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Senki sem tagadhatja, hogy a magyar nyomdászat 
az utolsó évtized alatt óriási léptekkel halad a 
tökéletesedés útján; a mennyire örvendetes e jelenség, 
annyira elszomorító az a körülmény, hogy a munka 
értéke nemcsak hogy nem emelkedik, de a sok lelki- 
ismeretlen kontár magának is, másnak is ártó kon- 
kurrencziája következtében olyan alacsony fokra 
szállott máris, hogy egyenesen veszélyezteti a csinos, 
tiszta és jó munkára törekvő' nyomdák létét.

Igaz, hogy az ilyen nyomdáknak megvan az az 
előnyük, hogy a szép és jó munkára valamit adó 
megrendelő nem megy az ízléstelenül és rosszul 
dolgozó kontárhoz, bármilyen olcsón kínálja is ez 
munkáját, de viszont azzal a hátránynyal bírnak, 
hogy a jó cs szép munka sokba kerülvén, a meg
rendelő által fizetett — véleménye szerint — magas 
árból is sokszor nincsen a nyomdának semmi 
haszna sem.

ÉV KÖ N YV 1896.
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Addig is, mig e viszás állapotokon törvényhozási 
vagy társadalmi úton módunkban lesz valamiképen 
segíteni, azt tartom leghelyesebbnek, ha megszerezzük 
mindazon eszközöket, melyekkel a munkát tetszető
sebbé, könnyűvé és ezáltal olcsóbbá tehetjük.

Három, e czélra szolgáló találmánynak ismertetése 
czélja az alábbi soroknak.

I. Maser alapnyomat-lemeze

Mindazon anyagok (karton, celluloid, fournirozott 
fa) közül, melyeket eddig alapnyomat-lemezek elő
állításához használtak, sokoldalú használhatóságánál, 
tartósságánál és különösen könnyű dolgozhatóságánál 
fogva, messze kimagaslik a Mdser Gyula leipzig- 
reudnitzi nyomdatulajdonos által föltalált és már jó 
ideje forgalomba hozott alapnyomat-lemez.

E lemezekkel, á mellett, hogy belőlük mindenféle 
mintázott és elmosódó szélekkel bíró alapnyomatokat 
állíthatunk elő, sok esetben nélkülözhetővé tehetjük 
a fametszőt és czinkografust is, mert nemcsak egyes 
betűket, hanem a saját fantáziánk szerint rajzolt 
egész sorokat, sőt könnyebb rajzú kliséket positiv 
és negatív formában is a legnagyobb könnyűséggel 
állíthatunk elő belőle.

Ennek igazolására szolgáljon a vele való eljárás 
rövid leírása, a mit kezdjünk először az alapnyomat- 
lemezek előállításán.

A valami krétaszerű anyaggal bevont papirlemezt 
a szükséges nagyságban kivágott és simára gyalúlt 
fa-talapzatra enyvvel fölragasztjuk és gyöngén le
préseljük, aztán a szedésről készített levonatot, míg 
a festék meg nem szárad, ráfektetjük és kézi- vagy
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másoló-sajtón eszközölt gyönge nyomással átviszszük 
a lemezre, mikor is annak megfordított rajza tűnik 
azon elő; ezután a lemezen a szükséges részeket az 
e czélra szolgáló karczoló tűvel, vagy ennek hiányában 
tompított árhegygyel körülhatároljuk, a felesleges 
részeket egy lapos véső segélyével eltávolítjuk és a 
könnyen karczolható, krétaszerű anyagból álló felü
letet az e czélra szolgáló védő-anyaggal bevonjuk, — 
miáltal az olyan szilárddá válik, hogy 5—20.000 
nyomást is elbír — s készen van az egyszerű alap- 
nyomat-lemez.

