
A sokszorosítás technikája azok közé a fontosabb technikák 
közé tartozik, amelyek a legtöbb ágazatúak, és amelyeknek leg
közvetlenebb hatásuk van az emberiség haladásának előmozdítá
sára. Különösen a tizennyolcadik század végétől kezdve : a sok
szorosítástechnikai problémák állandóan foglalkoztatták a főltalálói 
elméket. Egyrészt talán az emberiség kulturális szükségleteinek 
mentői bővebb kielégítése sarkallja erre a föltalálókat, másrészt 
pedig talán a gyors meggazdagodásnak a mi viszonyaink közepette 
elég természetes vágya is. Mert ha a sokszorosítástechnikai talál
mányok — föltéve, hogy jól beválnak — általában nem is teszik 
Kxőzusokká világra-keltőiket: még mindig akárhány esetet tudunk, 
hogy ebbe a szakba vágó kisebb-nagyobb, sőt sokszor egészen 
jelentéktelen találmányokból igen szép jövedelmet tudtak szerezni 
egyes emberek is, meg egész hatalmas részvénytársaságok is. 
Hogy hirtelenében csak egynéhány példát említsünk, ott találjuk 
e jól kifizetődött találmányok között a Magyarországon is szélté- 
ben ismert Máser-lemezt, az ujságstereotfpiában azelőtt nagyon 
fölkapott úgynevezett száraz lemezeket, a Komáromy ügyvéd által 
föltalált Phönix-lapok elnevezésű hektográfmasszát és még sok
sok olyan aprólékos dolgot, amelyekről senki sem hinné, hogy 
százezreket hoztak föltalálóiknak, illetőleg a találmányt finanszírozó 
vállalkozásoknak. A jól kifizetődött jelentékenyebb találmányok 
sorában ott találjuk a Linotype szedőgépet, a Gally-típusú tége- 
lyes sajtók két fő képviselőjét: a Phönixet meg a Victoriát, az 
úgynevezett kétfordulatú gyorssajtók első típusait, a Kempe-féle 
kombinált stereotfpiai készülékeket, az autotípiai és szfnnyomta- 
tásos eljárások egy egész sorozatát. Viszont az is igaz, hogy né
mely problémába — például a szedőgépébe — tömérdek pénzt 
öltek bele, s rengeteg fáradságot pazaroltak rája, míg végre vala
kinek, mondjuk Mergenthalernek, azaz dehogy is neki, mert hiszen 
fiatalon sírba döntötte a sok munka és fejtörés: sikerült leszakasz- 
tania a százak fáradozásának és pénzbeli áldozatainak gyümölcsét.

Messzire vezetne, ha csak egy-két találmánynak is megírnék itt 
a részletes történetét az eszme kipattanásától a végleges megvaló-

7



sításáig. Egész könyvtárra terjedő vaskos kötetek kellenének ehhez. 
Nem tehetünk tehát egyebet, mint hogy nagyon-nagyon röviden 
megismertetjük a sokszorosító technika további fejlődésére hatás
sal levő legeslegújabb találmányok és újítások közül azokat, ame
lyek legtipikusabbak és egyszersmind legnagyobb jelentőségűek.

Kezdjük munkánkat a könyvnyomtatás körébe tartozó dolgokkal.
'Betűöntés dolgában nem sok újdonságot jegyezhetünk föl. Fő-fő 

versenyterüket a betűöntők még ma is az antiqua betű megmoder- 
nizálásában találják, s e tekintetben tényleg nemes verseny folyik 
most közöttük. A  római betűfajta változatainak kimerítése után 
most könnyedebb, elegánsabb betűtípusok tervezésére látjuk irá
nyulni a betűöntők törekvését. Ilyenek például a Thiemann- meg 
az Ehmcke-betűk, amelyek nem annyira nagyobb terjedelmű 
könyvek nyomtatására, mint inkább apróbb alkalmi nyomtatvá
nyok, füzetkék előállítására vannak szánva. Könyveknek szedésére 
a modernebb betűfajták közül a minálunk Corvinusnak nevezett 
Elzevir, valamint a Behrens, Bek-Gran, Auriol, Grasset stb. által 
tervezett uj és kétségtelenül művészi betűk jobbaknak látszanak.

Díszítésre szolgáló produktumok dolgában hasonlíthatatlanul 
kevesebbet termelnek ma a betűöntők, mint csak három-négy 
esztendő előtt is. S ennek — ha jól meggondoljuk — csakis őrül
hetünk, mert annak a bizonyítékát láthatjuk benne, hogy a nyom
dászatban kezd terjedni a nemes egyszerűség divata s mestersze
dőink tudnak már a puszta sorokkal is dekorálni, legföljebb egy 
kevéske léniát vagy itt—ott valamicske vignettát véve segítségül.

Sok bajlódást okozott annakelőtte a normáfis öetümagasság dol
gában való határozatlanság, és csak az utóbbi években sikerült a 
betűöntőknek e tekintetben megállapodásra jutniok. E megálla
podás szerint a normális betűmagasság hatvanhat és kétharmad 
tipográfiai pont, vagyis 25.566 milliméter 16.25 Celsius-foknyi hő
mérséklet mellett. A  nyomdászati mérték szerint ugyanis 2660 pont 
annyi mint 1000.29 milliméter. A  megállapításra hivatott bizottság 
az öntőműszerek vizsgálatát is elvállalta, és azokat a műszereket, 
amelyek a föntebbi mértéknek megfelelnek, vagy legföljebb 0.005 
milliméternyi eltérést engedtek meg : bizonyító bélyeggel látta el.

A  betűöntők egy másik nagy fontosságú határozatot is hoztak 
az utóbbi időkben, sőt eléggé széles körben érvényt is szereztek 
már annak. Az egyetemes Őetüvonaíra vonatkozott ez, amelyet 
már régesrégen nagyon vártak a könyvnyomtatók, s amely nélkül 
sok esetben szinte lehetetlen volt a különböző betűfajtáknak egy 
sorban való vonalba-állítása. E  szerint ha jövőre különböző betű
fajtákból akarunk szedni valamely sort, nem lesz szükségünk min
denféle kártyanyeselékkel való bonyodalmas alárakosgatásra, mert 
a sor szisztematikus záródarabokkal, mondjuk nyolcadpetites tagú
tokkal is gyorsan és a lehető legpontosabban vonalba hozható.

A  vonalak képének egységesítésére irányuló akcióról már tavalyi 
kötetünkben szólottunk. Ez is hozzá fog majdan járulni ahhoz, 
hogy a szedő könnyebben dolgozhassák a betűöntői anyaggal.
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Ami a betűőntés technikáját illeti: ebben a tekintetben a leg
utóbbi esztendők alig hoztak valami mélyebbre ható és a betű
öntés egész terrénumát befolyásoló változást. A  Wicks-féle rotá
ciós betűöntő gépet, mely óránkint hatvanezer betűt képes önteni, 
ma még kizárólag csak Angolországban meg Amerikában használ
ják. Kontinensünkön mindez ideig még a kész betűt öntő, vagyis 
komplet gépek alkotják a legszélső öntőtechnikai vívmányt. Betű
öntőink ugyanis az ilyen meg a régibb géptípusokat használják. 
A  komplet gépek közül a Küstermann és Foucher félék körülbelül 
egyforma arányban vannak elterjedve, a Zoja-féléket leginkább 
csak az olasz- és spanyolországi néhány öntödében alkalmazzák.

Egy Thompson nevű ember két esztendő óta olyan gépet hir
det, amellyel — szerinte — a könyvnyomtató-mesterek szegé- 
nyebbjei is emancipálhatják magukat a költséges betűöntői gyárt
mányok beszerzése alól, amennyiben az ára olcsó, a munkaképes
sége pedig óriási, úgy hogy az osztás fölöslegessé válik: a könyv
nyomtató a kinyomtatott formát egyszerűen újra beönti. Ennek a 
betűöntő gépnek csak úgy volna különösebb jelentősége, ha az 
egyes betűket szedő gépek valamelyikével állítanók elő a szedést.

A  bélyegmetszés terén a pantográf segedelmével való munka 
a túlnyomó. A  hosszas próbálkozás, tervezgetés nyomán készült 
alfabétát pantográffal jelentékenyen megnagyobbítják és azután 
cinklapra átvive, a betűk körvonalait a legnagyobb pontossággal 
és élességgel kivésik. Ezt a cinklapot egy másik, vésésre berende
zett pantográfhoz irányító sablonul használják, s e sablon vonalai 
alapján vési a második pantográf a puhává tett acélpálcikákba az 
ábécé egyes betűit. A  vésés persze erős kicsinyítéssel történik.

A  pantográf vésése után természetesen jócskán akad még mun
kája a patricán a bélyegmetszőnek bár e munka megtakarítása 
céljából újabban gépeket próbálnak alkalmazni. Az e fajta gépek 
leghasználhatóbbika, a Benton-féle, egy emeltyűs szerkezet igaz
gatása révén egyazon sablon nyomán az összes betűfokozatokat 
meg tudja vésni, még pedig viszonylag igen szépen és szabatosan.

A plakátbetűk, cifra rézvonalak és általában a rézből való éke
sítő darabok előállítása szintén ilyenforma vájoló géppel történik.

Az a nagyon egyszerűnek látszó eljárás, hogy a nagy alakban 
rajzolt ábéce-tervezetet fotográfiai úton kicsinyítsék, s így adjanak 
a bélyegvésőnek pontos lemásolásra alkalmas mintát: nem ád oly 
biztos eredményt, mint a pantográffal való munka, és ezért főkép 
csak oly betűfajták készítésekor alkalmazzák, amelynek majdani 
kapósságához nem sok reményt fűznek az öntöde vezető emberei, 
s ezért az előállítási költségeket már előre is lehető szűkre szabják.

Nagyobb betűfokozatok készítésekor a patricák s matricák elő
állításának költségeit a galvanikus áram segedelmül-hfvásával redu
kálja a betűöntő. Acél helyett ólomba vágatja a patricákat, és ez 
ólomlemezekről galvanoplasztikai másolás útján készíti a matricá
kat. A  már meglevő betűfajtákról meg éppenséggel könnyű szerrel 
lehet matricát készíteni. A  házi öntödével rendelkező nagyobb
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nyomdák ezért már régóta bevezették azt a szokást, hogy az újabb 
betűfajták különböző fokozataiból csak egy-két minimumot ren
deljenek, s mindegyik betűről matricát galvanizálva, házi öntéssel 
egészítsék ki betűkészletüket a szükségesnek vélt mennyiségűre. 
Az eljárás jogos vagy jogtalan voltáról persze lehetne beszélni.

A  betűanyagot illetőleg minduntalan fölmerül valami újdonság. 
Szakunkon kívül álló, professzionátus föltalálok csináltak már vas
ból, cinkből, alumíniumból, sőt üvegből is betűket, de mindezeket 
a próbálkozásokat a jó szakember nyomdász meg betűöntő nem 
veheti komolyan. Az ólomból, antimonból s einnből való ötvözet

Linotype junior.

