
A N YO M TATVÁN Y LEHÚZÓDÁSA
I R T A :  R I C Z K Ö  S Á N D O R
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A mai rohanó élet forgataga, minket nyomdászokat sem 
hagyott érintetlenül. Az élniakarás örök törvénye kényszerít 
valamennyiünket, hogy a diktált iramot betartsuk. A mai 
rendelő, aki ugyancsak egyik szenvedő alanya ennek a rohanó 
és mechanizált korszaknak, már nem a régi. Egy egészen 
más típus. A végsőkig türelmetlen és mindenkor „jobb" 
nyomdász, mint a szakember. Hogy hozzáértőnek lássák, csak 
úgy ontja a műszavakat. Amikor már úgy véli, hogy most 
már meggyőzte a nyomdászt, hogy igenis Ö nagyon sokat ért 
a nyomdászathoz, leadja: mondjuk a megrendelését. Meg
határozza a betűfajt, alakot („ciceróban"), papírnagyságot, 
ennek súlyát, amely szerinte kilónként ennyi és ennyi, festék, 
kifogástalan nyomás stb. A legolcsóbb ár mellett, de azonnal.

Sürgős, azonnal és soron kívül; ez ma a jelszó. Mindezt 
azért említem meg, hogy rámutassak a mai viszonyokra és 
hogy milyen nehéz a helyzete annak a szakembernek, aki 
szereti mesterségét és aki minden igyekezetével azon van, 
hogy az a munka, amely az ő kezei alól kikerül, mindenki 
előtt és mindenkor megállja helyét és a kritikát. Hogy ilyen 
körülmények mellett mennyi különböző veszedelem fenyegeti 
a nyomtatványokat, amíg azok kifogástalanul elkészülnek, 
azt közülünk mindenki tudja, de legyen szabad a sok közül 
egyikkel foglalkoznom, és ez a nyomtatvány lehúzódása.

A lehúzódás mondhatnám szinte alattomosan lopódzik 
munkánk közepette, hogy annál érzékenyebben sújtson a 
kárban, melyet előidéz. Hogy egy nyomtatványt a lehúzódás 
vagy lerakódás ellen megvédjük, ennek megvan a biztos és 
radikális módja és ez kétségtelenül a belövés. De — ha csak 
nem műnyomó papirosról van szó — a be
lövési mindenki igyekszik elhárítani, nem
csak azért, mert egy munkaerővel többet 
igényel, tehát megdrágítja az előállítást, 
de megnehezíti a nyomás ellenőrzését is.
Mindenesetre a nyomó vagy gépmester 
helyes érzéke és tudása kell, hogy meg
határozza, hogy mely papirosnál elkerül
hetetlen a belövés. Egyelőre olyan nyomtat
ványokról lesz szó, amelyek mindennaposak.



A mai előrehaladott festékgyártás technikája feltétlenül 
rendelkezik azzal a készültséggel, hogy gyártmányai minden 
tekintetben megállják helyüket. Tehát tudnak jó festéket 
szállítani, amely nem szorul pancsolásra. A jó festéket ma 
már minden- gyár igyekszik olyan állapotban szállítani, amely 
könnyen szárad és „druckfertig" állapotban van. Ha mégis 
lehúzódás vagy lerakódás mutatkozik, akkor itt a baj nem 
annyira a festékben rejlik, hanem azon, aki vele dolgozik. 
Ha egy beemelt formát szakszerű egyengetéssel készítenek el, 
mérsékelt festékadagolás mellett feltétlenül tiszta nyomást 
eredményez. Az egyengetésnél és beigazításnál adjuk meg 
azt a nyomáserősséget (schatirungot), amelyet az illető forma 
természete feltétlenül elbír és megkíván. A nyomásnak 
igenis kell és szabad látszani, természetesen a megengedett 
határon belül, ezért még nem fog az anyag tönkremenni. 
Az így beigazított formánál nem ütközik semmi nehézségbe 
a festékezést helyesen és pontosan beállítani. És csak ekkor 
tudjuk a helyes adagolást is elérni, amely eleve is biztosít 
minket a lehúzódás veszélye ellen. Bátran megfogható és 
elállítható akármilyen mennyiségben akár egy helyre is.

Az a forma, amelynek nyomáserőssége gyönge, úgy
szólván semmi schatirungot nem mutat és felületesen van 
egyengetve, semmiképpen sem lehet jó. A nyomáserősség 
elégtelen volta miatt mutatkozó hiányokat festékkel igyekszik 
pótolni és helyrehozni annak kezelője. Ez pedig igen nagy baj. 
Ilyenkor aztán csődöt mond minden óvatosság. Képtelenség 
vigyázni, hogy túlzott és természetellenes festékadagolás le
húzódás formájában meg ne bosszulja magát. Az így nyomott 
auflagot sem megfogni, sem egymásra rakni nem lehet, hiszen 
a legtöbb esetben már a következő ív, melyet a kirakó
pálcák a másik ívre tesznek, a lehúzódás nyomát mutatják.