Legtöbbször azonban a 
szabad irányban szedett 
műszedéseknél szüksé
günk van elmosódó alap
nyomatokra; ezt kétféle
képen, szintén a legna
gyobb könnyűséggel állít
hatjuk elő. — Veszünk 
ugyanis egy darabka, a 
legfinomabb üvegporral
behintett, úgynevezett schmiergel-papirt és azzal a 
lemez azon részén, hol elmosódó alapot akarunk elő
állítani, a krétaréteget egy kevéssé lesúroljuk, hogy' 
az az egész felületnél valamivel alacsonyabbá váljék; 
ekkor egy durvább üvegporral behintett papirdarabkát 
a lesúrolt részre fektetve, kalapácscsal ráverünk, miáltal 
az 1. ábrához hasonló mintát nyerünk. Ha pedig felhő 
alakú, vonalzott lemezre van szükségünk, az elmosódó 
részt itt is lesúrolva, a lemezt egy szedőhajó oldalához 
illesztve, nyolezadpetit térzőket annyit helyezünk 
reája, a mennyi vonalra körülbelül szükségünk van 
és ezeket egy vonalzóval a hajó oldalához szorítva,
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a karczoló tűvel vagy tompított árhegygyel a lemezen 
egy vonalat húzunk, a térzőkből eltávolítunk egyet és 
ezt minden vonalhúzás után ismételjük addig, mig a 
megkivántató részt bevonalozzuk, ezután a szakadozott 
részeket a karczoló tű vagy véső segítségével ki
mélyítve nyerjük a 2-ik ábrához hasonló felhőszerű 
alapot. Magától értetődik, hogy az ilyen elmosódó 
alapok nyomásánál a gépmester ügyességére, ki az 
egyengetéssel nagyban emelheti annak természetessé 
tételét, nem kevés szükség van.

Ha az elmosódó 
résznél nincsen szük
ségünk semmi mintá
zatra, úgy elég, ha 
egy nedves szivacs
osai egyszerűen véko
nyabbra mossuk a kí
vánt helyet.

Midőn a lemezek
2.  ÁBRA „  ,  ,  ,ez egyszerű bánás

módját már ismerjük, önként kedvünk kerekedik, 
sokszor meg a szükség is kényszerít rá, hogy betűket, 
körzeteket, egyszerűbb rajzokat stb., negatív és positiv

<351 —

formában is állítsunk elő.
Negatív körzeteket a lemezen kézi sajtón történő 

bepréselés útján állíthatunk elő és e czélra mindig 
a már nem igen használt, egyszerű, de éles metszéssel 
biró körzeteket használjunk, mit rajzfelületével a 
nyomótalapzatra fektetett lemezre helyezünk és nem 
igen erős nyomást kell alkalmaznunk rája, hogy jó, 
nyomásra alkalmas lemezt nyerjünk. Ugyané módon 
érmeket, monogrammokat, ábrákat is préselhetünk. 
Még szebb eredményt érhetünk el a könyvkötők által
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használt betűkkel és körzetekkel, melyeket természe
tesen csak a könyvkötők által használt aranyozó 
présen préselhetünk.

Ha egyes positiv betűkre van szükségünk, ezt a 
már előbb leírt módon átnyomjuk a lemezre, ha pedig 
saját fantáziánk után akarunk valamely betűsort vagy 
ábrát előállítani, azt másoló-téntával papírra rajzolva, 
onnét egy darab gyöngén nedvesített hengeranyagra 
és innen ujjainkkal eszközölt gyönge nyomással 
átnyomjuk a rajzot a lemezre és a fehéren maradó 
részeket a karczoló tűvel óvatosan kikaparjuk, a 
nagyobb űröket pedig 
vésővel kimélyítjük.
Ilyen módon készült 
a négy betűből álló 
3-ik ábra is.

Negatív betűket, 
negatív hirdetéseket 
(1. 4-ik ábra) szintén e 
módon, — csakhogy 
itt az átnyomásnál a fekete részeket kaparva ki — 
állíthatunk elő. Éppen így készíthetünk geometriai 
ábrákat is egy erős körző segítségével.