évszázados tapasztalatok nyomán bizonyult legjobbnak, és így szó 
sem igen lehetne e tekintetben való nagyobb szabású újításokról.

A  szebőgépeö között a Linotype mindmáig megtartotta az első
ségét. Rengeteg mennyiségben van immár elterjedve világszerte. 
Közvetetten utódai, a Typograph meg a Monoline messze elma
radtak mögötte, különösen amióta négybetűs típusát is csinálják a 
Linotype-nek. A  konkurrens vállalatok ama reménysége, hogy a 
Linotype-szabadalmak lejártával az ő csillaguk is föl fog derülni: 
hívságosnak bizonyult, amennyiben a Linotype-társaság úgyszólván 
napról-napra újabb szabadalmakkal áll elő. Sőt egy kisebb s igen 
olcsó szedőgépje is van Európa számára tartalékban, a Linotype
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junior, amely nagyjából hasonlít a Typograph-hoz, de a mellett 
egy egész sereg, a Linotype-ével egész azonos alkotó része van.

Az a gép, amely legtöbb reménységgel kecsegtetett arra nézve, 
hogy a sorokat öntő Linotype hegemóniáját megdönti: a Méray- 
Rozár-féle Elektrotypograph még nem készült el teljesen. Pénzes 
társaságok buktak már bele a finanszírozásába; Párizsban, Nürn-

Az Elektrotypograph írógépe.

bergben fényes sikerrel ki is próbálták már a gépet, de a kereske
delmi forgalomba mégsem kerülhetett idáig. Pedig ez a gép való
sággal csodája a modern mehanikának. Hasonlíthatatlanul elmé
sebb a szerkezete, mint a hozzá legközelebb álló és szintén egyes 
betűket öntő Monotype-nek, s úgyszólva táviratozni lehet véle a 
szedést. Éppen úgy, mint emez, két gépből á ll: egy az írógéphez 
hasonló kéziratcsináló meg egy az e kézirat nyomán egyes betűket
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öntő másik gépből. Az egészet — mint már maga az Elektrotypo- 
graph elnevezés is mutatja — villamos hajtóerővel működtetik.

Az újabb fajtájú, sok reménységre alkalmat adó szedőgépek 
közt érdekes a francia Pinel által föltalált Dyotype is, amelynek 
munkaképességét óránkint való nyolcezer betűre teszik, s tetszés 
szerint önthetünk véle sorokat meg egyes betűket is. Különben 
ama szedőgépek közé tartozik ez a gép is, amelyeket az jellemez, 
hogy a billentyűk nyomogatása következtében papiros-szalag lyu- 
kasztódik át, s e perforált papiros-szalag nyomán az öntés azután 
automatikusan történik. A  Dyotype (kétbetűs) elnevezést azért 
kapta, mert egyidejűleg kétféle betűfajta szedhető rajta. Az egyes 
betűket öntő szedőgépekkel szemben ez kettős előnyt biztosít a 
gépnek: a működésbeli tempó felényivel rövidebb és kevesebb 
benne a fönnakadás is. Az egyes alkotó részek elhelyezése olyan, 
hogy a matricák útja a legrövidebb; csakis ez teszi lehetővé az 
óránkénti nyolcezer-betűs eredményt. A  billentyűs rész nagyon 
egyszerű, s csak negyvenhárom billentyű van rajta; mindamellett 
nem kevesebb, mint kétszázhatvanhét különböző betűjegy perfo
rálható véle a papiros-szalagba. Mielőtt valamely sor befejeződ
nék, csöngetyűjel figyelmezteti a szedőt a kizárásra; ez emeltyű- 
nyomintással történik. A  sorok tetszés szerinti hosszúságúra szed
hetők a gépen, és közben meg is oszthatók, úgy hogy táblázatos 
szedés is könnyű szerrel előállítható rajta. A  billentyűs szerkezet 
nagy előnye, hogy a perforálással egyidejűleg a papírszalag alatt 
a sor csak úgy lenyomtatható, mint akármelyik írógépen. Elek
tromosság vagy sűrített levegő nem szükséges a gép működteté
séhez : a szalag lecsavarodása mehanikusan szabályozza az összes 
mozgásokat: ha valami okból ez a szalag elszakad : a gép is tüs
tént megáll, jókora, s különösen újságok előállításakor igen fontos 
előny az is, hogy a perforált szalag a szedés megkezdésével egy
idejűleg kerül az öntőgépbe. A  papiros-szalagokat megőrizve, sok 
esetben fölöslegessé válik a stereotipálás. — Az öntőkészüléket, 
hogy a hibás betűk öntését elkerülhessék, kiváló gonddal szer
kesztették meg, s egyszersmind a fölösleges fém okozta kellemet
lenségek megakadályozásáról is gondoskodtak. A  két matrica
tartó mindegyikében háromszáz-háromszáz matrica van; az ösz- 
szesen hatszázat kitevő matricákból tehát bőven telik antiquára, 
kurzívra, félkövér betűre stb. A  matricáknak nagy száma továbbá 
lehetővé teszi, hogy bárminő nyelvű szedést szedjünk is a gépen. 
A  betűk, illetve matricák vonalban-állását századrész milliméter- 
nyire szabályozták. A  matricatartók percnyi idő alatt kicserélhetők. 
A  sorok ritkítása tetszés szerint történik, és a sorzáró darabok a 
szükséghez képest magasabbakra vagy alacsonyabbakra őnthetők.

A  fémnek az öntőműszerbe juttatása szintén automatikusan tör
ténik, s a gépnek olyan szerkezete is van még, amelynek segedel
mével a sor betűi és záró darabjai annyira összepréselhetők, hogy 
az egész betűsorozatot egyetlen öntött sor gyanánt lehet kezelni.

Az uj szedőgépek közt igen hasznavehetőnek látszik Schimmel F-
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Hototype elnevezésű sorőntő gépe. Ennek legérdekesebb része a 
tíz különböző vastagságú matricagyűrű. Mindenik gyűrűn tíz betű
képet látunk. Ha a gép klaviatúrájának valamelyik billentyűjét le
nyomjuk, a gyűrűk egyike kiszabadul a tartójából és a megfelelő 
betűképpel a matricagyüjtőbe sorzódik. Ilyen matricagyüjtőből 
összesen négy van egy nagy keréken — egymástól egyenletes 
távolságokban — elhelyezve. Ha a szedő készen van egy sorral, a 
nagy kerék egy negyed fordulatot végez, úgy hogy a következő 
matricagyüjtő kerül, az uj sor fölvétele végett, a klaviatúra szom
szédságába. Az előbbi sor ez alatt kizáródik, még pedig nem ék
alakú spáciumok segedelmével, mint a Linotypenél és a Mono- 
linenél, hanem rúgós szerkezetű sorzárókkal. Ha a szedő a második 
sorral is elkészült, a nagy kerék ismét egy negyed fordulatot vé
gez, aminek következtében a legelőször szedett sor az öntő appa
rátushoz vivődik, a második sor pedig — mint már tudjuk — a ki
záró szerkezethez kerül. Az öntő készülék az öntésen kívül a sor 
szabatosítását, vagyis a gyalulását stb. is önműködően elvégzi.

Közben elkészült a szedő a harmadik sorral, s ismét következik 
a keréknek egy negyed fordulata, s egyszersmind a matricasorok 
vándorlása. Az első sor ekkor az elosztó mehanizmushoz kerül, 
amely az egyes matricagyűrűket vastagságuk s a rajtuk levő betűk 
szerint kitapogatva, mindegyiket a matricatár megfelelő csatorná
jába viszi. Ilyen csatorna tíz van a tárban, s mindegyikök hatvan
hatvan matricagyűrűt foglal magában, ami minden esetben elég.

Az egyes matricasorokat többször is leöntethetjük a géppel, és 
kettős matricatár használatának esetében kevert szedést is állítha
tunk elő a géppel. Egy kis tükör is van alkalmazva a klaviatúra 
mellett, és ez arra szolgál, hogy benne a matricaképet bármelyik 
pillanatban is leolvashassuk. A  gép szerkezete különben igen egy
szerű s mind egészében, mind részleteiben könnyen áttekinthető.

A  kézi szedés gyorsítására szolgáló logotípiás teóriáknak nálunk 
sohasem volt kedvező talaja (még a régen megboldogult Kliegl 
Péter és Kővesdy Dániel, valamint a még ma is élő sokoldalú 
zsenink: Méray-Horváth Károly sem tartottak sokat erről a rend
szerről), de a külföldön még mindig kisértenek ilyen irányú újabb
nál újabb teóriák. Egy Weisz Lipót nevű bécsi nyomdász, vala
mint a müncheni Wiederanders s a lipcsei Lindner dolgoztak ki 
legutóbb logotípiás rendszereket, de a régi teóriákhoz hasonlóan 
ezek sem váltak be a gyakorlatban. Azzal a különben még eléggé 
problematikus előnyükkel szemben, ami két-három betűjegynek 
egyszerre való fölragadhatásában á ll: megvan az a hátrányuk, 
hogy mód nélkül komplikálják az öntőcédulát, s a jegyek sokasá
gával kapcsolatosan nagyobbftják a nyomtatásra csak igen ritkán 
kerülő, tehát félig-meddig holt tőkét képviselő betűknek számát.

