
Különféle közlemények*

A fattyúsor mondvacsinált hiba a gondolkodó 
nyomdász előtt. A kik a lapon fönt magányosan 
maradó sort hibának minősítették, csupán abból 
indulhattak ki, hogy nem szép. Ámde ez a szépség
hiba el esik akkor, ha a sor telt. Ha már a szokás
szentesítette szabályt nem is akarjuk elejteni, enyhít- 
hetnők annak kimondásával, hogy fél soron túl ter
jedő sort átvihetünk a lap elejére. Igazán furcsa, 
hogy mig egyrészt váltig ösztökéljük a tördelőt a 
regiszter pontos betartására, a czímek egyenletes 
beosztására, addig másrészt az ilyen erőszakos sza
bályokkal belezavarjuk vagy ezeknek be nem tartá
sára, vagy a nem kevésbé kárhoztatott és a szép 
szedés rovására menő sorkihajtás, vagy összehúzásba. 
Az Évkönyv némi példát mutatott már akkor, a 
mikor egy pár évfolyamában minden lelkismeret- 
furdalás nélkül számtalan helyen egy sort hagyott 
a lap alján. (Tudvalevőleg sokan ezt is kárhoztat
ják.) A kimenet sornak átvitele a külföldön már 
— alig egy két állam nyomdászatát leszámítva — 
túlhaladott álláspont. Nálunk még mindig csak a 
Budapesti Hírlap és az Esti Újság tette magát túl 
e szabályon.

Porelhordási kísérletet tartottak decz. havában 
az Athenaeum nyomdában, a mely valósággal bámu
latba ejtette a szemlélőt. Röviden a következőkben 
ism ertetjük: A nyomda épülete 4 emeletes, lényeges 
tehát az, hogy a termekből kihordani ne kelljen 
semmit. Ezt úgy érik el, hogy az udvaron felállíta
nak egy angol találmányú szivattyú-gépet, ez össze 
van kötve gummi-csövekkel, a melyeket oda vezet
hetnek, a hová a kezelője akarja. A szekrények, 
polczok, állványok s falakról, szóval minden a terem
ben létező tárgyról a port egyszerűen leszívják, vagy 
a szekrényekből kiszívják, a nélkül azonban, hogy 
ezáltal a teremben por képződnék, szóval a port egy 
kazánba gyűjtik össze és viszik el. Hogy mennyi por 
van egy nyomdában, azt tudjuk, de ha ilyen kísér
letet végig nézünk, elszörnyűködhetünk azon, hogy 
mily tömegekben távolítja el a szivattyú. Ugyanis,
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hogy a por eltávolítása látható legyen, az emeleten 
a gummi-cső egy része jóval vastagabb üveg-csővel 
van összekötve, a mi szemlélhetővé teszi a por töme
gekben való leszívását. -— Ezen találmányt csak 
dicsőíthetjük, m ert ha a porelhordás rendszeresítve 
lesz, úgy igen sokféle betegséget elkerülhetünk.