Talán nem kell különösen rámutatnom arra a feltétlenül 
fontos körülményre, hogy a gép hengereinek mindenkor 
tisztáknak kell lenniök. Szalonnás képződésnek és egyéb 
szemétnek nincsen helye a hengereken. Egy gépből, melynek 
hengerei több napon, esetleg heteken át festékesen maradnak, 
tekintet nélkül, hogy a gépen mit nyomtak, ne várjunk 
vagy kívánjunk tiszta nyomást. Az olyan állapotban levő 
hengereket, amelyeken napokról összegyülemlett tisztátalan 
anyagok és rászáradt festék tapad, oly módon felfrissíteni, 
hogy vagy petróleumot, zsírt, pasztát vagy más ehhez hasonló 
anyagot kenünk, igen helytelen és céltalan pepecselés. Így 
próbálkozni a továbbnyomásnál végtelen könnyelműség és 
nagyfokú lelkiismeretlenség. Az ilyen és ehhez hasonló



manipulációval áldozatul esik még a legjobb festék is és 
elveszti minden jó és nemes tulajdonságát, híggá és a vele 
való nyomás fakóvá válik. De hogy a nyomás mégis fekete 
legyen, igen bőven kell adagolni a felhordást. Ennek követ
kezménye holt bizonyosan a lehúzódás. A piszkos hengerek 
még az egyengetést is hátráltatják és így ez sokkal hosszabb 
időt vesz igénybe, mint hogy ha tiszta hengerekkel végezzük. 
A helyes beosztás dolga aztán, hogy úgy ossza be idejét a gép
mester vagy nyomó, hogy a mosás által feltartva ne legyen.

Amint már előbb is említettem, a festékgyárak törekvése 
is az, hogy könnyen száradó festékeket szállítsanak, amelyekkel 
elég kényes papirokon bátran nyomhatunk minden nagyobb 
veszély nélkül. De természetesen a fent leírt körülmények 
szigorú figyelembevételével.

Vannak egészen különleges papírok, amelyekre a nyo
másnál fokozott mértékben ügyelnünk kell. De még ebben 
az esetben sem szabad holmi petroleumféle segédanyagokhoz 
folyamodnunk. Ha már semmiképpen sem tudunk segíteni 
magunkon, akkor is vegyük azokat a közismert pótanyagokat, 
amelyeket ma már minden nagyobb festékgyár erre a célra 
külön gyárt. Ezeknek a szereknek a használata se legyen 
határtalan, mert ha túlzásba visszük, a káros hatás itt sem 
marad el. Egyébként a használata meg van határozva és ha 
ehhez alkalmazkodunk, bajok nem igen származnak belőle.

Természetes, hogy műnyomó és erősen simított nehéz 
papírnál kár minden kísérletezés. Itt aztán nem segít semilyen 
jóakarat. Bármennyire kellemetlen és költséges a belövés, 
ezt ne mulasszuk el. A belövéshez tartsunk lehetőleg erős, 
mindkét oldalon simítatlan, csomómentes csomagolópapírost. 
Gépeink nagyságához mérten, olyan nagyságban, amely a 
leggyakoribb. Ez a papír igen jól megfelel a célnak, vastag
ságánál fogva könnyen kezelhető és tartós. Ha ez nem állana 
rendelkezésünkre, megteszi az erősebb fajta simítatlan nyomó 
is. Utóbbi papír azonban párszori használat után teljesen 
elszakadozik és a belövésnél is folyton zavarokat és feltartást 
okoz a szakadozott ívek kiselejtezése. De ha már ilyen drága 
és körülményes a fentemlített papírokra való nyomás, akkor 
annál inkább indokolt, hogy jó anyagot használjunk annak 
feldolgozásánál. Már a szedésnél is — nagyon helyesen — 
számolnak ezzel a körülménnyel és megválogatják a fel- 
használásra kerülő betűanyagokat. Amikor egy ilyen munka 
a gépekhez kerül, ott is a lehetőségig jó gépbe lesz beemelve. 
Mennyivel indokoltabb tehát, hogy a nyomáshoz a legjobb 
festéket használjuk.



Tanácsos ez annál is inkább, mert jó festéknél nem 
fordulhat elő, hogy még napok múlva is valósággal leporzik 
a nyomás, elég ba kezünket gyöngén végighúzzuk a már 
száraz nyomáson, azonnal nyoma marad. Mindez onnan 
származik, hogy az illető festék nélkülözi a szükséges kötő
anyagokat. Vonatkozik ez az úgynevezett „rupfolásra" is. 
Mert normális hőmérsékletnél (20— 22 fok C.) a jó festék 
nem fogja a papírt felszaggatni. Az ilyen papírok fel
dolgozásánál a rosszul alkalmazott és túlzásba vitt takaré
kosság, párosulva a lelkiismeretlen kezeléssel, egyenesen 
kockára teszi az egész munka valamirevaló sikerét. Valósággal 
szégyenpír szökik arcunkba, ha ily nyomtatvány akárhol 
kezünkbe akad, mert ez megcsúfolása a mi fejlett grafikai 
iparunknak.