A  szedésgyorsítás kérdésének mehanosztereotfpiai úton való 
megoldásával úgy látszik végképpen fölhagytak immár az emberek. 
Míg tizenöt-húsz év előtt seregestül szabadalmaztatták az ilyfajta 

[fö találmányokat: ma legföljebb ha egy-két világtól elmaradt zseni
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vesződik olyan gondolatokkal, hogy valamely plasztikus anyagba 
patricákat billentyűzzön, s az így nyert matricákról egyes betűket 
avagy egész sorokat is öntsön. Az Éngelen meg a Hagemann féle 
kísérletek óta (az előbbinél fába, az utóbbinál kéregpapirosba saj

tolták a betűt) nem volt ezen a téren számba vehető próbálkozás.
A  szedésgyorsítást egyéb irányban is megpróbálták. Egy német 

nyomdász, Stüssgen, Citotype névvel olyan készüléket szerkesz
tett, amely szerinte jelentékenyen képes gyorsítani a kézi szedést.
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A föltaláló abból a meggyőződéséből kiindulóan alkotta meg ké
szülékét, hogy a kézi szedő szállító képessége nagyban függ az 
előtte levő betűk fogásra kész helyzetétől. E végből a betűket ily 
helyzetbe igyekezett hozni, az egyes betűket szedő gépek rend

szerénél alkalmazott alapelvet értékesítve a találmányánál. Az uj 
szedésgyorsító szerkezetnél azonban a betűk eme fogásra kész 
helyzete csak huszonöt-harmincféle betűre terjed ki, s a ritkábban 
előforduló betűk a készülék alatt levő ötsoros betűszekrényben
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vannak elhelyezve. E fölött függőlegesen álló csatornákban van
nak egymásra rakva a gyakrabban előforduló betűk, a szekrény 
alatt pedig, tehát legalul, lábitót látunk, amelyet megnyomintva : 
a csatornák mindegyikéből egy-egy betű az előttünk lévő desz
kára csúszik, még pedig úgy, hogy a feje kissé kiáll a deszka szélé
ről, s a szignaturája balra esik. Viszonylag nagyon kicsiny terület
ről szedheti tehát össze a betűket a szedő, mert hiszen az ötsoros 
betűszekrény meg a fölötte levő keskeny deszka csak igen kicsiny 
helyet foglal el. Ha a szedőlécről egyik-másik betű elfogyott, a 
lábbal eszközölt újabb emeltyűnyomintásra kipótlódnak, míg a 
többi változatlanul marad a helyén. Ennyiből áll az egész meha- 
nizmus. A  szedő keze által megtett út rövidsége s a betű helyze
tének a szekrényben és a szedőlécen való könnyű fölismerhető
sége okozzák, hogy a Citotype segedelmével a szedés jelentéke
nyen gyorsabban történik, mint a közönséges kézi szedéssel. Nem 
kis mértékben járul különben hozzá a szedés gyorsításához az is, 
hogy Stüssgen a logotípes rendszer előnyeit is hasznára fordította.

A  könyonyombai gyorssajtók építése dolgában nagyot változott 
vagy tíz-tizenöt év óta a fölfogás. Változott a nyomtatás tekinteté
ben olyannyira fontos illusztrációnak az anyaga, s ehhez mérten 
nagy változásoknak kellett bekövetkezniök a gyorssajtók építési 
módjában is. Hozzájárult még ehhez a színes nyomtatás rohamos 
föllendülése is, amelynek révén ismét uj igények fűződtek a könyv
nyomdái gyorssajtók szerkezetéhez, valamint munkaképességéhez.

Amióta az illusztrációk túlnyomó részét autotípiák teszik ki, s a 
könyvbetűk is általában vaskosabbakká, dekoratívebbekké lettek : 
nagyon meggyűlt a bajunk az ívek kivezetésével. Az ív ugyanis 
nyomtatott felével lefelé fordítva vezetődik ki a gépből, s e köz
ben nagyon is ki van téve mind a kivezető szalag, mind pedig a 
kirakó gereben által okozott elfenődésnek. Az olyan aprólékos 
praktikák, mint szalag helyett vékony zsinegnek vétele, a kirakó 
léceknek durva csiszoló papirossal való teleragasztása vagy hegyes 
szögecskék alkalmazása rajtuk: mind-mind csak félsegítség számba 
vehetők, s legföljebb csak csökkentik, de nem szüntetik meg tel
jesen a bajt. Abból a szempontból kiindulva tehát, hogy itt csakis 
gyökeres segítségről lehet szó : némely gépgyár szakítva a mostani 
ívkivezetési rendszerrel, az elül-kirakás rendszerére tért át, ha 
nem is minden gépénél, de legalább a pár excellenee kromotípiai 
gyorssajtóknál. E típusnál az ív a festékező szerkezet fölött veze
tődik el, s a gép homlokrészén rakódik ki, a nélkül, hogy frissen 
nyomtatott oldala útközben szalagokkal avagy kirakó lécekkel 
érintkeznék. Az elfenődés veszedelme ilyenformán ki van zárva.

Az elfenődés megakadályozását egy másik, érdekes módon biz
tosították a Viktória-gyorssajtóknál. A  gép alakja megmaradt itt a 
régiben és az ív hátrafelé vezetődik ki, csakhogy a kivezető sza
lagok és a kirakó lécek helyét egy gummi-szívókás lengő szívócső 
foglalja el, amely az ív alsó felére tapadva, leveszi az ívet a nyomó
hengerről s a kirakó-asztalra viszi, a nélkül, hogy a frissen nyom
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tatott fölület e közben bármicsodával is érintkezésbe jönne. Az ív 
fölszívását s eleresztését egy a gyorssajtóval összekapcsolt kicsiny 
légszivattyú idézi elő. Az egész berendezés máris igen jól bevált.

A  kromotípiai nyomtatásra is alkalmas közönséges gyorssajtók 
négy festékező hengerrel vannak ellátva, ami rendszerint elég is, 
tekintve, hogy a festékező hengerek számának nagyobbodásá
val együtt jár a dörzsölő hengerek szaporodása is. Ami pedig a 
színes nyomtatásban a jó festékezés mellett szintén elsőrendű fon
tosságú, hogy tudniillik a nyomóalap, a fundamentum semmiesetre 
se tolódhassék vagy zökkenhessék el nyomtatás közben oldalvást: 
ezt kellőképpen biztosítják a legtöbb gépnél alkalmazott úgyneve
zett irányító pofák. A  színek pontos regiszterének biztosítására 
szolgál még egy másik berendezkedés is, az tudniillik, amely ki
zárja, hogy a fölfogó villa által elkapott nyomóhenger ebben az 
állapotában bárminő rezgő mozgást is végezhessen. Ezt a rögzí
tést némely gépnél a henger tengelyére, másoknál kőzvetetlenűl 
a henger falára ható fékezéssel érik el. Az utóbbit jobbnak tartják.

A régi fajtájú gépekhez képest újdonságnak nevezhető az ív
tologató szerkezetek alkalmazása is. A  gépgyárosok nagy gondot 
fordítanak ezek működésének kifogástalanná tételére, valamint 
arra is, hogy az fvfogók meg illesztékek simán, biztosan dolgozza
nak, és ne zökkentsék esetleg félre az egyik-másik berakott ívet.

A  képnyomtatásra is alkalmas közönséges gyorssajtók hasonlít
hatatlanul tömörebb és szilárdabb szerkezetűek a tíz-tizenöt év 
előtt használtaknál. Ez a tömör építési mód egyrészt hosszú éle
tűvé és biztosabb műkődésűekké teszi őket, másrészt pedig kizárja 
annak a lehetőségét, hogy akár nyomtatás közben, akár a hosszú 
használat következtében egyes alkotó részek utána engedjenek 
vagy meggőrbüljenek. Ezt a fontos biztosítékot főkép a gép alsó 
és oldalsó építményének kellő megerősítésével, valamint a nyomó- 
henger falazatának vastagabbá tételével és erős belső bordázattal 
ellátásával érték el a gépgyárosok. Természetes, hogy ezekkel az 
újításokkal párhuzamosan a gépek ára is megfelelően emelkedett.

A  közönséges gyorssajtókat angol szóval stop-hengeres vagyis 
meg-megálló nyomóhengerrel fölszerelt gépeknek nevezik, még 
pedig azért, mert a nyomóhenger a gép túrájának csak fele idejé
ben forog, a másik fele idejében pedig veszteg áll. E veszteglési 
idő alatt történik a forma befestékezése, a megnyomtatott ívnek 
elvétele és a nyomtatásra váró ívnek beillesztése. Ezzel a gép
típussal szemben igen nagy az eltérés a mintegy tíz esztendeje az 
Egyesült Államokból hozzánk származott úgynevezett kéttúrás 
gépeknél. Ezek nyomóhengere folytonosan, vagyis a gép műkö
désének egész tartama alatt forog, és a forma visszafelé futásakor 
nem állítódik meg, hanem följebb emelődik vajamivel, hogy a 
forma elférjen alatta. A  nyomóhenger eme folytonos forgása 
révén a kéttúrás gépek munkaképessége jelentékenyen — átlag 
harmincöt-negyven százaléknyival — nagyobb, mint az ugyanoly 
formátumú stop-hengeres gépeké. Illusztrációs nyomtatásra ki-
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valóan alkalmasak ezek a gépek, nemkülönben színes nyomatok 
készítésére is, de természetesen lassabb járatást föltételezve.

Kéttűrás gépet ma már minden jelentékenyebb gépgyár épít. 
A  sok gyártmány közül bemutatjuk a Windsbrautot a 14. oldalon.

A  kéttűrás gépek egyik fajtájánál, a Miehle-félénél újabb idők
ben egy második nyomóhengert is alkalmaznak egy esetleges má
sodik szín nyomtathatása végett. A  második szín nyomtatása azon
ban gömbölyített lemezről történik. Hogy mennyiben válik be ez 
az újítás a mindennapi gyakorlatban : a jövendő a megmondhatója.

A  kétfordulatű gépeken kívül egyfordulatűakat is építenek itt- 
ott. Ezek hajtási rendszere és nyomótalpuk elrendezése rendesen 
azonos a kétfordulatűakéval. A  két géptípus között az a különb
ség, hogy amíg a taliga egyszer előre és egyszer hátra vonul: az

A  kéznek a hengerek közé juthatását megakadályozó védőkészűlék a gyorssajtókon.

egyfordulatű gép folytonosan forgó nyomóhengere egy, a két— 
fordulatáé pedig két fordulatot tesz meg. Hogy a taliga a formá
val egyetemben visszavonulhasson : az egyfordulatű gépeknél a 
nyomóhenger az illető darabon ki van vágva, a kétfordulatűaknál 
pedig a kellő időben fölemelődik. A  kétfordulatű gépen ezenkívül 
elül vezetődnek ki a nyomtatott ívek, az egyfordulatűn meg hátul.

Szóljunk néhány szót a tégelyes sajtókról is. Ezek legrégibb és 
legegyszerűbb fajtája, az űgynevezett Liberty-rendszerű sajtó, év
tizedek folytonos gyakorlati próbáját állotta immár ki. Aprólékos 
akcidens nyomtatványok készítésére máig is ez a legjobb és leg
praktikusabb kis gyorssajtó. Betűs forma igen jól nyomtatható rajta.

Másképpen áll azonban a dolog, ha — bár kisebb formátumé — 
autotípiák avagy tónusok nyomtatásáról van szó. Ilyen esetekben 
a kis amerikai gép, a Liberty-sajtó határozottan gyönge, tehát a 
Gally-rendszerű erős konstrukciójű tégelyes gyorssajtók valame-

§
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íyikét kell segítségül vennünk. Ezek szedéshordozó fundamentuma 
függőleges állásban vagyon rögzítve, az ide-oda járó tégely pedig 
a gép nyitott állapotában majd hogy nem egészen vízszintes, ami 
egyengetés közben nagy könnyebbségére van a gépmesternek. 
Az ilyen Gally-típusú tégelyes gyorssajtók (például a Phőnix és a

Kézóvó készülék a Phőnix-sajtón.