De nem czélom itt az egész eljárást részletesen 
leírni, mert a lemezeket megrendelő elég terjedelmes 
használati utasítást kap ahhoz, meg aztán a gyakorlat 
hamar mesterré is teszi ebben mindazokat, kiknek 
egy kis kedvük van hozzá; csupán e lemezek sok
oldalú használhatóságára akartam rámutatni s e 
valóban praktikus találmányt szaktársaim figyelmébe 
ajánlani. Ajánlja azt különben olcsósága is, mert az 
első berendezés, mely négy darab 23 : 34 cm. nagy
ságú lemezből, egy kés, egy véső, egy karczoló tű,
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egy ecset és a hozzávaló védő anyagokból áll, 
összesen 15 márkáért rendelhető meg Július Masertől 
Leipzig-Reudnitzban.

4.  Á B R A

II. Jesinghaus szedés-zárója

Hogy a Jesinghaus-féle szedés-záró milyen értéket 
képvisel, csak azok tudják meghatározni, kik ilyennek 
már birtokábanVannak. Kezdetben minden találmányt 
hidegen fogadunk s tartózkodunk tőle; és helyesen, 
mert sok olyan találmány kerül ügyes reklám követ
keztében forgalomba, melyeknek semmi gyakorlati 
haszna nincsen; de annál melegebben kell fogadnunk 
az olyant, melynek gyakorlati haszna már első pilla
natra szembeszökő. Én már két éve használom a 
kolumnaspárgát helyettesítő szedés-zárót s csak jót 
mondhatók róla.

E szedés-zárók, melyek nonpareillc-vastagságú, két
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végükön fésűhöz hasonló fogakkal ellátott ércz- 
lemezekből állanak, a mellett, hogy a szedésnél és 
nyomásnál nagy időmegtakarítást eredményeznek: 
biztosítják a szedést a szélbetűk elcsúszásától, a 
kolumnáknak a deszkákon való ide-oda tologatásából 
származó fisch-felhalmozódástól, a többszöri lehúzások
tól keletkező szedés-megdőléstől és az annyiszor elő
forduló — rossz kikötéstől eredő — egyes sarkok, 
sőt egész kolumnák összedőlése teljesen ki van zárva. 
De .a mi legfőként figyelmet érdemel, az, hogy az 
egyes kolumnákat a szedés-záróval együtt emelhetjük 
a gépbe, miáltal a kolumnák felbontogatására és 
nyomás után ismét kikötésére eddig fordított időt 
megtakarítjuk.

E szedés-zárók praktikussága mellett bizonyít a 
vele való eljárás egyszerű volta is, mely abból áll, 
hogy a szedőhajó baloldalán és fölül egy-egy 3—4 
cicerós stéget helyezünk, ekkor a szedés-zárókból 
egyet oldalt, egyet fölül a stég mellé helyezve egy
mással összekapcsoljuk s beleszedjük a szedést épen 
úgy, mint a hajóba; midőn a kolumna kész, bekap
csoljuk a jobb oldali és alsó léczet, a mi épen annyi 
fáradságot vesz igénybe, mintha a kolumnához még 
két térzőt kellene állítanunk és ekkor ki van kötve 
a kolumna úgy, hogy azt isméti elosztásáig felbontani 
nem szükséges, mert a korrigálásnál csak a jobb 
oldali alsó sarkon kell a léczet fölemelnünk s a sorok 
annyira megtágulnak, hogy könnyen korrigálhatunk 
benne; a sajtó alá pedig, mint már fönnebb említém, 
a szedés-záróval együtt kerülvén a forma, minden 
ívnek a beemelésénél megtakarít a gépmester legalább 
10 percznyi időt, a mennyi t. i. okvetlen kell a 
spárgával kikötött kolumnák tölbontogatására s az
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itt-ott ledőlő kolumnaszámok, szélbetűkfölállítgatására. 
Ez előnyhöz járul még az is, hogy a formazáráshoz 
sokkál kevesebb stég szükséges, miután az egyes 
kolumnák közt levő hézagokat teljesen kitölteni nem 
kell és a szedés-zárók kiálló végei miatt nem is lehet.

