragasztatnak.

Ily módon az előkészítés egy szilárd alapot kapott. 
A legsötétebb helyek kívánják, hogy erősen mutatkozza
nak, az erős nyomást, és az épen a háromszor egymásra 
ragasztott részek által érhető e l ; a középszinek ellenben 
nem mutatkoznak oly erősen, mert csak egyszer vannak 
alárakva, mig a legvilágosabb helyek egészen zsöngén 
mutatkoznak, mert nemcsak hogy nincsenek alárakva, 
hanem még minden levonatból ki is vannak vágva.

Az előkészítő iv akár mindjárt az irás alárakásakor 
vagy csak akkor hozható a hengerre, midőn az előkészí
tés egészen meg van téve.

E fent elősorolt előkészítés minden fametszetnek ele
gendő leend, mely egy ügyes rajzolótól rajzoltatott és ép 
oly ügyes fametszőtől metszetett. Miután azonban nem 
kaphatni mindenkor jó  metszvényt, úgy sokszor a nyomó 
feladata, saját művészété által jobbítni azt, mit a famet
sző hibásan késztíett. Ily esetekben tehát az előkészítés 
ez adott szabályok szerint nem fogja beérni és sokszor 
még egy negyedik kivágás is tetetik és azzal a legmé
lyebb helyek alárakandók, lehető esetben a finom árnya- 
zatok még egy ívből vágatnak ki, vagy egyes helyek me
lyek nem jönnek elegendő erősen, selyempapirral a iára
katnak, sokszor azonban mindezekből épen az ellenkező 
fog szükségeltetni.

Uj fa netszvényeknél a nyomónak, ha nem eléggé 
biztos, a fauntsző által títt levonat után kell igazodni,



és ne is pihenjen elébb mig levonásai ahhoz teljesen nem 
hasonlítanak.

Mindenesetre mint legjobb m ód, fametszvényekot 
vagy azok másolatait idővel jól előkészíteni megtanulni, 
ajánlható, sokszor jó fametszvényeket figyelemmel szem
lélni, és megjegyezni; mikép kell a különféle árnyaza- 
toknak kinézni, ha a képek tisztán, erőteljesen és képzői- 
leg viszadhatók legyenek.

U tmutatás
minden fajú betűk és tömképlapok tartós 

átrezezésére.
Ez egy igen fontos tárgy a nyomdászatnak és az ily 

egyszerű, mint olcsó készletnek nem szabadna hiányzani 
honi nyomdáinkban, illetőleg oly intézetekben, hol nagy 
kiadások, lapok és tömképek nyomatnak. Alig hitető, 
hogy mennyi lenyomató! képes egy jó l átrezezet irás k i
tartani *), és azért a megtakarítás igen tetemes.

Angolhon és Amerikában már rég nyomnak ily Írá
sokkal ; az ottani betűöntők,' kik e találmányt tették, 
azonnal belátták, hogy ez által nekik betürendelmények- 
ben tetemes rövidség fog növekedni, és szabadalmakat 
vettek reá ; most már a megrendelőnek csak mondania 
kell, hogy rezezet Írást ohajt-e, és megkapja az öntési 
árnak körülbelül 15 százalék felemelésével.

Ez üzletnél biztosan, tisztán és óvatosan kell a mun
kára menni, ha egy jó sikernek akarunk örvendeni, mely 
azonban akkor nem is hiányzik. — Hozzá egy fekvő 
készlet szükségeltetik. Egy font legjobb cypr. kék réz • 
vitriolhoz egy lat ango kénsav és négy lat só (Glau- 
bersalz) tétetik. A helyett hogy csupán ónnal dolgo
zunk, két kovácsolt vaslap és egy ónlap vétetik, és 
utóbbi a két vaslap közé helyezendő.

*) Van példa reá, hogy egy betnsze<f vényről 60,000 lenyomat Té
tetett, és £*z irás bizony nyal még 40,000 kitarthatott volna.


