
SZÖVETEK S VÁSZNAK NYOMTATÁSA.
iros, kék, sárga stb. színű vásznak meg szövetek 
ezernyi változatban kerülnek napjában a szemünk 

)  )  elé, s mégis csak kevesen vannak közöttünk, akik 
tudnák, hogy az a színpompa, amelyet különösen 
a könnyebb női ruhákon látunk, valamely a könyv- 
nyomtatással rokonságban álló mesterségnek kö
szönheti a létét. Ép úgy a tapéták színpompája is.

A szövetnyomtatás csöppet sem uj dolog. Már 
a régi egyiptomiak mintázott szövetei is ilyenféle 
módon készültek, Indiában pedig már évezredek 
óta apáról fiúra száll e mesterségnek a tudása. 

Hogy Európában mikor kezdték meg a szövetnyomtatást: nem 
lehet egész határozottsággal megállapítani; Fiorillo azt állítja, 
hogy Gizella királynénak, Szent István feleségének 1031 -es év
számmal ellátott kazulája lett volna az első Európában nyomta
tott szövet. De csak a keresztes háborúk után került hozzánk az 
indiai, s általában a keleti szövetnyomtatás alaposabb ismerete. 
Előbb főképpen a délvidéken keletkeztek szövetnyomtató műhe
lyek, s csak nagy sokára, a tizenhatodik század felé honosodott 
meg az uj iparág Közép-Európában, első sorban a franciáknál.

A szövetnyomtatás azonban egészen a tizennyolcadik század 
végéig kézi munka volt, s a hinduknál, kínaiaknál még ma is az. 
A nyomtató-forma falapból állott, amelybe különböző rajzokat 
képviselő sárgarézlemezek voltak beleverve. Az ilyenformán elő
állott kontúrok közét nemezzel töltötték ki, ha arról volt szó, 
hogy nagyobb fölületeket nyomtassanak a formával. Ezeket a 
plombináknak nevezett nyomtató-lapokat még ma is láthatjuk a 
női kézimunkákat előnyomtató műhelyekben. A szövetnyomtatás 
hosszadalmas és fáradságos volta arra ösztökélte a tizennyolcadik
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század gépész-mehanikusait, hogy a kézi munkát helyettesítő 
gépszerkezetek megalkotásán törjék a fejüket. Az első ilyen gép 
1780 körül került használatba; »boszorkány«-nak nevezték, és 
plombinákkal dolgozott. Majd föltalálták a »perrotino« nevű gépet, 
amely már többszínű nyomtatásra is alkalmas volt. 1785-ben Bell 
Angliában föltalálta a rézhengerrel való nyomtatást, minekutána 
már a domborúra vésett fametszetekkel is sokat próbálkoztak.

Amíg a szövetnyomtatás eddig eminensül magasnyomtatás 
volt, a mélyített képű rézhengerek használata óta a mélynyom- 
tatásos jelleg lép előtérbe. A rézhengereket kezdetben vésték, 
majd pozitív rajzú acéllapokat, úgynevezett molettákat futtattak 
alattuk keresztül, amelyeknek képe a hatalmas nyomás követ
keztében a rézbe belenyomódott. 1834-ben föltalálták a panto
gráfot, s azóta ezzel vésetik a kicsiny rajz után tetszés szerinti 
nagyításban a sárga- vagy vörösrézből való hengerek rajzolatát. 
Újabban már e munkát is pótolni kezdik a könnyebb maratással.

A szövetnyomtatást ma már többnyire 6—16 nyomóhengerrel 
ellátott hatalmas rotációs gépek végzik. A festéket a hengerek 
rendszerint közvetetlenül szedik magukra a festéktartóból, s a 
fölületükről egy »rakel«-nek nevezett kés törli le, illetőleg nyomja 
bele a festéket a henger mélyedéseibe. A szövet aztán egy rugal
mas alátét segedelmével mintegy kiemeli a festéket a mélyedésekből.
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