A szedés-zárók, kezdve 16 cicerótól, mindenféle 
hosszúságra vannak készítve és pedig nem úgy, 
hogy például azzal a szedés-záróval, melylyel egy
22 X 36 cicerós kolumnát kötünk ki, ne lehessen 
nagyobbat is kikötni, mert ugyanazzal — egy-egy 
fokkal tovább akasztva a léczet, — kiköthetünk
23 X 37, 24 X 38, 25 X 39 és 26 x 40 ciceró nagy
ságú kolumnát is.

E valóban praktikus találmány sokféle előnyeit 
számba véve, nem ajánlhatom eléggé szaktársaimnak 
annak használatba vételét, annyival is inkább, mert 
az ennek beszerzésére fordított költség már csak 
azáltal is visszatérül, hogy ott, a hol például, mint a 
vezetésem alatt lévő nyomdában is, 20—25 frt kellett 
évenként spárgára, mostan (400 kolumnára való 
szedés-záró beszerzése után) alig kell 5 frt. így tehát 
a körülbelül 150 írtba került szedés-zárók, melyek 
évtizedekig eltartanak, legkésőbb 10 év múlva ingyen 
kerülnek a nyomda birtokába.

Nagyon könnyű tehát belátni a szedés-zárók prak
tikusságát; könnyű annál is inkább, mert tudjuk, hogy 
főnökeink mennyire irtóznak a spárga-kiadásoktól, 
a miből tudvalevőleg semmi haszon s a melyből 
néhol rengeteg mennyiségű fogy el.

A szedés-zárók Pusztafi és Perl budapesti czég 
útján, vagy egyenesen Paul Friedrichtől Leipzig- 
Reudnitzban szerezhetők be.
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III. A  Tanner-féle korrekturalehúzó-prés

Olyan nyomdákban, melyekben kézisajtó nincsen, 
az apróbb műszedések lehúzása mindig sok bajjal 
és tetemes időveszteséggel jár. Példáúl ha egy üzleti 
kártyát, levélfejet vagy oktáv körlevelet akarunk 
lehúzni, ehhez éppen úgy föl kell használunk a gyors
sajtó személyzetét, mintha egy egész ívet húznánk 
le; ehhez járul még az is, hogy sokszor a nyomó-

T A N N E R - F É L E  K O R R E K T U R A L E H  Ú Z Ó - P R É S

henger nehezebb formákhoz lévén igazítva, e körül
mény a lehúzásnál kikerüli figyelmünket s a kis 
forma, melyhez pedig rendesen finomabb anyagokat 
használunk, olyan erős nyomást kap, mely a betűket, 
körzeteket használhatatlanná teszi.

Kézisajtókat sokszor helyszűke miatt sem állíthatunk 
be s ilyen esetben a Tanner-féle csinos kis lehúzó
prés megbecsülhetetlen szolgálatot tesz nemcsak azért, 
mert oly kevés helyet foglal el, hogy minden szedő
állvány mellé, tehát a szedő kezeügyébe felállítható,
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hanem azért is, mert a kézisajtóknál szükséges nyomó- 
talapzat ki- és betologatása is elesik e présnél, a 
melylyel nemcsak korrektúra- és próbalenyomatokat, 
hanem (miután a prés el van látva formazáró-rámával 
és berakó-készülékkel, a mint ez a mellékelt ábrán 
is látható) kisebb, több színben nyomandó műszedé
seket nyomhatunk és dombornyomatokat is présel
hetünk.

További előnyei még, hogy a nyomólapot egy egy
szerű szerkezettel minden betűmagassághoz köny- 
nyen igazíthatjuk; a nyomófelületnek a talapzattal való 
parallel állása következtében a csak spárgával kikötött 
szedés megdőlése teljesen ki van zárva; a talapzat 
szabadon áll, hogy a lehúzásnál szükséges tennivalót 
könnyen végezhetjük rajta.

A prés négyféle (22 : 35—35 : 52 cm.) nagyságban 
készül és ára 130—225 márka. Oly csekély, hogy 
azt megrendelhetik még a középszerű nyomdák is, 
W. Tanncr & Comp. leipzig-neuschönefeldi gyárából 
vagy Pusztafi és Perl útján.


