
Mehaníkaí egyengetésí eljárások*

; illusztrációk nyomásánál szükséges egyengetési eljárás, 
amelyet mi röviden „kivágásinak nevezünk, alapjában 
nem más, mint olyan magassági külőmbségek előállítása, 
melyek a nyomandó illusztrációk árnyalati értékének 
megfelelnek. A kivágások sikeres elkészítése nem a kézi 
ügyességtől, hanem csakis az illusztráció árnyalatainak 
helyes megítélésétől, ezek fokozatos vagy átmenetileg való 
kídomborításától, szóval az alkotó művész intenciójának 
helyes megértésétől függ.

Hogy az ilyen, a kép tónuskülőnbözeteít, árnyalati 
értékét híven vísszatükröztető domborművek előállításához 
— mert annak nevezhető a kész kivágás — művészi érzék 

szükséges: kétségbevonhatatlan tény, mert ha az ilyen munkáknál, 
minden művészi fölfogás híján, pusztán csak a kézi ügyességre támasz
kodhatunk, akkor bár tiszta, de sablonos munkát végzünk, amely pedig 
igen távol áll attól a fölfogástól, amit művészinek szoktak nevezni.

Az illusztrációk egyengetésének manapság leginkább gyakorlatban 
levő módja tehát s a kivágás nagy szakavatottságot és hosszabb időt 
igénylő körülményes munka. Éppen ezért különösen gazdasági szem
pontok arra bírták a hívatott szakférfíakat, hogy oly megoldást keres
senek, mely az illusztrációs nyomást, a művészi szempontok betartása 
mellett olcsóbbá, s a vele kapcsolatban fölmerülő előkészítő munkálkodást 
gyorsabbá és biztosabbá tenné. Vagyis: a „kívágásos" egyengetést helyet
tesíteni igyekeztek valamely olyan egyengetésí eljárással, amely a kézi 
munkát fölöslegessé tenné és az illusztráció árnyalati érzékének teljes 
kidomborítását és érvényesítését az egyéni ügyességtől függetlenül bizto
sítaná. Ez a megoldás egy mehaníkaí egyengetésí módszer volna, mellyel 
eddig is már különféle alapon próbálkoztak meg, de hogy milyen ered
ménnyel: azt bizony nem lehetett mindig meghatározni; nekem legalább 
eddig nincs biztos tudomásom arról, hogy az egyik vagy másik mehaníkus 
egyengetésí módszer a gyakorlatban nagyobb tért foglalt volna.

Már húsz évvel ezelőtt is sokat beszéltek egy gépmester új egyengetésí 
módszeréről, mely abból állott, hogy a külön e célra preparált réteges

J9



papirosra készült illusztrációs levonaton késsel való hántással — tehát nem 
vágással — domborították ki az egyenletest. E papíros rendes papíros
vastagságú egyes rétegei más-más színűek voltak és így a különféle 
rétegek színei mértékül szolgáltak az illusztráció árnyalati értékeinek 
kidolgozásához; a kép világosabb rétegeit a mélyebben fekvő rétegekig 
bántották le, a középső és sötétebb részleteknél pedig a középső és felső 
rétegek szolgáltak irányadóul. Amint látjuk, e módszer nem volt meha- 
níkus eljárás, hanem még mindig a kézi ügyességre támaszkodott, s noha 
az alkalmazásakor nem kivágásokat kellett elkészíteni és azokat egymásra 
helyezni: több kézi ügyességet és pontosabb árnyalati meghatározást 
igényelt, mint az ollóval és késsel való egyengetés. Ezért hamarosan 
napirendre tértek e módszer fölött, s tudtommal csak a föltaláló maga 
maradt meg továbbra is a saját módszere mellett, melyet különben ő 
— mint minden föltaláló — kitűnőnek tartott.

