
Tőkés László

M IK R O N Y O M A T O K

Mikronyomat elaóJULitásával első ízben Albert Boni kísérletezett negyed, 

századdal ezelőtt. Eljárásának gyakorlati alkalmazása., a mikronyomatok kiadá

sa és terjesztése, az amerikai "R ea d e x  M icropr in t  C o rp o ra t ion ” keres

kedelmi vállalat nevéhez fűződik, Szabadalmaztatott, " R ead ex  M ic rop r in t ” 

elnevezésű nyomatai 1941 óta kerülnek forgalomba. E mikronyomat okai a mikro

film-tekercsből kiindulva készítik: a mikrofilmet tiz szövegoldalanként csikókra 

vágják s a filmcsikokat tízesével egymás mellé illesztik, E negatív filmtáblát az

után vagy nyomdai sokszorositólemezre viszik át és ofszet- gépen sokszorosít

ják, vagy diazoréteggel bevont papírra másolják. A  6x9 inch (152,4x228,6 mm) 

méretű mikronyomatok igy 10x10, összesen 100, átlagos méretű lapot tartalmaz

nak. E sokszorosítási eljárás technikai részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A  mikronyomat előnyeit - szemben más mikroformátumokkal - a követke

zőkben látják:

a/ bizonyos példányszám felett olcsóbb a fotomásoiássa! előállított 

mikrokiadvány oknál;

b/ nyomdafestékes papíranyaga tartós, a National Bureau of Stan- 

dards előírásai szerint készült; élettartama óHitólag legalább 300 

év;

aj a 100 oldalas szövegelrendezés következtében a keresett szö

vegrészek könnyen megtalálhatók;

d/ a mikronyomatok vászon bevonatú kartondobozokban a könyves

polcon a többi könyv között tárolhatók, különleges raktározási 

feltételekre nincs szükség*

A  mikronyomat - ellentétben a mikrofilmmel - nem a kevés példányszámú 

másolás, hanem a k iadás  és ú jrak iadás  eszköze. Gazdaságosságának alsó 

határát 50 példányban határozták meg. A z egy-egy oldalra eső költség a pél

dányszám növelésével csökken; 100 példány felett például 10O 000 oldal - 1000- 

1100 kártyán - kb. 35Ö dollárért előfizethető.
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Mivel öl mikrony ómat-felvételek átlag 1:17 arányú lineáris kicsinyítéssel ké

ssülnek, olvasásukhoz ilyen vagy ennél erősebb nagyítású olvasókésziilékre van 

szükség. Erre a célra szerkesztették többek között a " K oda gra ph  M i c r o 

print R e a d e r M-t, amely legfeljebb Írógéppapír méretű átlátszatlan míkrolapok 

szövegének leolvasására alkalmas* Zöld színű homályos üvegén a vetített kép 

22-szeres nagyításban jelenik megc A  200-300 dolláros epíszkópíkus olvasó -  

készülékek helyett sokan olcsó kézi nagyítókat használnak egyes szövegrészek, 

pl. bibliográfiai adatok megtekintésére.

A  Readex mikronycmatok már a mikrokártyák elterjedése előtt megjelentek; 

1941-ben a nagy amerikai bibliográfiák: Sabin, Evans és H a r r is s e  bibliog

ráfiáinak újrakiadása által váltak ismertté. A  Readex Microprint Corporation a z

óta is előnyben részesíti a nagy terjedelmű történelmi, irodalmi sorozatok és ké

zikönyvek kiadását. Ezek esetében a mikronyomat előnyei fokozottan érvénye

sülnek: beszerzésük sokkal olcsóbb, mint az antikváriurrd példányoké, kis helyet 

foglalnak el a kutató segédkönyvtárában, és forgatásuk is gyakran kényelmesebb, 

mint a vaskos eredeti köteteké.

A z  elmúlt évek Readex Microprint kiadványai közül említésre méltó a brit 

k é p v is e l ő h á z i  ü lések  irata inak m eg je len te té se  (összesen 4 600 000 

oldal terjedelmű anyag), Albert E inste in  összes müveinek kiadása, a N u c lea r  

S c i e n c e  A b s t r a c t s  60 000 kivonata által ismertetett anyag teljes szövegének 

sokszorosítása. Néhány tétel az egyik mikronyomat-katalógusból:

Three centuries of English and American plays (1516-1830). 1250 
dollár

Current digest of the Soviét press 1949-1953. 125 dollár

Early American imprints 1639—1800. 8000 dollár

Atoms fór peace. International conference on the peaceful uses of 
atomic energy. Proceeüíngs. 50 dollár

