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Igazán bámulatos, hogy minő újítá
sokkal és javításokkal ajándékozta meg 
az utolsó öt-hat esztendő alatt a gyors- 
sajtó-ipar a könyvnyomtatást! Az újat 
és jobbat alkotni vágyás ösztöne élén
ken dicséri a technikusok kutató szelle
mét, de mi tagadás benne, az újítások 
után való törekvésnek vannak olyan szü

leményei is, melyek a praktikus használhatóságtól ugyan messze 
esnek, s legföljebb érdekes, de érték nélkül való technikai újítás
számba mennek.

Ha szakunk gyors fejlődését megfigyeljük: be kell vallanunk, 
hogy a gyorssaj tó-ipar sem maradhatott meg régi konzervati
vizmusában, vagyis régi szerkezetei mellett; újítások után kel
lett kutatni, a melyek aztán lehetővé tették, hogy a könyv
nyomtató a közönségnek vele szemben való raffinált igényeit 
kielégíthesse. Most már mi professzionátus könyvnyomtatók 
magunk is közel járunk ahhoz a meggyőződéshez, hogy ósdi 
szerkezetű gépeink bizonyos, a köznapi nyomtatványoknál 
csak valamivel is különb munkák nyomására nem egészen
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megfelelőek, mert szerkezetöknek nincs meg az a nyomásbeli 
ellenálló képessége, szilárdsága és festékezésbeli biztossága, 
a melyet az ilyen kiválóbb nyomtatványok készítése megkövetel. 
Az ilyen nyomtatványok pedig — hála iparunk föllendülésé
nek — éppen nem tartoznak immár a ritkaságok közé, sőt 
inkább mindennaposak kezdenek lenni.

Legyünk őszinték és valljuk meg, hogy a gépmesterrel 
szemben gyakran olyan igényeket támasztanak, a melyeknek 
ő legjobb akarata és tudása mellett sem képes tökéletesen 
megfelelni, mert — ha mai czikkelyünkben a nem kevésbbé 
fontos papirosra és festékre nem is terjeszkedünk ki — gyors
sajtóink régies szerkezete az, a mi őt munkájának kivitelében 
sokszor akadályozza.

Az előbb elmondottakban mindazonáltal nem akartuk a 
gyorssajtókbeli összes újdonságokat jóknak és praktikusaknak 
deklarálni; hanem csak a szakemberek figyelmét akartuk 
egyrészt a már nálunk ismert és több nyomdában használt 
illusztrácziók és színes nyomások, de különösen autotipiák nyo
mására való különleges sajtókra, másrészt az immár fölkapott 
kétfordulós (Zweitouren) gépekre irányítani.

A legfinomabb illusztrácziók nyomására való különleges 
gépeknek fő előnyei: a szilárdabbá tett taliga-járat és nyomó
henger, a kombinált asztal és hengerfestés. Valamennyi javí
tásnak, de különösen a taliga-járat és nyomóhengerek erősebbé 
tételének óriási a haszna a nyomás kivitelénél, már csak azért 
is, mert az illusztrácziós nyomásban csakis a nyomóhengernek 
meg a taligának ellenálló képessége teszi lehetővé az erős, az 
egyengetés minden árnyalatát pontosan visszaadó nyomást. 
A kombinált festékmű az ő számtalan dörzsölő és festékező 
hengerével csak a nyomás hatásának emeléséhez járul hozzá, a 
mennyiben az alaposan széjjeldörzsölhető nagy tartalmú és erős 
festék a lehető legkisebb mennyiségben juttatható a klisé fölü- 
letére s igy annak legfinomabb árnyékolásai is reprodukálhatók.

A gyorssajtók javítására való impulzust — mint a praktikus 
újdonságoknál általában — a gyakorlatilag működő könyv
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nyomtatók adták meg, kik a sajtók hiányosságait már régen 
fölismerve, arra termett emberek után kutattak. Ezek aztán őket 
meghallgatva, hajlandók lettek a hiányosságokon segíteni.

Másképen áll a dolog a kétfordulós gépekkel, a melyek 
amerikai eredetűek s a melyeket a német gépgyárosok a leg
különbözőbb formákban és mindenféle pótlásokkal utánoznak. 
Az eredeti (Cottrell) kétfordulós gépnek egyik alfaja a Schelter 
és Giesecke czég által épített s Windsbrantnak nevezett sajtó. 
A König és Bauer czég, valamint az augsburgi gépgyár szintén 
építenek ilyen mintájú gépeket két-három formátumra.

Korunkban, a konkurrenczia korában, midőn a nyomtatvány- 
szükséglet annyira megnövekedett, fölmerült az olyan különleges 
gépek után való vágyakozás, a melyek a mi gépeinket nyomó
képesség dolgában fölülmúlják. Csakhogy mi magyar könyv
nyomtatók még egész szépen ellehetünk e különleges gépek 
nélkül, mert hiszen a mi viszonyaink nagyban elütnek amerikai 
és német szaktársainkéitól. Ezért tehát csak alapos megfontolás 
után és csak akkor vezetendők be ezek az újdonságok gép
termünkbe, ha valóban előnyösek, mert — mint már említet
tük — a viszonyok különbözősége folytán lehet, hogy az a 
szerkezet, a mely más országokban hasznot hajtó, nálunk nem 
bizonyúl czélszerűnek.