Tizennyolc évvel ezelőtt Husník és Háusler kemígrafusok, kik főkép 
a háromszínnyomásnak föltalálásával tették ismertté nevüket nyomdász- 
körökben, egy újabb, tisztán fotokémiai úton nyert egyengetésí módszerrel 
léptek a nyilvánosság elé. A náluk készült klisékről egyúttal az egyengető
lapot is előállították és pedig oly módon, hogy erősebb papírost fényérző 
zselatínréteggel láttak el, az eredeti rajzot erre átvitték, a rajzon kívül 
eső zselatínrészleteket megvilágították, s aztán az egész lapot hideg vízbe 
tették, úgy hogy a meg nem világított részek — tehát a kép pontjainak 
és vonalainak megfelelők — erősen megduzzadtak. Megszáradása után 
készen volt az egyengető-lap. Az ilyen, már mehaníkaí úton nyert 
egyengető-íapnak az volt a gyönge oldala, hogy a zselatínréteg, melynek 
vastagsága mindig arányban volt a kép világosabb vagy sötétebb rész
leteivel : nem volt eléggé elleníálló, s néha formai eltérés is megesett 
rajta, úgy hogy nem mindig illeszkedett pontosan a kliséhez s a nyomó
hengerre —- merevsége miatt — csak nagy üggyel-bajjal lehetett fel
ragasztani. Az eszme szép, de megbízhatatlansága miatt gyakorlati érték 
nélkül való volt.

Egy időben a Husník- és Háusler-féle eljárással, Amerikából jelen
tettek egy mehaníkaí egyengetésí módszert, melyet röviden „föcskendö 
eljárásinak kereszteltek. Ez eljárással az egyengetésre szánt kliséről jó 
erős papírosra könyvkötő-festékkel tiszta és egyenletes levonatot készí
tettek, s ezt, még mielőtt a festék megszáradt volna, külön e célra készült 
poralakú preparátummal telefujták. A  fúvás különben valami főcskendő- 
formájú készülékkel történt. Természetes, hogy a levonat sötétebb rész
leteire több, a világosabb részletekre pedig kevesebb por tapadt, s Így 
emelkedések és mélyedések álltak elő, melyek a kép váltakozó tónu
sainak megfelelve, ú. n. erőegyengetést képeztek. Az ily módon előállított 
egyengető-lap pontosan illeszkedett a kliséhez és némi előnye is akadt, 
de nyomás közben a por könnyen lemorzsolódott és az egyengető-lap 
hasznavehetetlenné vált.

Hosszabb időre szélcsend állott be ekkor a mehaníkaí egyengető
lapokat illető találmányok dolgában, s csak legutóbb kezdtek újra foglal
kozni e kérdéssel. A mehaníkaí egyengetésre vonatkozó kísérletezések 
között ekkor három rendszer alakult ki, melyek mindegyike ugyanazon 
az elvi alapon, habár más eszközökkel igyekezett a probléma megoldását 
megközelíteni. E három rendszer a következő: I. A  fotomehaníka segít
ségével való próbálkozás; II. a porzó eljárásokkal való kísérletek; 
III. a mehaníkaí egyengetésnek a klisé és a klisé-talp közti elhelyezésére
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Péterfalvai Papírgyár budapesti raktárából 
(V, Aulich-utca 5) való.
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való törekvések. Az amerikai Bíerstadt és Brockbank az első, Dethleff, 
Schümichen a második, Hackh és Albert dr. a harmadik rendszer alapján 
próbálkoztak meg a dologgal. Az idén két müncheni szaktárs egy negyedik 
rendszer alapján: maratás útján próbálta meg a cél elérését.

De vegyük csak szemügyre az egyes találmányokat és alkossunk 
magunknak ítéletet azok gyakorlati értékéről.