Victoria) segedelmével a legnehezebb autotípiai és színes nyom
tatásra is vállalkozhat a könyvnyomtató, föltéve, hogy azok formá
tuma nem nagyobb a gép által megengedettnél. Egyesegyedül a 
festékezés kifogásolható e gépeknél, de az is csak különös esetek
ben ; az illesztékek finom beállítása s a rendkívül precízül működő 
ívtologató szerkezet azonban a legpontosabb regisztert biztosítják. 
A  Gally-típusú tégelyes sajtók használata 'most már rendkívüli



módon kiterjedt. Nemcsak a kőnyvnyomtató használhatja e gép
típusokat a maga legkülönbözőbb és legkényesebb munkáinak az 
előállításához, hanem széleskörűen alkalmazzák azokat a domború 
nyomtatásban, a dobozgyártásban, sőt újabban a könyvkötészet
ben is, még pedig a könyvek metszetének nyomtatására. A  könyv
lapok élének, az úgynevezett metszetnek díszítése és színezése az
előtt a márványozásnak, gummihengerekkel való festékezésnek és 
egyéb ilyes eljárásoknak a segedelmével történt, ami nemcsak 
hogy igen sok időbe került, hanem a nagyobb ügyességet igénylő 
munkánál fogva drága is volt. Most már gyorsabban s olcsóbban 
előállíthatok a metszetek a Schelter & Giesecke féle erre a célra 
készült géppel, amelyet a 26. oldalon be is mutatunk olvasóinknak. 
A  gép a tégelyes nyomtatósajtók rendszere alapján épült és a 
metszetnyomtatás minden manipulációját maga elvégzi, még a 
klisé befestékezését is, de a berakást természetesen leszámítva. 
A  metszetnyomtatás egész procedúrája úgy megy végbe rajta, 
hogy a berakónő a könyv egyes példányait a tégelyre rakja, ahol 
egy szorító-lemez ragadja meg őket, mire aztán a tégely által a 
közben befestékezett klisének nekiszoríttatva, megtörténik a nyom
tatás. Nyomtatás után a könyvet a tégely szépen visszaviszi az 
előbbeni helyére, ahol aztán annyira előretolódik, hogy a berakó 
munkásnő könnyen kiveheti, s másikat tehet be helyette. Magától 
értetődik, hogy a könyvmetszetek többszínű nyomtatással is elké
szíthetők e gépen. A  formátumokra beállítás pedig percnyi munka.

Németországban — nálunk sajnos: még nem — szigorú intéz
kedéseket tettek a nyomdai munkások balesetektől megóvása 
érdekében. Ezek közé tartozik az úgynevezett kézóvók kötelező 
fölszerelése a tégelyes sajtókra, meg a gyorssajtón történhető 
balesetek megakadályozását célzó szerkezetek után való kutatás.

Az utóbbiak közül bemutatjuk a Sommer-félét. A  festékes válú 
előtt görgő vagyon, amelyre a ritkás és jól átlátszó ö háló önma
gától mindig fölcsavarodik, hacsak nincsen a fogasrúdat födöző 
/ védőlemezre erősített /  ágyazatnál beakasztva. Nyomtatás köz
ben ez a háló le van eresztve, s ha ekkor kézzel hozzáérünk avagy 
valami hozzáütődik: az r emeltyű kikapcsolódik, s a p  rúgó közve
títésével a lendítő kerékre alkalmazott fék erősen meghúzódik, 
aminek következtében a gyorssajtó rőgtönösen megáll. A hasonló 
célú szerkezetek valamennyije ugyanezen az alapelven alapszik.

A  tégelyes sajtókra alkalmazott kézóvók közül tipikus a Phönix- 
sajtónál alkalmazott Altmann-féle, amelyet a 19. oldalon muta
tunk be. Ennek fő részei: a 0 kengyel, amelyet ha a munkás keze 
megérint, az a emeltyűk megváltoztatják állásukat, aminek azután 
a § súlynak az n fékemelyűre való lezőkkenése a következménye, 
majd pedig az 0 féknek hatására a gép rögtönösen megállapodik.

A  22. oldalon látható Vindobona kézóvó önmagát magyarázza.
A gépmesteri munkálkodás legfontosabbika, az eguengetés leg

több helyt még mindig kézi kivagdosás útján történik. Albert dr. 
híres találmánya, a relief-klisé nem tudott oly kedveltségre ver
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gődni, mint aminőt valójában megérdemelt volna. Ennek a siker
telenségnek, vagy helyesebben félsikernek az oka az eljárás drá
gaságában keresendő, ami pedig egyszeriben érthetővé lesz bárki 
előtt is, ha elmondjuk, hogy a cinkografusnak két lemezt kell ké
szítenie a sokszorosításra szánt képről. Ezek egyike valamicskével 
vékonyabb a mostanság közönségesen használt autotípiai lemezek
nél, egyébként azonban csöppet sem különbözik tőlük. A  másik 
lemez már egészen vékony, s annyira túlmaratott, hogy a világo
sabb tónusok helye lyukas. Ezt a vékonyabb lemezt a mérsékelten 
hevített vastagabbik lemez hátulsó felébe sajtolják, s aztán össze
forrasztják véle. A sajtolásnak eredményeképpen a vastagabbik 
lemez képének sötétebb tónusai kijebb nyomódnak, úgy hogy 
végezetül a kész klisének főlülete nem teljesen egysíkos, hanem a 
sötétebb részek jobban kiemelkednek, mint a világosabbak. A  ki
emelkedésekkel teljes lemez tehát megfelel az úgynevezett erő- 
egyengetésnek, s a gépmesternek csak igen kevés pótló egyenge- 
tést kell végeznie a nyomóhengeren, különösen a kép középtónu
sait illetőleg, mert a lemezen a kép kőzéptónusait vagy a világos 
vagy a sötétebb részek abszorbeálják. Albert dr. újabban olyan
formán igyekszik eljárását kelendőbbé tenni, hogy a nyomtató
formáról készült átnyomat alapján magával a gépmesterrel marat- 
tatja fémbe az egyengető-lapul szolgáló vékonyabbik lemezt. 
A  nyomtatástechnikai tapasztalatokkal rendelkező gépmester sze
rinte néhány nap alatt könnyű szerrel elsajátíthatja a maratástech
nikai ismereteket, és a maratás gyöngébb vagy erősebb voltának 
szabályozhatósága révén a relief domborulatait különböző magas
ságúnkká teheti, a szerint, amint azt esetről-esetre jónak látja. 
Hogy Albert dr. eme vállalkozásának lesz-e valamelyes hatása a 
relief-klisék elterjedésének gyorsítására: az biz még a jövő titka.

A  Dethleffs stb. féle egyengetési porzó eljárások amilyen szen
zációval indultak hódító útjokra, éppen olyan csöndesen tűntek el 
a kőnyvnyomtatók memóriájából; ma már alig alkalmazzák őket.

Fölmerült azonban három esztendő előtt a Lankes-Schwarzler- 
féle egyengető eljárás, amelyről általán sok jót mondanak a véle 
gyakorlatilag megpróbálkozott szakemberek. Ez uj eljárás szerint 
mindkét oldalán krétázott Scheufelen-papirosra elűl-hátul lenyo- 
matot készítenek a nyomtatásra váró klisékről, és ezeken azután 
a világosan maradandó részleteket hat-nyolc perc alatt klórvízzel 
annyira kimaratják, hogy a kép sötét tónusainak megfelelő fölüle- 
tek megfelelően kiemelkedő domborulatot képezzenek a papíron.

A  gépmester munkáját könnyítő újabb aprólékos szerkezetek 
közül említést érdemel a Schultz János által szerkesztett regiszter- 
kereső késziiCéfc, amelynek segedelmével az összes klisék a kontúr- 
forma után pontosan derékszögben főlszögelhetők. A  találmány, 
mint azt a 25. oldalon levő ábránk is mutatja, derékszögből áll, 
melynek sarkából jobbra-balra forgatható és fölemelhető három 
rudacska sugárzik ki. Mindegyik rudacskához egy tű van erősítve, 
mely azon ide-oda tolható és megerősíthető, úgy ahogyan azt a
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regiszterkeresés megkívánja. A  készülék kezelése különben emígy 
történik: Elővesszük a kontúrklisét, melyet a már előzőleg záró
keretbe helyezett készülékbe teszünk, s bezárjuk úgy, ahogyan azt 
szokás. Ennek végeztével az eddig fölemelt rudacskákat leereszt
jük és a tűk segítségével keresünk magunknak három olyan pontot 
az ábrán, melyek után a többi színek is beállíthatók. Ha mindez 
megvan, akkor a rudacskákat rögzítjük, hogy ne legyenek sem 
jobbra, sem balra forgathatók; a tűket szintén megrögzítjük,hogy 
viszont a rudacskákon ne legyenek ide-oda tologathatok. Most a 
rudacskákat fölemeljük (amivel az eredeti helyzetükön nem vál-

Kézóvó a Vindobona-sajtón.

toztatunk, mivel leeresztve ismét arra a pontra esnek, amelyen 
állottak) és a konturklisét kivéve, helyébe egy üres faalapzatot 
zárunk, melyre viszont a fölszegelésre váró klisét tesszük. A  ru
dacskákat leeresztve, megkeressük a klisén ugyanazt a három 
pontot, amelyet a konturklisé után megállapítottunk, és azután a 
rudacskák által így kijelölt helyzetében a klisét a fára szögeljük.

Az e fajta aprólékos, de azért igen hasznos találmányok közül 
említésre érdemes Krausz Soma Matador zárókerete is, amelynek 
az az előnye minden régebbi zárószerkezettel szemben, hogy a 
formát minden ponton egyszerre és egyformán szorítja össze. 
A  feszültség mindig pontosan visszaállítható az előbbi mértékre.
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Több mint ötven esztendeje annak, hogy az önmüGööő ÍPŐeradó 
készülék eszméje fölmerült, de valamelyes kézzel fogható ered
ményt e tekintetben csak mostanában kezdünk látni. Részben a 
nagyobb papirosívek nehéz kezelhetősége, részben pedig a mo
dern gépek rendkívül gyors járása: ezek tették égetően szüksé
gessé és sürgőssé a probléma megoldását, amit viszont még nem 
eléggé ismert fizikai okok, mint például a papiros tapadása, villa
mossága stb. késleltettek évtizedeken keresztül. Ugyanezek az okok 
a mai, jól használható készülékeknél is jelentkeznek néha, például

Schultz János regiszterkereső készüléke.

esős időben a légköri villamosság fölhalmozódása következtében 
stb., kellemetlen zavarokat okozva az ívek leemelése dolgában.

Önműködő ívberakót ma már sokféle formában s különböző 
alapelvekből kiindulva építenek Német-, Francia-, Angolország
ban és Amerikában. Van közöttük néhány olyan, amely kizárólag 
szívónyilások segedelmével emeli föl az egyes íveket. Más fajta 
berakóknál a berakónők ujjának mozgását utánzó kaucsukujjakkal 
emelintik le, illetőleg hajtják előre a legfölső ívet. Van olyan be
rakó készülék is — az igaz, hogy csak a kísérletezés stádiumában —, 
amely tűvel szúrja föl a papirost; van ismét olyan, amely csirizes
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hengerrel emelinti meg azt. Valamennyi ilyen típus között eddig 
a szivornyás szerkezetűek bizonyultak aránylag a legjobbaknak.

