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MIKBOKÓPIA ÉS NYOKDASZERÜ SOKSZOROSÍTÁS 
/Részfordítás./

Napjainkban tele vasnak a lapok uj fényképező „ sokszorosító„ 
szedő és nyomdai gépek leirásaivalp "Rotof oto" „ "Linolith" "Justowrit 
és "JTlexoprint" kifejezésekkel, A legtöbb cikk meglehetősen sok müsza 
ki részletet is közölj a szerzők a leirt berendezéstől gyakran döntő
en uj korszak megvalósulását várják,, mások viszont kételkednek mind 
olyan szerkezet jóságában,, amelynek nincsen legalább húszéves múlt„» <, 
A mikrokó|>ia és a nyomdaszerii sokszorosítás egész területéről csupán 
kevésszámú kielégítő ismertetés áll rendelkezésünkre„ Ifey tehát egy 
ilyen f jelentős számú eljárást és gépet áttekintő cikk hozzásegíthet# 
hogy. fogalmat alkossunk a tárgykörről A következőkben megkísérlem a 
sokféle eljárást logikus sorrendbe szedni és a legkevesebb műszaki 
részletezéssel összefoglalni a jelentős uj berendezések és eljárások 
előnyeit „ alkalmazhatóságuk korlátáit<> Mit jelentenek ezek a vívmá
nyok a tudományos müvek kiadói problémáinak megoldása szempontjából? 
Olcsóbbá teszik-e általában a könyveket? Közelebbről,, lehetővé tesz* 
hogy a tudósok számára szükséges monográfiákat és kutatási jelenté? 
két könnyebben lehessen közzétenni? Az ilyenfajta ismertetés nem tf 
kedhet teljességre, legfeljebb rendszerességre..

Róbert Cv Binkley, mintegy húsz évvel ezelőtt összefoglalta 
tatási eredmények sokszorosítására akkor rendelkezésre álló óljára, 
kato Mindent számbavett az ismétlőjeltől /macskakörömtől/ a szedőgépi 
elemezve és összehasonlítva az egyes eljárások költségeit0 Az igénye- 
két a következőképpen foglalta össze5 "Uj módszerekre és az uj teehni 
ka alkalmazására van szükség9 hogy akiadványok költségei megtérülje
nek tekintet nélkül a vevők számára"« Ez az eszménye a tudományos mar 
kák kiadásával foglalkozó kiadónak.,.Mível a nyomdaiparban a háború 
után minden költség megnövekedett„ ez a szükséglet ma talán még r 
mint’ hun* évvel ezelőtto Binkley megállapította még azt isB hog; 
Írógép és a fényképezőgép uj eljárások egész sorának előfutára , >„
ezek között a aiknyomásnak •= a foto-offszetnek - és a miniatűr f 
kópiának lehetnek a legérdekesebb várható alkalmazásaik.," Az .• 
alt idő igazolta, ennek a jóslatnak a meglepő pontosságát, Vi. 
g tehát a mai berendezéseket abból a szempontból., hogy mit nyu„v.
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