A Bíerstadt-féle amerikai találmány hasonlít a régi Husník- és 
Háusler-féle krómzselatin-reliefhez, s fotográfiai úton készül. A  gyakorlati 
kísérletezésnél azonban azt tapasztalták, hogy a relief, mely az egyen- 
getést pótolni hívatva volna, a változó hőmérséklettel szemben nagyon 
érzékeny, amennyiben ahhoz mérten vagy tágul vagy zsugorodik. E hát
rány folytonos megnyilatkozása arra bírta a feltalálót, hogy a zselatin- 
reliefet ne közvetlen egyengetésül, hanem csak eszközül használja föl 
egy a hőmérséklet irányában érzéketlen egyengető-lap előállítására. 
Módszere pedig abból állott, hogy a fotomehaníkaí úton nyert zselatin- 
reliefet matricául használta egy gipszből vagy cementből készülő nega
tívhoz. Ebből a negatívból vékony fémfüsttel borított guttaperkába meleg 
úton pozitivet sajtolt, mely aztán a zselatínrelíefnek hű másolata volt. 
A  guttaperka-domborművet lehűtése után egyengető-lapképpen a nyomó
hengerre ragasztotta.

A  legnagyobb reményt kötötték Dethleff gépmester találmányához, 
amelyet mielőtt szabadalmat vett volna rája, több stuttgarti nyomdában 
— állítólag kitűnő eredménnyel — ki is próbáltak. Dethleff találmánya 
elvben az amerikai „főcskendő“  eljáráshoz hasonlít és csak a hozzávaló 
kémiai kellékek dolgában tér el lényegesebben tőle. Autotípíáról, gal- 
vanóról vagy akármilyen fajta kliséről külön e célra preparált papírosra 
levonatot készítenek, éppen úgy, mint azt már eddig is megszoktuk 
a kivágások készítésekor. A levonatokhoz használt papíros olyképpen 
van elkészítve, hogy használat alatt nem tágul, s össze sem húzódik. 
Az e papírosra készült levonatot vegyi szerekkel porozzák és áztatják, 
mi által relief képződik, amelyen a képnek fokozatos árnyalatai pontosan 
a rajz jellege szerint alakulnak ki, még pedig oly arányban, hogy a kép 
sötétebb árnyalatai emelkedettebb, világos részletei pedig mélyebb fek
vésnek lesznek. Az ilyen relief előállítása körülbelül egy órai időt 
igényel, de megjegyzendő, hogy ez idő alatt nem csupán egy, hanem 
több relief is készíthető egyszerre, amennyiben a levonatokhoz preparált 
papírosnak a nagysága azt engedi. Állítólag nagy előnnyel jár az eljárás, 
mert rövid idő alatt öt-tíz képnek az egyengető-lapja készíthető, de 
hogy valójában mégis miképpen vált be a gyakorlatban: arról eddig 
biztos hír nem érkezett.

Alig hogy Dethleff egyengetési eljárása köztudomású lett, máris 
konkurrense támadt Schümichen és Weíse feltalálók személyében, akik 
állítólag csak hét évi alapos próbálkozás után léptek a szakkőzőnség 
elé. Találmányuk hasonlít Dethlefféhez, amennyiben annál külön e 
célra preparált festékkel előnyomat készül, melyet porzó készüléken 
húznak keresztül. Úgy mint a Dethleff eljárásánál, itt is a levonat 
sötétebb részleteire több, a világos részletekre kevesebb por tapad. Miután 
a levonatot a felesleges porrészecskéktől megszabadították, fűtő készü
lékben melegítik, aminek az a célja, hogy a festéknek és a porrészeknek 
egy keményebb anyaggá való egybeolvadása ídéződjék elő. A befestékezés, 
porzás és melegítés mindaddig ismétlődik, míg oly relief képződik, mely 
mind magasságban, mind pedig mélyedéseiben a klisé árnyalati értékeinek
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megfelel. Egyes túlságosan sötét árnyalatokat ecsettel retouchozni is 
lehet, hogy azok teljes hatásokban érvényesülhessenek. A Lipcsében 
bemutatott eljárást általános megelégedéssel fogadták.