Végre jöjjünk tisztába azzal, hogy a géptermek nem 
lehetnek a festékárversengők kísérleti nyulai. A mai rohanó 
élet tempót diktál és iparunkban éppen a gépterem az, ahol 
ez az iram csúcspontját éri el. Az ilyen kísérletezések és 
próbálgatások egyéb kellemetlen oldalai mellett időpazarlók. 
Azért, ha egy bizonyos minőségű festék vagy más anyag 
bevált, amellett tartsunk ki. Minden változtatás csak zavarokat 
okoz. Ha a gépmester vagy nyomó egy minőségbe bedolgozta 
magát, azzal biztosra megy. Megismeri, jobban mondva ki
ismeri az illető anyag legelőnyösebb felhasználását. Ezt én 
úgy képzelem el, mint azt a háziasszonyt, aki egyébként 
nagyszerűen tud rétest sütni, de mihelyt új lisztet kap, nem 
sikerül a tésztája, mert nem ismeri az új liszt természetét. 
A gépmester az ismeretlen anyaggal szemben zavarba jön. 
Nincs meg a kellő biztonsága az adagolásban, és legtöbbször 
erre vezethető vissza a túlfekete, tehát sok festékkel való 
nyomás és elkerülhetetlen a lehúzódás, vagy ennek az ellen
kezője, ami ugyancsak makulatúrát eredményez. Itt érvényesül 
a legjobban az a mondás, hogy nem mindig olcsó az, ami olcsó.

Egyetlen nyomónak vagy gépmesternek sem szabad 
azzal a könnyelmű tudattal nekiindulni a nyomásnak, hogy 
ez amúgysem húzódik le. Nincs helye az idegességnek és 
az elhamarkodásnak, hanem nyugodt, körültekintő lelki
ismeretességgel kezdjük el a nyomást. Ellenőrizzük azt mind
addig, míg nem vagyunk biztosak, hogy a lehúzódástól nem 
kell tartanunk. Figyeljük meg, hogy a feldolgozásra kerülő 
papír mindkét fele egyenlően van-e simítva. Sajnos, a papír- 
gyártásnál igen gyakori hibák ezek és az ilyen simítási hibák 
a nyomásnál könnyen tévútra vezethetik a gépmestert. Mert, 
ha a kevésbé simított oldal után állítjuk be a festékadagolást,



akkor a papír jobban simított oldalán ez sok és máris kész 
a lehúzódás.

Duplex-festékkel való nyomásnál tudvalevő, hogy csak 
bő adagolással kapjuk meg azt a bizonyos mellékárnyalatot, 
amely ennek a festéknek sajátossága. Ajánlatos a feltétlen 
óvatosság, tehát be kell lőni, így aztán minden kockázat ki 
van zárva. Ennél a festéknél egyébként a papír minőségét is 
jól válasszuk meg, mert vegyi összetételénél fogva igen 
könnyen átüt a papíron.

Általában minden nyomónak és gépmesternek többé- 
kevésbé meg vannak a saját egyéni módszerei e fentemlített 
bajok csökkentésére és elhárítására, annál is inkább, mert 
— mint már említettem — különböző pótanyagok vannak 
forgalomban és ha okkal-móddal bánunk velük, hasznát is 
vehetjük. — Amerikában mindezeken már régen túltették 
magukat az úgynevezett Parafin-permetező eljárással. Ez az 
eljárás Európában — sajnos — nem bír gyökeret verni; 
valószínűleg anyagi okoknál fogva.

Egyébként maguk a gépgyárak igyekeznek ebben segít
ségünkre lenni. Üjabb és újabb szerkezetű gépekkel jönnek 
a piacra, amelyek hivatva volnának a lehúzódás veszélyét 
mérsékelni. Utalnom kell itt gépgyárakra, amelyek különböző 
mechanikai szárító készülékeket alkalmaznak gépeikre, de 
ezek egyike sem vált be a gyakorlatban. A Front-Terno 
gépnél például a nyomott ív kivezetését olyformán oldották 
meg, hogy három nyomott ív van útban, amíg az első ív a 
kirakóasztalra kerül, miáltal a száradási folyamat kétség
telenül több időt nyer. Még ennél is tovább ment a Rock- 
stroh-gyár, amely az új előlkirakó rendszerű gépén már öt 
ívet hagy útban, amíg az első a kirakóasztalra kerül. Ebből 
látható, hogy a kérdés fontosságát maguk a gyárak is érzik 
és keresik a helyes megoldást, amelyet mi csak örömmel 
regisztrálhatunk. Egyelőre, mint mondani szokás, még sok 
víz fog lefolyni a Dunán, míg ezt helyesen és véglegesen 
megoldják.

Vagy ki tudja? Hiszen az örökké nyugtalan emberi 
elme nem ismer megoldhatatlan problémát és egészen 
bizonyos, hogy ennél a kérdésnél sem fog a fele úton meg- 
állani,

A lehúzódás könnyen elkerülhető jelenség, ha körül
tekintő gondossággal járunk el. És ha figyelembe vesszük 
mindazokat az elemi szabályokat, melyek mindennapi mun
kánk közepette elmaradhatatlanok, igen sok bosszúságot és 
kellemetlenséget háríthatunk el magunktól.