A leginkább használt és eddig legbiztosabb működésűeknek 
ismert ívberakók közül bemutatunk négyet a 34. és 55. oldalakon.

A  stereotípia dolgában a gépek praktikusabbá és a stereotipáló 
munka egyszerűbbé tételére irányult a szakemberek fő törekvése. 
Közűlök főképpen az 1909 nyarán elhalt nürnbergi Kempe Károly 
szerzett sok érdemet sok mindenféle kisebb-nagyobb javításával.

Az ujságstereotípia szolgálatába rendkívül gyorsan működő szer
kezeteket kezdenek állítani mostanában. Ezek az Autoplate meg 
a Citoplate. Ismerkedjünk meg e gépekkel egy kissé közelebbről.

Amíg az ujságstereotípia nálunk jóformán a maga egészében 
kézi munkának nevezhető, az Autoplate-es meg Citoplate-es ste- 
reotípiai eljárások egészen automatikus jellegűek, amennyiben az 
Autoplate és a Citoplate az öntőszerkezetnek meg a lemez-sza- 
batosító készülékek egész sorozatának egyetlen gépben való egye
sítéséből állanak, és a lemez öntését meg szabatosítását teljesen 
őnműködőleg s viszonylag az elképzelhető legpontosabban végzik.

Kezdjük e gépek ismertetését az amerikai Wise-Wood Henrik 
által föltalált és most a londoni Linotype-társaság által gyártott 
Tlutopfate-te l: A  matricát az öntőszerkezet öntőpalackjába téve, 
egy emeltyű megcsavarintása által a szerkezet működésbe jő, s a 
lemez megöntődik. A  lemez ezután a szabatosító készülékek közé 
kerül, teljesen önműködően járva ezeket sorba, és végül nyomta
tásra készen bújik elő a gépből. Ha a szükséges számú lemezt a 
szerkezet leöntötte : a matricát kiveszik belőle, s újat tesznek a he
lyébe, amely cserélgetés csak nagyon kevés időbe kerül. A  gép 
mehanizmusa igen csínján bánik a matricával, s azért erről nagyobb 
számú lemez is önthető, a nélkül, hogy megsérülne. Az öntés kü
lönben erős dugattyúnyomás segedelmével történik, ami kétség
telenül jobb eredményt biztosít, mint a nálunk szokásos öntés, 
amelynél az ólom pusztán csak a saját súlyánál fogva nyomódik a 
matrica mélyedéseibe. Ez a magyarázata aztán annak, hogy az 
Autoplate-tel készült lemezeken a durva hálózatú autotípiai képek 
sokkal tisztábbak és élesebbek, mint ahogyan a mi eljárásunkkal 
elő tudnók állítani. A  megöntött lemez automatikusan történő 
szabatosftása az öntvény bensejének kifúrásából és a lemez négy 
oldalának pontosan egyenletesre alakításából áll. — Az Auto- 
plate-et ma már több amerikai ujságnyomdában használják és 
azt állítják róla, hogy minden tekintetben fényesen beválik. Egy 
lapnál például három Autoplate 350 — 425 lemezt állít elő a hét
köznapi és 1000 — 1 100-at a vasárnapi számokhoz. Angolországban 
a lapok túlságosan nagy formátuma miatt eleinte nagyon sok baj
lódás volt véle, de csakhamar sikerült ezeken a bajokon is segíteni.

A  Citopíate német találmány, s nagyjából hasonlít az Autoplate- 
hez. Fő részei: a) egy körülbelül két méternyi magasságú göm
bölyű üst, amelyre a szükséghez képest egy, két vagy három öntő
műszert olyképpen szerelnek, hogy emeltyűnyomás segedelmével
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ezek az üst oldalához szoríthatók, és így a szükséges fémmennyi
séget főlvehetik; Ö) egy sereg az üsttel kapcsolatos szabatosító 
készülék, amely a lemezek szabatosítását önműködően végzi. Az 
öntőforma egy a törzsököt képező üres hengerből és két homorú 
részből áll; a matricát ide beerősítve, az öntőkészülék emeltyűjét 
valahányszor megnyomjuk: a matricáról egy-egy lemez öntődik, 
s rögtön utána a szabatosító készülékekhez vivődik. E munka köz
ben a matricát semmiféle sérülés avagy egyéb baj nem érheti, 
úgy hogy tetszés szerinti számú lemez önthető róla. Úgynevezett 
zászlót sem kell rája ragasztani, s a rajta tapadó fölösleges zsírkő- 
port önműködő fúvókészülék fújja le róla. — Az öntésre használt 
fémnek nem kell valami különös ötvözetűnek lennie. Olvasztás 
közben automatikus keverő szerkezet kevergeti, úgy hogy mindig 
egyenletes, jól összekevert ötvözetű. A  lesalakozás csak nyolc na
ponkint válik szükségessé. Ha öntéskor az üst csapját megnyitjuk, 
az olvadt fém igen erős nyomás alatt tódul az öntőformába, és a 
kész lemezek ennélfogva nagyon tömörek és rendkívül éles ké- 
pűek. Automatikus hűtő készülékkel is gondoskodtak arról, hogy a 
lemez hamarább kihűljön, és a készülék ne melegedjék túlságos 
mértékben át. Ha az öntés megtörtént, az öntőforma külső falát 
képező két homorú födőforma rész hátra dűl, a törzsökkép sze
replő henger pediglen megmozdul, és a matrica ez által leválik a 
lemezről. A  hengernek egy további megfordítása következtében 
a lemezt most vájógépek a két oldalán fazettássá gyalulják, vala
mint az ilyes lemezeknél oldalvást levő csingát is levágják. Ha ez 
is megtörtént: a henger fölsejére került lemezt egy külön készülék 
leemeli a hengerről, és egy boltozatos formájú tartányba dugja. 
Itt rögzítődve, egy sereg forgó kés esik neki, és az alsó felét szép 
egyenletesre hántják. Innen az úgynevezett jusztáló szerkezetbe 
kerül a lemez, ahol elektromos erővel mozgatott vájópengék 
villámgyorsan vagdossák le róla a még kiálló egyenetlenségeket.

A  matricának az öntőformába való betéteiét leszámítva, min
den automatikusan történik a Citoplate-nél, úgy hogy a kezelő 
személyzetnek nincs más dolga, mint hogy a kész lemezt a készü
lékből kiemelje és a gépterembe szállítsa. Minden egyes öntő
formával legalább is két lemez önthető percenkint, s mivel hogy 
az őntőműszerek számát egy üst mellett akár háromra is szaporít
hatjuk : a lemez-előállítás gyorsasága a mostani eljáráshoz képest 
hihetetlenül nagy. Még a legtöbb időt — mintegy húsz másod
percet — a lemez megmerevedése veszi igénybe; a többi munka 
összessége, beleszámítva a matrica kicserélését is, tíz másodperc
nél több időbe alig kerül. Hogy aztán minő matricát használjunk 
a Citoplate-tel való munkához, magunk készítettét vagy úgyneve
zett száraz lemezt-e : teljesen mindegy. Erről is, arról is egészen 
kifogástalan lemezeket önt ez az újfajta ujságstereotipáló gép.

A fametszést mint reprodukáló eszközt már majd hogy nem tel
jesen agyonnyomta a fotomehanika. A  tónusos fametszetű illuszt
rációk uj életre ébredésére nincs is már semmi kilátásunk, külő-
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nősen amióta annak Magyarországon legjelentékenyebb mestere, 
Morelli Gusztáv tanár az év folyamán meghalt. Csak amikor tech
nikai használatra szánt tárgyak, például gépek ábrázolásáról van 
szó, akkor jöhet már csak a fametszés komolyan számításba. Egy
két professzionátus magyar fametszőnknek és a külföldön meg
maradt néhány fametsző-intézetnek munkaköre jórészt az ilyen 
technikai ábrázolásokra szorítkozik. Az igaz, hogy ez olyan specia-

J. G . Schelter & Giesecke könyvmetszeteket nyomtató gépe,

litásuk, amellyel valósággal briliáns eredményeket érnek el, s a 
kemigrafus a maga elmosódó autotípiáival nyomukba sem jöhet. 
A  fametszőnek ugyanis mi sem könnyebb, mint hogy az ábrázolás 
fontosabb részleteit erősen kiemelje a dúcon, a kevésbé fonto
sakat pedig mintegy a háttérbe sülyessze vissza. Ellentétben a 
fotocinkografussal, nincs kötve a keze a megvilágítás eshetőségei 
által. S ezért például a gépábráknál minden legapróbb részletet 
is úgy dolgozhat ki, mintha a lehető legélesebben meg volna vilá
gítva. Ilyen részletezésre az autotípia nem képes, már csak a rész
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letekben elmosódó s zavaros képet adó raszterhálózat miatt sem.
A tónusos fametszésnek a fotomehanikától szenvedett vereségét 

nem ellensúlyozhatja az a körülmény, hogy fiatalabb grafikus mű-

A Waite-Patent mélynyomtatásos gyorssajtó.

vészek körében mind otthonosabbá kezd lenni az úgynevezett 
eredeti müoészi fametszeted készítése. A  Dürerék korabeli fametszők 
modorában, puszta késsel vágják ifjabb művészeink rajzaikat a fába, 
s ha technika dolgában nem is versenyezhetnek a professzionátus
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fametszőkkel: a közvetlenség és átérzés útján olyan finomságokat 
visznek bele a munkájukba, amelyek azt igazán művészivé teszik.

A  fa elég kemény anyag, s nehéz a vésése. Ki is töredezhetik 
belőle egy-egy szilánk, a nedvesség hatására pedig megvetődhet 
az egész dúc. Ez az oka annak, hogy művészeink folyton-folyvást 
más, jobban megmunkálható és az eshetőségeknek kevésbé kitett 
anyag után kutattak, s ezt meg is találták a linóleumban, amelyet 
a nyomdászok különben már jó ideje használtak alapnyomati leme
zeik s öntervezte vignettáik kivésésére, űinoíeográfia névvel meg
született tehát az uj technika, s könnyűsége révén szép számmal 
akadtak is már hívei. Elismert, nagy mestereknek sem derogál ma 
már, hogy éles késsel fölfegyverkezve, különféle tárgyú, de mindig 
erősen dekoratív hatású rajzokat vágjanak a linoleumlemezbe.