Még mielőtt e rövid időközökben ismeretessé vált eljárások felett 
ítéletet lehetett volna mondani, egy újabb eljárás tűnt föl: a Hackh- 
féle, melyet szintén szabadalmaztattak, még pedig a következő címen: 
„Eljárás klisék előállítására, amelyeken az egyengetés a formában van 
elhelyezve". Az eljárás abból áll, hogy a reprodukálandó eredetiről 
negatív és erről diapozitív készül. Az utolsót fényérző réteggel ellátott 
cínklemezre másolják s savakkal addig maratják, míg a kép sötétebb 
részletei mélyebbre kerülnek, mint a féltónusok és egészen világos rész
letek. Az ilyen maratott lemez metszete lépcsőzetes képet ád, melynél 
a képnek egyes részletei, kezdve a legsötétebbnél, terrasz-szerüen helyez
kednek el egymás fölött. Ez a mélyített lemez a rendes klisének fordított 
arányát mutatja, s matricául szolgál egy oly galvanó előállításához, 
melyben már az egyengetés is megvan, mivel a matricának mélyebben 
fekvő — a képen sötétebb — részletei magasabbra, világos részletei pedig 
mélyebbre kerülnek a galvanó-lemez felületén.

A newyorkí Cottrell és fia cég is szabadalmaztatott egy egyengetésí 
eljárást, mely szerint a relíefklísék papíroskívágásokkal állíttatnak elő, 
még pedig olyképpen, hogy a megfelelő kivágások fordított viszonyban 
készíttetnek és ragasztatnak egymás fölé, úgy hogy a kép világos részletei 
aránylagosan magasabban állnak rajta, a sötétebb részletek helyén pedig 
mélyedések mutatkoznak. Ez a papírosreííef a tulajdonképpeni klisé 
készítésekor sablonul szolgál. A papíroskívágásból készült reliefet és a 
klisét egy gyalupad asztalán úgy rakják össze, hogy a klisé sötét és 
világos részletei a kivágások magasabban s mélyebben fekvő részleteivel 
pontosan egybevágjanak. Ez állásban a klisét a kivágással együtt meg
erősítik és a klisének talpáról néhány vékony forgácsot legyalulnak. 
A gyalukés nyomása alatt a klisének ama részei, amelyek mögött a 
reliefen mélyedések vannak, ruganyossá lesznek, úgy hogy a gyalukés 
e részeket nem foghatja, s ezért e helyekről semmit vagy csak nagyon 
vékony forgácsot távolít el; ellenben ott, ahol a kivágás magasabb 
részletei következtében ellenállás mutatkozik: vastag forgács válik le. 
Ezáltal oly nyomólemez keletkezik, melynek talpán a világos részletek 
mélyedésesek, a sötétebb részletek alatt pedig kiemelkedések vannak. 
A klisé ily állapotban a még rajta lévő kivágásokkal együtt fűtött 
sajtóba kerül, amelyben a talpa ismét sík felületűvé nyomódik, de a 
magasságbelí különbözetek a főlületére mennek át. Az ílyképpen készült 
relíefklísét a szokásos módon fára szögezik és ekkor minden további 
egyengetés nélkül: a nyomásra kész.

A harmadik rendszerű egyengetésí eljárás eredményei a már köz
ismertekké vált Albert-féle relíefklísék is. Ezek megismertetését azért 
hagytam utoljára, mert leginkább bennük látom megvalósítva azt, amit e 
téren eddig elérni lehetett. Négy év előtt, midőn a mehaníkaí egyengetésí 
eljárásokkal szemben a bizalom már nagyot csökkent, a müncheni Albert 
dr. egy az ismert eljárásoktól teljesen eltérő találmánnyal lépett a szak- 
közönség elé. Albert dr.-t az a szempont vezethette találmányánál, hogy 
az eddig is szokásos és szükséges ú, n. alsó egyengetésí, melyet tudni
illik a fa- vagy vastalp és a klisé között szoktunk elhelyezni, olybá 
tökéletesítse, hogy az a klisével együtt egy testet képezzen, s hatásában 
a kép összes árnyalati változatait a legapróbb nuance-íg hűen víssza-
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adhassa. E cél elérésére a klisé alapanyaga, a cink — amiről különben 
később még szólaní fogok — nagyon alkalmasnak mutatkozott.