Minden praktikus könyvnyomtatónak meg kell vallania, 
hogy azok a különleges gépek, a melyek bizonyos formá
tumokhoz vannak kötve, a mi viszonyaink között nem prak
tikusak. Az egyes géprészeknek megigazítása, a forma elrende
zése sok időt vesz ezeknél igénybe, úgy, hogy az átlagos 
időtartam túllépődik, a mi különösen kisebb példányszámú 
nyomtatványoknál — s nálunk ezek a leggyakoribbak — nagy
fontosságú. Az ilyen gép beszerzése tehát csakis az olyan idő
szakonként visszatérő munkáknál lehet jövedelmező, a melyek a 
könyvnyomtatónak a gép foglalkoztatását biztosítják. A mi pedig 
a kétfordulós gépek állítólagos munkaképességét illeti: éppen 
nem csodálkozunk rajta, mert hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy 
micsoda lelkiismeretességgel állapítják meg egyéb gépek munka
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képességét is és hogy ehhez képest micsoda eredményt érünk 
el velők a praxisban. A j'ókarban tartott kétnyomású gyors
sajtónak is van legalább akkora munkaképessége s a mellett 
még jelentékenyen olcsóbb is. A mint említők, az új gépeknek 
vannak előnyei, de ezek csak az időszakonként nagyobb példány
számban ismétlődő munkáknál juthatnak érvényre, az általános 
használatban több a hátrányuk, mint az előnyük.

Sokatigérő az a körülmény is, hogy az eddig csak tégelyes 
nyomtató-sajtókat előállító Rockstroh és Schneider (Szászország) 
gépgyár is megkezdi gyorssajtóinak a  gyártását. Ez az eddig 
szokásos rendszerektől való tökéletes eltérést is jelent, a meny
nyiben e gépeknél a nyomás szabályozása nem a nyomó
henger által történik, hanem a nyomóalap ékforma vezetése 
által. A nyomást egy tárcsának egyszerű megfordításával állítjuk 
be. Az első pillantásra ebben az elrendezésben semmi különöst 
sem látunk, de ha alaposabban megfigyeljük: rögtön tisztába 
jövünk előnyeivel.

Megczáfolhatatlan tény, sőt mondhatni törvény, hogy a 
nyomóalap körületének a nyomóalap járásával teljesen össz
hangban kell lennie, minthogy a kettő együtt a nyomást végzi; 
e kettő közűi egyiknek sem szabad gyorsabb vagy lassúbb 
járásúnak lennie (ez csak képletileg értendő), hogy a nyomás 
kifogástalan legyen. Vegyük már most, hogy a nyomóhenger 
tökéletesen pontos burkolattal van ellátva, melyet mindenkor 
a hengerkoszorún látható osztóvonal szabályoz és a nyomó
henger fekvése a nyomóalap fogasrúdjával teljesen egyezik, 
ezzel mindazt megtettük, mit egyrészről a géptechnikus, más
részt csekély gépmesteri műszaki tudásunk előír. Mielőtt defi- 
niczióimban tovább mennék, az általánosan ismert tételt újból 
fölállítom: hogy a nyomóhenger pontos gördülését elérjük, a 
hengerburkolatnak pontos összhangban kell lennie a henger - 
fogkoszorú osztófogával és a hengerfogkoszorúnak az alap- 
fogasrúd osztóvonalának pontos magasságával.

Már most azt kérdem, ha a fent mondottak megdönthetetlen 
törvényt képeznek, melyet megbolygatni nem szabad, mi sze
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gény gyakorlati emberek miként kezeljük a különféle formákat, 
melyek közűi az egyik erős, a másik még erősebb, a harma
dik gyönge s a negyedik még gyöngébb nyomást igényel, ha 
a nyomóhenger szabályos magasságát vagy a burkolat vastag
ságát nem bolygatnék, a mint ez műszakilag helyes is volna. 
Ilyen művész még senki sem volt közülünk, hanem mindenki 
úgy segít a baján, a mint tud és jónak látja, az egyik a burko
lattal, a másik a nyomóhengerrel, daczára annak, hogy úgy 
az egyik, mint a másik esetben a nyomóhenger körületét meg
változtatjuk.

Ezen a gyakran nagyon érezhető visszásságon az állítható 
nyomóalap tökéletesen segít, a mennyiben a nyomóhenger 
rögzítve és a nyomótaliga a fogaskoszorúhoz mindig egyforma 
magasságban van. A burkolat egész pontosan állítható, mert a 
nyomóalappal a nyomás szabályozható, s azért is a henger és 
alap siklópályáinak perifériája mindig ugyanaz.

Sokat, nagyon sokat fognak még a gyorssajtókon való javí
tásokról és újításokról írni, s ezért azt hiszem, az itt elmondott 
néhány dolog egyelőre elég is lesz.