A fotográfiai eljárások tökéletesítése dolgában néhány esztendő 
óta rengeteg nagy a haladás, s ez közvetve hozzájárul a szorosabb 
értelemben vett sokszorosító eljárások tökéletesítéséhez is. Ha 
másban nem, hát legalább az egyes képek sujetjének, részleteinek 
kidolgozása dolgában. Szinte magától értetődik továbbá, hogy a 
képnyomtatásnak immár legfő segítő eszközévé lett a fotográfia.

Ebből a segédeszközt helyesebben szólva segítőtársi szerepkör
ből csak egy ponton látjuk kilépni a fotográfiát, azzal a célzattal, 
hogy a képnyomtatásnak, különösen a fénynyomatnak, a tömeges 
termelés terén számba vehető, komoly versenytársa legyen. Amit 
kilométer- vagy rotációs fotográfiának nevezünk: már eddigelé is 
jelentékeny munkamennyiséget vont el a mehanikus úton-módon 
sokszorosító eljárásoktól. Ez a rotációs fotografálás lényegileg 
nem különbözik a rendes fotografáló módoktól, s csak a másola
tok gyors elkészítésére szolgáló berendezésben találjuk meg azt a 
kritériumot, amely a tömeges termelésre alkalmassá teszi. A  foto
gráfiák sokszorosítása ugyanis villamvilágításos másolással készül 
brómezüst-papirosból való tekercsre. Ha a másolás ilyenformán 
megtörtént, az előhívó készülékbe csavarodik a még most látha
tatlan képű papirostekercs, ahonnan aztán teljesen készen kerül 
elő. Először az előhívó folyadékban öblögetődik, hogy a kép rajta 
megjelenjen. Azután hirtelenében megszárítódik; majd az állan
dósító folyadékba kerül, ahol a meg nem világított brómezüst föl— 
oldódik s ahonnan kijőve, magas hőmérsék mellett újra megszárad 
és a készülék túlsó oldalán teljesen készen bújik elő a fotográfiás 
tekercspapiros. Ekkor már a kereskedésbe is kerülhet, de legtőbb- 
nyire előbb széjjelvagdossák a papirostekercset, amihez különös 
vágó gépeket is alkottak. A  másolás azelőtt különösen akkor volt 
nehéz, ha több különböző vastagságú üvegnegatív volt egy-egy 
formában. Csakhamar sikerült azonban ezen a bajon is segíteni, s 
a rotációs eljárással készült fotográfia ma már alig különböztethető 
meg a brómezüst-papirosra készült közönségesebb fotográfiáktól. 
Művésziesebb kidolgozásról ugyan nem lehet szó nála, de tónusai 
mind megvannak. A  mellett nagyítható is, ami pedig a fotomeha- 
nikai úton készült lemezek lenyomatainál már kissé bajos dolog.
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A fotográfia szemcséi ugyanis oly aprók, hogy még a közönsége
sen használt nagyító üvegeken át is egységes, megszakítatlan síkot 
mutatnak. A  heliogravürökön, fénynyomatokon, de különösen az 
autotípiákon ez már nincsen így. — A kilométerfotográfiát készítő 
gép munkaképessége hetven-nyolcvanezer példány naponkint.

Azok a fantasztikus álomképek, amelyek minduntalan meg-meg- 
jelennek a napi sajtóban, és az újság- meg könyvnyomtatásnak a 
fotográfiai másolás által való mielőbbi megsemmisítését jöven
dölik, mindez ideig nem vehetők csöppet sem komolyan. Riporter
agyban fogant fantasztikus teóriák ezek; magvuk úgyszólva nincsen.

Az illusztráló eszközök sorában az autotípia megtartotta a maga 
elsőségét, sőt immár közel jutott ahhoz, hogy uralmát majd hogy 
nem kizárólagosnak mondhassuk. A  fametszés meg az ezzel rokon 
linoleográfia főkép csak művészi célokat szolgál; a fametszést 
ezenkívül oly gépábráknak stb. készítésére is alkalmazzák, amelyek
nél az apróbb és finomabb részletek erős kidomborftása is fontos.

Az autotípiát általában nagyon művészietlen sokszorosító esz
köznek tartják, csakúgy, mint a fotografálást, ámbár tagadhatatlan, 
hogy a sujet megválasztása, a beállítás stb. dolgában nagyon tág 
tere nyflhatik a művészi érzék megnyilvánulásának. Az autotípiánál 
ezenkívül nagyon zavaróan és bizonyos brutális hidegséggel hat 
a rendszeres ponthálózat is; különösen az apróbb részletek telje
sen elvesznek rajta amaz oknál fogva, hogy az autotípia nem ád 
sem igazi féltónusos képet, sem valódi lineárisát. Ennek tulajdo
nítható, hogy az autotípiának Meisenbach által való föltalálását 
közvetlen követőleg is már többen megpróbálkoztak azzal, hogy 
a rendszeres ponthálózat valami rendszertelennel, tehát kevésbé 
zavaró és melegebb hatást biztosítóval helyettesíttessék. Bisson, 
Cronenberg stb. fáradságos és költséges kísérletezései óta majd 
mindegyik nevezetesebb fotokémiai műintézet megpróbálkozott 
az úgynevezett szemcsés autotípiák készítésével, s különbözően 
elkeresztelve, világgá is kürtőitek már vagy harminc ilyen célú 
(bár lényeg dolgában egymáshoz többnyire hasonló) eljárást, de 
ezek egyikének sincsen valami jelentékenyebb gyakorlati értéke.

Legnagyobb föltünést keltett ez eljárások között a Spitzer műn- 
cheni festő által föltalált spitzertípia, amelynek gyakorlati kiakná- ' - 
zására részvénytársaság alakult, de mire e sorok napvilágot látnak, 
valószínűleg már be is adja a kulcsot. Mert bizony a spitzertípia 
finanszírozásánál is elkövették azt a végzetes hibát, hogy hatalma
san verték a reklámdobot, még mielőtt a találmánnyal egészen 
elkészültek volna. Ezzel egy időre sikerült a grafikus körök érdek
lődését fölkölteni, de mikorra a sokat magasztalt uj sokszorosító 
mód addig takargatott gyönge oldalai is napfényre kerültek: az 
érdeklődés helyébe nagyfokú bizalmatlanság lépett. Bármily szép 
és egyszerű is tehát a spitzertípiai eljárás teóriája: mindaddig ne
hezen számíthat általánosabb méltánylásra, amíg a gyakorlati meg
valósítása sokkal több időbe és fáradságba kerül, mint a most szél
iében alkalmazott közönséges autotípiai eljárásé. A spitzertípia
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különben a káliumbikromáttal fényérzővé tett ú. n. pigmentpapiros 
használatán alapszik. Ha ezt a papirost fotográfiai negatív alatt 
megvilágítják: a negatív egészen világos (és a pozitív kép teljesen 
sötét) helyeinek megfelelő részletek meleg vízben teljesen kimos- 
hatatlanokká válnak, a többi részletekből pedig tónusértékükhöz 
képest több-kevesebb kimosható. Spitzer eljárása már most abban 
áll, hogy ő ezt a kimosást nem meleg vízzel, hanem vaskloriddal 
végzi, még pedig a cinklemezre rögzített fényérző rétegen. A  vas- 
klorid a rétegen a tónus világosságával fokozódó arányban áttör
vén, a képet belemarja az alul levő simára csiszolt cinklemezbe.

A  közönséges autotípiák rendszeres ponthálózatát tehát mindez 
ideig nem sikerült eredményesen kiküszöbölni. Hogy az ily hálózat 
okozta merevséget, hidegséget és zavarosságot megszűntessék, 
vagy legalább is enyhítsék: a kényesebb müvekben és műlapokon 
a kettős vagy duplex autotípiai eljárást szokták még mindig alkal
mazni, amely abból áll, hogy az illető fölvétel nyomán két auto
típiai lemezt készítenek, melyeknek hálózata egymástól különböző 
elforgatású s negatívjaik előállítása más-más expozícióval történik. 
A  negatívok egyike a kép jellegéhez képest normális, s ez szolgál 
a fő lemez előállítására. A  második negatívot olyképpen exponál
ják, hogy a vele előállítandó alapnyomati lemeznek a lehetőség
hez képest mély árnyékai, erős középtónusai és fényei legyenek.

A  kettős autotípiai eljárással készült képek tónusai jóval erőseb
bek, mint a közönséges autotípiákéi, s a képek egészükben véve is 
sokkalta lágyabb kifejezésűek, mert a papirosnak a hálózat nyílásai 
között előcsillámló fehérségeit, amelyeknek nagy szerepük van a 
közönséges autotípiai képek ridegségének előidézésében: a má
sodik, az alapnyomati lemez (a kép tónusainak megfelelően) rész
ben befödi. Ugyanezt a célt szolgálja a kettős vagy duplex nyom
tatás is, bár távolról sem olyan szép eredménynyel, mint a duplex 
autotípia, amelytől abban különbözik, hogy nem maratnak két 
lemezt, hanem az alapnyomatot az eredeti autotípiai lemeznek 
kicsinyke eltolásával állítják elő. Természetes dolog, hogy az alap 
nyomtatásának mind a duplex autotípiánál, mind pedig a duplex 
nyomtatásnál a fő színnél jóval világosabb festékkel kell történnie.

Ezek a duplex eljárások kettős nyomtatást igényelnek, ami főleg 
nagyobb példányszámoknál kissé költségessé teszi a dolgot. Hogy 
az egyik nyomtatás megtakarítható legyen, a festékgyárak duplex-, 
dittokróm-, metaton- stb. festékek elnevezéssel sajátságos festék
félét hoztak forgalomba, amelynek az a tulajdonsága, hogy a nyo
mat száradása idején világosabb tónusú udvar képződik az auto
típiai pontocskák körül. E festékek előállításának az a nyitja, hogy 
a festőanyagot, például a kormot, nem tiszta kencével dörzsölik 
össze, hanem olyan kencével, amelyben előzetesen valamely szí
nes (például zöld) anilin-festőanyagot oldottak föl. Az autotípiai 
pontocskáktól a papiros rostjai közt szertefutó kenőének színes 
volta okozza aztán az udvarképződést. Könyvbe foglalt képek sok
szorosítására igen jól használhatók az ilyen kettős-színű festékek,
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de már fali képek nyomtatására kevésbé, mert a kenőében oldva 
levő anilinfestékek gyönge fényállóságuk révén hamar kifakulnak.