H ogyan nyom junk egy kliséről több szin t? 
Ez az újabb nyomási eljárás maholnap mégis csak 
teret szorít magának, sőt nem túlozunk, ha azt állít
juk, hogy kifejlődése már a közel jövőben várható. 
Szó sincs róla, hogy a háromszín-nyomatot meg
közelítené, mert a színek inkább csak tónusokban 
jutnak érvényre. Színárnyalatok, színátm enetek és 
határozott színképződések — úgy, mint a háromszín- 
nyomatnál — kizárvák. M indennek daczára, eléggé 
érdekes eme eljárás, hogy közelebbről megismerjük. 
Képzeljünk magunk elé egy klisét, a melynek rajza 
sűrű, ingoványos nádast ábrázol, benne vadkacsák
kal és a nádas haram iájával: róka komával, a mint 
ugrásra készen leselkedik a foga alá való pecse
nyére. Feladatunk az, hogy erről az egy kliséről 
több színt nyomjunk, gondoljunk tehát hozzá négy 
vagy akár több színt, ebben azonban meg kell előre 
állapodnunk olyképpen, hogy egy előre nyomott pél
dányt aquarell vagy vízfestékkel színezzünk, nehogy 
a már megkezdett munkát újabb gondolatokkal meg
bontsuk. Előre bocsátjuk, hogy eme újabb nyomási 
eljárást leginkább tégelynyomású gépeken eszközöl
hetjük, a hol hosszú ívtartók könnyítik meg m un
kánkat. A klisét az egyengetésekkel (Zurichtung) 
együtt annak rendje és módja szerint elkészítjük, 
éppen úgy, mint a rendes, egyszínű nyomáshoz, de 
ne feledjük azt, hogy ezenközben szükségünk van 
annyi vékonyabb karton-lapra, a hány színt nyomunk, 
tehát minden színből. A karton-levonat ezután az 
ívfogóra minden ráncz nélkül, simára kifeszíttetik. 
Megelőzőleg azonban — tehát még a kifeszítés előtt — 
pontosan kivágjuk belőle azt a részt a melyet nyomni 
akarunk, ezzel szemben a tégelyen körülbelül 3-szo- 
ros karton-kivágást alkalmazunk, de ugyanazt az 
ábrát, a melyet az ívfogón kífeszített karton-lapból 
kivágtunk. Ugyanez ismétlődik minden újabbi szín 
nyomása előtt. Különös komplikácziók nem fordul
hatnak elő, kivéve azt az egyet, hogy az ívfogón
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kifeszített karton-lapot bizonyos mennyiségű példány 
lenyomatása után ki kell cserélnünk, ez azonban 
legkevésbbé veti vissza a munkát, m ert igen ritkán 
fordul elő, és csak akkor, ha intenzivebb színt kell 
nyomnunk, ilyen alkalmakkor pedig tanácsos egy 
második kivágást előre elkészíteni. — Tekintettel 
arra, hogy a klisék több színben való nyomásához 
(kivéve a háromszín-nyomásút) rendszerint annyi 
klisére van szükségünk, a hány színt nyomunk, a 
mi viszont jóval megdrágítja a munkát, tehát éppen 
ezért igen előnyös eme leírt eljárás alkalmazása. — 
Ugyancsak ilyen módon készített vagy egy tuczat 
színnyomatot Bársony Is tv án : Erdőn-Mezőn czimű 
díszmunkához W andra Lajos szaktársunk, az Athe- 
naeum-nyomda gépmester-művezetője, a melyek elég 
jól sikerültek. Különös dicséretet nem fűzhetünk 
hozzá ama lelkes, odaadó kísérletezésért, a melynek 
révén a sikert elérte, elég ha hangsúlyozzuk, hogy 
az ilyen, tudást igénylő m unkát manapság — ebben 
a nagy forgatagban — alig értik meg.

M onotype — a betűszedők réme. Ez az újabb 
alkotása a mechanizmusnak valóságos csodája le sz — 
egy szemtanú előadása szerint — a XX. századnak. 
Ugyanis a Monotype (olv. Monoteip) minden tekin
tetben túlszárnyalja valamennyi elődjét, nemcsak 
egyszerű kezelése, de a gyakorlatban igen előnyös 
egyenkénti betűöntése miatt is, a mi azonban rend
kívül gyorsan történik. — Röviden összefoglalva, a 
következőkben ism ertetjük : Kolozsvárott felállítanak 
egy Monotype szedőgépet — a mely hasonló, mond
juk a Yost írógéphez — ezután egész egyszerűen, 
minden komédia nélkül, lekopogtatják a készítendő 
munkát, újságot, művet stb. egy matriczaszerű papír
lapra, mely papírlap föl van göngyölítve és szükség 
szerint újabbal pótolható. Ha már minden ki van 
szedve (lekopogva), az összes tekercseket felküldik 
Budapestre, a hol a Monotype öntőgép a tekercs be- 
akasztása után abban a sorrendben önti ki, a mint 
a szalagon a szöveg sorakozik. Ezután a szedést 
(mert itt már betű-sorokkal állunk szemben) meg
korrigáljuk, a helytelen betűket egyenként kivesszük 
és helyes betűkkel pótoljuk. így öltögeti felénk a 
mértföldes amerikai kígyó fullánkját. K om m entár?! 
ehhez nincs.
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