A  reliefklísé előállításának eljárása tulajdonképpen abból áll, hogy 
egy és ugyanazon lapról két klisé készül; az egyik vékonyabb valamivel, 
mint a közönséges klísélemezeínk, a másik pedig, amelyből a tulajdon
képpeni egyengető-lapot maratják, mindössze karton vastagságú; az utóbbit 
olyképpen maratják túl, hogy a kép világos és finomabb részleteinek 
megfelelő helyek szinte lyukasak legyenek rajta, a többi árnyalatok helye 
pedig — értékük szerint — hol magasabbra, hol valamivel mélyebbre 
kerüljön. Ilyképpen az eredetinek árnyalataihoz mérten dombormű kelet
kezik, amit 80—Í00 C"-ra hevítve, az első, a tulajdonképpeni nyomó
formát képező klisébe alulról belepréselnek. Ennek eredménye aztán az, 
hogy az alulról bepréselt relíeflemez a felső klisével egybeforrt oly nyomó
formát képez, melynek világos részletei — fokozatuk szerint — mélyeb
ben, sötétebb árnyalatai pedig magasabban állnak.

Fentebb említettem, hogy a klisé alapanyaga: a cink is segítségére 
volt Albert dr.-nak a találmány előkészítésében, még pedig azért, mert 
a cinknek megvan az az érdekes tulajdonsága, hogy ha magasabb fokú 
felhevítés közben vagy ennek útján az alakját megváltoztatjuk, kihűlés 
után is úgy marad. A  hőmérséklet által okozott forma- vagy nagyság
változások eme stabilitása tehát megkönnyítette azt az eljárást, mely 
a nívó-különbözeteknek a nyomtató-formában való elhelyezését célozza.

Azáltal, hogy a klisé relíefszerüen alakult, nemcsak a kézi kivágások 
váltak feleslegessé, de az az előny is jár véle, hogy a festékező hengerek 
a mélyebben fekvő világos részleteket nem érintik oly erősen, mint a 
magasabban fekvő sötétebb árnyalatokat. Ennek következménye az, 
hogy a befestékezés is az árnyalatokhoz mérten megy végbe. Gazdasági 
szempontból nem igen előnyösek a relíefklísék, mert előállításuk jóval 
drágább a rendes autotípíákénál, de szaktehníkaí szempontból véve: 
a legjobb eredményt adják.

Kivéve az Albert-féle most leírt relíefklísét — mint láttuk — meddő 
kísérletezésekkel múlt az idő, míg végre két müncheni szaktársunknak, 
Schwárzler és Lankesnek oly maratási eljárást sikerült föltalálnia, 
amelynek segítségével a kívánalmaknak teljesen megfelelő egyengető
lapot kaphatunk és amelyről már tapasztalatok alapján is biztos ítéletet 
mondhatunk.

A már ismeretes, többé-kevésbé sikertelen mehaníkaí egyengetésí 
módozatok eredménytelensége után szinte önként kínálkozott a feltevés, 
hogy a kézi munkának gyorsabb és pontosabb pótlására a marató eljárás 
útján készült „eröegyengetés“  lehet leginkább célravezető; ezért a fel
találók nagyjából a cínkografus lemezkészítés! módjához alkalmazkodtak. 
Miután sikerült olyan papíros-preparátumot készíteniük, mely a maró 
folyadéknak ellenáll és eredeti nagyságát a teljes átnedvesedés dacára 
sem változtatja meg: a legnagyobb akadályt képező problémán túlestek.