Egyelőre a Readex, Microprint Corporation az egyetlen mikrorryomat kiadó 

vállalat. A  mikrohártya— és mikrokártya— kiadványok — különösen Európában — 

sokkal inkább elterjedtek, mint a mikronyomatok. Ennek bizonyára nemcsak az 

p\7. oka, hogy a Readex mikrony ómat okát szabadalmak védik az utánzástól. Esz— 

revehetöek ilyenfajta rnikrorry’ozntatás hátrányai is. E mikronyomatok elóallita— 

sa sok kísérletezést, igen alapos technikai előkészítést tett szükségessé. Elein

te rossz minőségű, kopással szemben nem ellenálló sorozatok is forgalomba ke

rültek. A  mad minőséget csak különleges papírok gyártásával tudták elérni A  

jellegzetes 10x10 oldalas szövegelrendezés - számos előnye mellett - hátrá

nyokkal is járs nem mindenfajta anyag áttekintésére alkalmas; rövid müvek kia

dására nem megfelelő, mert a mikrolap jelentős része kihasználatlanul marad*
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Piimnegativjoit nem lehet olyan könnyen raktározni és szükség esetén utólag 

sokszorosítani, mint a negatív rnikrofiicnlapokat. A  6x9 Inch méretű mikronyoma

tok a legtöbb nűkrokártya olvasó készüléken nem használhatok, mert jóval na

gyobbak a szabványosított mikrokártyóknál. Visszanagyitásuk nem olyan egysze

rű, mint az átlátszó mikroiapoké. Ha a péidányszám igénye 50-néI kisebb - ami 

mikrokiaciványok esetében nem ritkaság - a mikr ©nyomatokat nem lehet gazda

ságosan előállítani.

A  mikronyomatok másirárryu felhasználása több helyen foglalkoztatja a ku

tatókat és könyvtárosokat. A  varsói Műszaki Tudományos Dokumentációs K öz

pontban referáló kartonok tízezreit állítják elő foto-ofszet eljárással, melyek hát

lapján az ismertetett folyóiratcikkek mikronyomatát is elhelyezik.

Hazai könyvtárainkban is érdeklődés nyilvánul meg a mikromásolatok ilyen 

formája iránt. 1962-ben az Akadémiai Könyvtár fotólaboratóriuma és a Nyomdai

pari Kísérleti tízem és Laboratórium kísérleteket folytatott mikronyomat ok előállí

tására. A z ofszet- eljárásos sokszorosítás kiindulását 9 x 12 cm méretű negatív 

mikrohártyafelvételek és tekercsűimből összeillesztés utján nyert hártyák képez

ték. Ezek az első hazai kísérletek már alkalmasak voltak néhány tanulság levo

nására. Ezzel az eljárással nem lehet elérni a Readex mikronyomatok minőségét. 

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy erős kicsinyítés nem alkalmazható. 1:8-10 ki

csinyítésen tűi már a nyomatok nem voltak egyenletesek és olvashatók. Ennél 

kisebb kicsinyítés és jó minőségű papír azonban jól olvasható mikroszövegeket 

eredményezett. E mikronyomatok kopására s a védőrétegre nézve még nincsenek 

tapasztalatok. Kis terjedelmű kiadványok, folyóiratcikkek, jelentések, fordítások 

stb. sokszorosítása szempontjából sok területen fel lehet* használni az ilyen mik

ronyomatokat. Teljes folyóiratok és nagy terjedelmű kézikönyvek mikronyomat-ki

adásával egyelőre nem foglalkozhatunk. A  technikai felkészültség hiányosságai 

mellett komoly akadálya az átlátszatlan mikrohártya széles körű hazai felhaszná

lásának az olvasó készülékek hiánya is. E kérdés megoldását az eddigi kísérle

tek sem tudták észrevehető módon elősegíteni. Kérdéses az is, hogy regi folyó

iratok mikronyómat-kiadásához a szükséges számú előfizető jelentkezne- e. Több 

eredményt és biztonságos technikai kidolgozást jelentene ezzel szemben a leg

keresettebb anyag mikrofilmtekercs vagy mikrohártya (mikrofiimiap) kiadása, mert 

azok előállítása mar 10-15 példány esetében gazdaságos.
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RADEX MICROPRINT (Eredeti mérete 15 x 23 cm.)

Greofr Britéin. Parlicsment. Vol- 121.
Home of Commons, Journal • 18óő. 200-299

Ráadás Microprínf New York
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