A kemigráfiai maratás szerte szokásos módja meglehetős lassú 
munka, és ezért újabban gépeket készítettek a maratás gyorsabbá 
és jobbá tétele végett. Rövid időn belül két ilyen gép is — a Levy 
meg az Axel-Holmström féle — került forgalomba, s rajtuk kívül 
Albert dr. marató gerebenje is. Az előbb említett két gép olyan 
szerkezetű, hogy a marató folyadékot motoros erő segítségével 
hozza mozgásba, és az így keletkezett hullámok a folyadék fölött 
elhelyezett lemezt nyaldossák. Világos dolog, hogy a maratás 
processzusa annál gyorsabban folyik le, minél több savtartalmú 
folyadék hat a legrövidebb idő alatt a lemez fölületére. Albert dr. 
marató gerebenje, amelyet Szabó Róbert egy közleménye nyo
mán sematikus ábrában is bemutatunk, arra való, hogy véle a 
savtartalmú folyadéknak a lemezre hatását gyorsíthassuk. Láda
formájú kádba öntik a maró folyadékot, s a kád fenekére teszik a 
képével fölfelé fordított lemezt. Eddig a dolog nagyjából meg
egyezik a kézi maratással, de a folyadék mozgásba hozatala, ille
tőleg a maró hatás gyorsítása nem ecseteléssel, hanem a kádba 
akasztott, zsalugáter-formájú marató gereben segedelmével tör
ténik. Ábránkon a maró folyadékot tartalmazó edény falát pon
tozott vonalak mutatják, az edényben húzott pontozott vonal 
pedig a maró folyadék szintjét jelöli. Ti — 3  az edény fenekén levő 
lemez. A  gerebent, mely az edény peremén karikákon nyugszik, 
az ábrán jelzett m — n irányban hozzuk mozgásba. A  rendes be
rendezésű edény 50 : 80 cm. nagyságú; a benne levő maró folya
dékot 6 liter vízből, 400 — 500 köbcentiméter salétromsavból és 
körülbelül 50 grammnyi marató porból keverik össze. Annyi klisé 
maratható különben egyszerre, amennyi az edénybe ép belefér. 
A gerebent főinyitva: bármikor megnézhetjük, hogy mennyire 
haladtunk elő a maratásban. Normális autotípiai klisé maratása a 
gereben használata esetén rendesen csak egy percnyi időbekerül. 
A szerkezettel való bánáshoz különben fölösleges minden utasí
tás ; az egyedüli föltétel olyan intelligens marató-munkásnak az 
alkalmazása, akinek a maratás folyamatának megbirálásához gya
korlott érzéke van, s aki az edényből kivett kliséről az első pillan
tásra meg tudja állapítani, hogy nyomtatáshoz alkalmas-e már az.

A  sok-sok fotomehanikai újdonság közül még csak a kettős 
raszterek alkalmazását említjük meg az ujság-illusztrációknál. Köz
tudomású dolog, hogy ha autotípiáról silányabb papirosra nyom
tatunk : a világos részek elsötétednek, a sötétek pedig világosab
ban adódnak ki, ami monotonná teszi az egész képet. E monoton- 
ság pedig annál jobban szembeötlő, mennél finomabb a képnek 
raszterhálózata, már csak azért is, mert az ily finomabb raszterek
nél nagyobb a pontok száma. A  világosabb részletek például a 
négyzetcentiméterenkint hatvan vonalat tartalmazó raszternél 
sokkalta sötétebb képet adnak, mint a harminc-vonalasnál. Ezért 
is újságaink számára többnyire durva, harminc- vagy legföljebb
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negyvenvonalas raszterrel csináltatják az autotípiákat, ami viszont 
azzal a hátránnyal jár, hogy a középtónusok egy része elvész, a 
mélységek pedig szürkévé lesznek. Hogy a két baj közül egyiket 
se kelljen választani, illetőleg hogy mind a kettő jól elkerülhető 
legyen, egy brémai kemigrafus újabban kettős raszterrel készíti az 
autotípiáit, vagyis úgy, hogy ugyanabban a klisében a világosabb 
részletek mondjuk harmincas, a sötétek pedig hatvanas raszterűek. 
A dolog persze nem ment egészen simán, és az egész uj rendszer 
megalapítása előtt olyan készüléket is föl kellett előbb találnia, 
amely a fölvétel idején való raszter-csereberélést lehetővé teszi. 
Hogy miből áll ez a készülék: most még féltékenyen titkolja, a 
kettős-raszterű képeiről azonban kétségkívül csak jót mondhatunk.

A  nyomtató eszközök javítására a kőnyomó iparban is megvolt 
a kellő törekvés. A  gépeket ma már tömörebbre, szilárdabbra 
építik, mint azelőtt; a megengedhető formátumnagyságot általá
ban fokozták ; s újabb precíziós szerkezetekkel látták el a gépeket, 
amelyek mind-mind hozzájárulhatnak a kőnyomói munkák minő
ségbeli javulásához. A  modern kőnyomó gyorssajtótól különben 
nagyon sok mindenfélét megkövetelnek manapság; így például 
a kőről, aluminium- vagy cinklemezről egyformán való nyomta
tási képességet, a fundamentum szolid ágyazását és a mellett a 
különböző kőmagasságokhoz való könnyű beállíthatását, pontos 
regisztert a színes nyomatoknál, kitűnő festékeldörzsölést s festék
föladást, jól szabályozható nyirkosító készüléket stb. A  gépgyáro
sok dicséretére legyen mondva, hogy e kivánalmaknak általában 
a legnagyobb buzgósággal igyekeznek eleget tenni, s hogy a mo
dern litográfiái gyorssajtók hasonlíthatatlanul különbek, mint a 
csak öt-hat év előtt építettek is. Különösen érezhető ez a színes 
nyomatok készítése dolgában, amelyeknél elég szép a haladás.

Mindamellett a litográfia még mindig kénytelen föl-föladogatni 
egyetmást a maga terrénumából a győzedelmesen előtörtető 
tipográfiai háromszfnű nyomtatással szemben, mely már egészen 
meghódította a színes kőnyvillusztráeiót, s napról-napra többet 
csipked el a litográfia mindennapos, úgynevezett tőmegmunkáiból.

Az aluminium- s cinklemezeknek a litográfiában való szélesebb 
körű használatával fölmerült a rotációs nyomtatási rendszerre való 
átmenésnek, s ezzel a könyvnyomtatással való sikeresebb konkur- 
rálhatásnak lehetősége. Á  fémlemezek litográfiái használatának 
ezenkívül is vannak még előnyei a kő használatával szemben, így 
például az is, hogy nagyobb formátumoknál könnyebb a közve
tetten másolás munkája, amivel pedig egy átnyomtatást takarítha
tunk meg és a rajz képének az élességét is nagyban növelhetjük.

A cinklemezekről nyomtató rotációs gép eredetileg német 
találmány és bizony már jó régi keletű. Kontinensünkön azonban 
nem tudott méltányláshoz jutni ez a gép, főképpen a sok fogyaté
kossága miatt. Amerikában már másképpen áll a dolog. Itt egy
részt fontosabb szerepe jut a litográfiának meg a fotolitográfiának, 
másrészt pedig az amerikai ember vállalkozóbb természetű, gép
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építő anyagai és szerszámgépei jobbak. Így aztán megismétlődött 
az az eset, hogy az európai találmányt Amerikában fölkarolták, 
újra átdolgozták és ilykép teljesen amerikai színezetet adtak néki.

Azóta a német találmány visszaszármazott Németországba és 
eljutott Európa egyéb országaiba is, és mind általánosabban kezd 
kialakulni az a fölfogás, hogy a cinklemezről nyomtató rotációsok 
már a legközelebbi jövőben is nagy szerepkörre vergődnek a szí
nes nyomtatványok tömeges termelésében. Annyi bizonyos, hogy 
munkamennyiség dolgában e gépek hatalmasan túlszárnyalják a 
síknyomtatásos litográfiái gépeket, s a nyomtatás kifogástalan volta 
tekintetében sem igen állanak mögöttük. A  legutóbbi drezdai ki
állításon bemutatott cinkről nyomtató rotációs gépeken különben 
is már egy egész sereg olyan uiabb keletű javítás volt konstatál
ható, ami szintén kész bizonyítéka annak, hogy mily nagy gondot 
fordítanak most a gépgyárosok e géptípus tökéletesebbé tételére.

Ez újítások között fontos a csuklózó szerkezet megjavítása, mely 
a cink- vagy alumíniumlapoknak egyenletes és biztos megerősí
tését teszi lehetővé. Ellátták a gépeket olyan kirakó szerkezettel 
is, amely biztosítja, hogy a papiros frissen nyomtatott fele sehol 
se érintkezzék semmiféle szalaggal avagy kirakó léccel. Fontosak 
még a nyirkosftó készülék szabályozhatósága és a regiszter bizto
sítása érdekében tett javítások. S mert a regiszter beállítása e gép
nél sokkalta körülményesebb, mint a sík formáról nyomtató lito
gráfiái gyorssajtónál: mind az illesztékeket gyorsan igazgathatókká 
tették, mind pedig gondoskodtak arról is, hogy a becsuklózott 
lemezek szükség esetén előrébb vagy hátrább eltolhatok legyenek.

A  cinkről nyomtató rotációsok munkaképessége kétezer pél
dányra tehető óránkint. A  nyomtatás azonban nem történik vég
nélküli papirosról, és ezért önműködő ívberakót is használnak.

Az újabb amerikai e fajta gépeknél nem annyira a gyorsaság 
fokozása a legfő cél, hiszen ez már a rotációs mozgásból is szinte 
önkényt adódik, hanem az, hogy a legfinomabb tónus-árnyalatú 
fekete vagy színes kép bárminő durva vagy kemény papirosra is 
rávihető legyen. E cél elérése okáért két amerikai újabb gépnél 
— a Harris Rotary Pressnél és a Rubel Off-Set Printing Machine- 
nél — azt az átnyomtatási elvet alkalmazzák, ami a bádognyomta
tásban már régóta szokásos, hogy tudniillik a teljesen kész nyomat 
előbb egy gummihenger főlületére kerül, s csak innen nyomtató- 
dik át egy acélhenger segedelmével a papírra. Mint e gépeknek 
egy alapos ismerője, Fritz György állítja, ez által a legfinomabb 
tónus-árnyalatok is, mint aminőket például az autotípiáknál látunk, 
tökéletes tisztaságukban visszaadhatok, s e legfinomabb árnyalatok 
durva papirosra is ugyanúgy, teljes erejükben és mélységükben 
vihetők által. Még a legdurvább rajzpapiroson és az állati enyvvel 
bevont legkeményebb írópapiroson sem megy veszendőbe a kép 
semmiféle finom részlete. Ez pedig mind művészi szempontból, 
mind pedig a tartósság tekintetéből elég fontos dolog. A  művészi 
hatást egyrészt nagyban emeli a papiros durvább, természetesebb
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struktúrája, másrészt pedig az ilyen papirosra nyomtatott képnek 
hasonlíthatatlanul nagyobb a tartóssága, mint például a krétázott

A  »Dux« önműködő ívberakó.

papirosra nyomtatott autotípiáké stb., amelyeket sokszor a leg
csekélyebb mehanikai hatás vagy egy kis nedvesség is tönkre tehet.



A  Cross-féle önműködő ívberakó.

A  Kőnig-féle önműködő ívberakó.