Az e célra használt papíros mindkét oldala krétaréteggel van bevonva, 
vastagsága egy erősebbfajta kartonlapnak felel meg, melynek kétharmad 
részét a krétaréteg teszi ki.

Ez uj klísé-egyengetés a következő eljárás szerint készül:
A már betűmagasságra előkészített klisét rámába zárva, beemeljük 

a gépbe és oly módon egyengetjük ki, hogy a lehetőséghez képest jól 
adódjék ki; aztán egy erősebb minőségű, jól simított tiszta papíros-lapot 
feszítve a nyomóhengerre (vagy tégelyre), az illesztőket és ívfogókat
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az egyengető-lapnak szánt krétaréteges papiros nagysága szerint igazítjuk. 
A  hengerekről a festéket eltávolítva, a feltalálók által külön e célra küldött 
fekete festékkel újra bedörzsöljük a hengereket, szorgosan vigyázva arra, 
hogy elegendő festék legyen rajtuk, úgy hogy a formát szép feketére 
fessék, a nélkül azonban, hogy píszkolódás állna elő. A gépet ezután 
üresen megeresztve, a krétaréteges papírost pontosan az illesztőkhöz 
rakjuk és a nyomásnak kitett felületet egy tiszta papíroslappal letakarva, 
áteresztjük; így a preparált papírosnak csupán a hátsó lapján húzódik le 
a nyomás. Ismét üresen eresztünk, aztán az előbbi művelethez hasonlóan 
a preparált papírost pontosan az illesztőkhöz téve berakjuk, s a nyomásnak 
kitett felületet tiszta papírossal letakarva áteresztjük. így a preparált 
papírosnak a hátsó lapján a nyomás pontosan egymásra esve kétszer 
húzódik le, a nyomásnak kitett felület azonban teljesen tisztán maradt. 
A  krétaréteges papírost pontosan az illesztőkhöz téve harmadszor is 
áteresztjük a gépén, a nélkül, hogy ezúttal a nyomásnak kitett felületet 
letakarnók.

így tehát a preparált papíros mindkét lapjára pontos regiszterben 
vonódík le az ábra, úgy hogy a hátsó lapján háromszor, az elülső lapján 
egyszer kapott nyomást. Megjegyzendő, hogy szigorú gond fordítandó 
arra, hogy nyomás közben a papíros se el ne mázolódjék, se be ne 
olajozódjék.

Ezek után következik a művelet másik része: a maratás. Első sorban 
egy alkalmas papíros-tálcában (melynek külseje lakkal van bevonva, 
miáltal a maró folyadék hatásától teljesen védve van) a fürdőt készítjük 
el a következőkép: Veszünk í rész klórlúgot és 6 rész vizet, S ezt jól 
összekeverjük a papíros-tálcában. Ezután a preparált papírosra készült 
levonatot beléje helyezzük, s a tálcát ide-oda hímbáljuk. A klórlúg a 
papíros krétarétegét lemarja, még pedig ott, ahol nyomás nincsen: teljesen, 
a festék által takart részeket pedig a kép árnyalati fokozatainak ará
nyában részben vagy egészben meghagyja. E művelet körülbelül öt 
percig tart.

Minthogy a kép fekete árnyalatain a krétaréteg sik felületét a festék 
teljesen födi, sőt abba bizonyos mélységig bele is szívódik: ennélfogva 
a klórlúg hatása e részeket teljesen érintetlenül hagyja és a különböző 
árnyalati átmeneteket oly finomul osztályozza, hogy azt az eddigi eljá
rások szerint utánozni még csak megközelítőleg sem lehetne.

Ez az egyengetésí eljárás tudtunkkal immár nemcsak a külföld nagyobb 
nyomdáiban, hanem Budapesten is használatban van és amennyire az 
eddigi tapasztalatok alapján róla ítéletet mondani lehet: tényleg töké
letesen bevált.

Fachs Zsígmond.
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