(franciás németséggel: Tangierplatten). Nagyobb klisé- és lito
gráfiái rajzfőlületeknek gyors kipontozására vagy valamely sűrűbb

Nem mondhatók egészen uj dolognak, de szélesebb elterjedt
ségre csak most tesznek szert az úgynevezett pontozó lemezek
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mintázattal való ellátására szolgálnak ezek, s immár nálunk is szet
tében használatosak. Előlapjainkban például sűrűn láthatunk olyan 
képeket, amelyeken a háttér ilyen vagy amolyan, az alakok ruhá
zata meg ismét más és más alakú pontozással avagy mintázattal 
vagyon tele, hasonlíthatatlanul szembetűnőbbé és plasztikusabbá 
téve a képet a közönséges körvonalas rajznál. Ha ezt a pontozást 
meg mintázást a rajzolóművész csinálná: tömérdek idejét rabolná 
el s távolról sem lenne olyan egyöntetű, mint azt élces újságaink
ban láthatjuk. Elvégzi tehát ezt a munkát a rajzoló-művész utasí
tása nyomán és az említett pontozó-lemezek segedelmével maga 
a cinkografus (illetőleg litográfus). Ha a körvonalas rajzot a fém
lemezre átfotografálta avagy átnyomtatta: gummioldattal befödi 
ennek mindama helyeit, amelyeket a tervezett pontozásnak nem 
szabad érnie, s aztán előszedi a megfelelő pontozó lemezeket, 
melyek egyszerűen kidomborodó mintázatúra préselt s fakeretbe 
foglalt zselatinlapocskákból állanak. Már most természetes dolog, 
hogy ha ezen a zselatinlapocskán festékes hengert végiggurítunk: 
csupán a kidomborodó pontocskák vagy mintázatok veszik föl a 
festéket. A  zselatinlapocska mintázatának a cinklemezre való át- 
nyomtatása is igen egyszerű, s a cinkografus nagyban gyakorolja.

A  vakok könyveinek nyomtatása nem uj dolog, de csakis a leg
utóbbi években tapasztalhatunk ebben az irányban bizonyos len
dületet, főképpen a szegény világtalanokat gyámolító egyesületek 
tevékenysége következtében. Ma már rendesen megjelenő újságaik 
vannak a vakoknak, könyvtáraikban pedig megtalálhatjuk a világ
irodalom remekeit. A  vakok könyveinek nyomtatása (ektipográfia, 
tiffotipográfia) nem más, mint domború nyomtatás. Használnak 
e célra néha közönséges betűket is, de legtőbbnyire a 'Braiffe-féíe 
pontrenbszeres éöécévet nyomtatják a vakok épülésére szánt köny
veket, amely hat pontnak különböző kombinációjú elhelyezésén 
alapszik. Ezt a munkát, a könyvek és írások sokszorosítását termé
szetesen maguk a vakok szokták végezni. A vak munkás egy igen 
egyszerű kis sajtó segedelmével mindenek előtt bádogból való 
matricát készít, még pedig úgy, hogy a bal kezével »olvassa«, 
vagyis tapogatja a kéziratot, jobb kezével pedig azt a billentyűs 
szerkezetet nyomogatja, amely a hat pontot külőnbőzőkép kom
binálva a bádogba préseli. A  bádogmatricára azután puha papi
rost sajtolva, kész a vakok számára való nyomtatványnak egy íve.

A  fénynyomás elterjedésében nagy szerepe van a fénynyomó 
sajtó tökéletesedésének is. Mikoriban úgy negyvenöt év előtt ko
molyan kezdtek foglalkozni a fénynyomással: kézi sajtón nyom
tattak, még pedig átlagosan csak kétszáz példányt naponkint. 1 875 
körül a föltaláló Albert j. utasításai nyomán megszerkesztették az 
első fénynyomó gyorssajtót, amelynek bár még nagyon sok volt a 
fogyatékossága, mindamellett legalább is hatszor akkora munka
mennyiséget tudott termelni, mint korábban a kézi sajtó. A  lemez 
nedvesítése és befestékezése e gépnél már mehanikusan történt. 

Azóta már jelentékenyen megjavították a gépet, és lehetővé



tették, hogy a lemez nyomtatás előtt szükség esetén duplán festé- 
keződjék, ami nagyobb alakú és finomabb műlapok nyomtatása 
esetén szükségessé válhatik. Az újabb szerkezetű fénynyomó gyors- 
sajtpk munkaképessége átlagosan napi kétezer példányra tehető.

Érdekes, ámbár gyakorlatilag jelentősnek nem igen mondható 
az Albert és Unger bécsi tanárok által kidolgozott tipográfiai fény- 
nyomási rendszer. A  közönséges fénynyomástól főképpen abban 
különbözik ez az eljárás, hogy a zselatinrétegnek nem üveglap, ha
nem ólomlemez a hordozója, s hogy nem fénynyomó-sajtón, ha
nem közönséges tégelyes gépen történik a nyomtatás. Egy-egy 
nedvesítés után százötven példány durvább papirosra is eléggé 
szépen, a legcsekélyebb tónusnak képződése nélkül nyomtatható.

A  fotogravürnek egészen a legújabb időkig igen nagy volt az 
ára, és ezért könyvillusztrációként (persze külön lapokon!) csak 
nagy elvétve használhatták. Műlapok alakjában kellett tehát érté
kesíteni, de a közönség az ilyesminél nem szereti a mehanikus 
munkát. Az olcsóbbá tételre irányuló törekvések, így a réznyomó 
gyorssajtónak Marcilly, Guy, Hoe stb. által való megalkotása is : 
nem jártak a kellő sikerrel. Másutt kellett a megoldást keresni.

Angliában e közben föltalálták a raszteres fotogravürt, s ennek 
nyomtatására különleges rotációs gépeket alkottak, amelyek ezer- 
ötszáz-példányos gyorsasággal ontották magukból a viszonylag 
elég jó heliogravüröket. Amerikában ezt az eljárást most a meha- 
nikai színezéssel akarják megbővíteni, és az eddigi jelentések sze
rint, amelyeket azonban mindenesetre főntartással kell fogad
nunk : valami uj géppel immár kétezer példányt képesek előállí
tani óránkint a három- vagy négyszínű pompás fotogravürökből.

A  mélynyomtatásos tőmegmunkák készítésére újabban kompli
kált gyorssajtókat készítenek. Ilyenek például a Johnston-féle sajtó 
meg a Waite-Patent. Ezt az utóbbit be is mutatjuk a 27. oldalon. 
A  nyomtatás rajta alulról fölfelé történik, és a fölösleges festéket 
egy ide-oda ringó vánkos törli le nyomtatás előtt a lemezről.

A  papirosiparőan a technikai föllendülés eléggé jelentékenynek 
mondható. A lignintartalmú ujságpapirosok nagy tömegben való 
gyártását például a korábbi viszonyokhoz képest jóval gyorsabbá 
s olcsóbbá tették az újabb típusú papiroskészftő gépek, különösen 
a warmbrunni Füllner és a heidenheimi Voith félék. Egyéb tekin
tetekben is iparkodnak a munkát mentői egyszerűbbé meg gyor
sabbá tenni. Így a nagyobb mennyiségű papiros-szükségletekhez
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való anyagot óriási gyűjtőedényekben keverik össze, hogy ekkép 
a papirosképződés egyenletesebb legyen, másrészt pedig éppen 
ez egyenletesség miatt a papiroskészítő gép gyorsabban járhasson.

Testé6gyártás dolgában is akadnak szép számmal újdonságok, 
mint azt az ilyen tárgyú szabadalmak gyakorisága is bizonyítja. 
Nyomdász-szempontból nagyon érdekesek ezek közül a duplex, 
doubletone stb. elnevezésű kettős festékek, amelyekről különben 
szólottunk is már ennek a dolgozatnak a keretében. Másik érdekes 
újítás az aranyfestéknek évtizedes próbálkozások után a kereske
delmi forgalomba való behozatala. Valójában nem annyira újabb 
találmányról van itt szó, mint inkább arról, hogy a régi kísérletek 
alapján készült aranyfesték alkalmasnak bizonyult a krétázott papi
rosra való nyomtatásra. S mert most valósággal dühöng a külön
ben teljességgel stílustalan krétás papirosnak a divatja, s még oly 
könyvecskék nyomtatásához is használják, amelyekben egyáltalá
ban nyoma sincs semmiféle autotípiai illusztrációnak: némelyik 
festékgyáros nagyban hirdeti most a maga aranyfestékeit. Vala
mire való eredmény ezekkel csakis a krétás papiroson érhető el.

A  különböző színű festékek készítése tekintetében a kőszén
kátrány most a fő-fő alapanyag, s különösen a növényi meg állati 
eredetű festékanyagok mind jobban háttérbe szorulnak a kátrány
festékek mellett. Az utóbbiak kapósságukat s gyors elterjedésüket 
főképpen rendkívül briliáns mivoltuknak s kiadósságuknak köszön
hetik. S bár az anilinfestékek föltalálása nem uj dolog (tavaly értük 
meg ennek ötvenedik évfordulóját) : egészen a legújabb időkig 
a fény iránt túlságosan érzékenynek tartották a legtöbb fajtájukat. 
Annyi bizonyos még mai napság is, hogy a kátrányfestőanyagok 
legtöbbje magában nem alkalmas nyomtatási célokra, de már a 
belőlük készített pigmentfestékek, amelyeknek pedig a mai színes 
nyomtatófestékek sorában a legelőkelőbb hely jutott k i: annál 
alkalmasabbak erre, és tényleg, a sokszorosítási technika minden 
ágazatában jó eredménnyel használják már őket. A  nagy sokasá
guk közepette mindenesetre fölös számmal akad olyan is, amely 
nem állja eléggé a fényt, de apródonkint ezek is kimustrálódnak 
a gyártási termékek sorából, a szerint tudniillik, amint a festék
gyárosoknak sikerül oly produktumot beállítani a helyükre, amely 
a fényállóság követelményének is jobban megfelel. Hogy meg
rendelőiket a gyönge fényállóság révén esetleg bekövetkezhető 
károsodásoktól megóvják, a festékgyárosok rendesen kitüntetik az 
árjegyzékeikben foglalt egyes festékelnevezések mellett azt is, 
hogy milyen mértékben állják az illető festékek a fényt. Kiterjesz
kednek ezenfelül gyárosaink egy másik megjelölésre is, arra tudni
illik, hogy lakkozható-e az illető festékkel készült nyomtatvány. 
Ez pedig azért fontos, mert az anilinfestékek egy része a lakk tar
tozékát tevő spirituszban könnyen oldódik, aminek a drága lito
gráfiái színnyomatoknál könnyen makulatúra lehet a következése.

No de zárjuk már le e kis összefoglalást. Anyag volna még bőven, 
de hely nincs a közléséhez, jövőre folytatjuk. Tlovák űászfó. Ö


