
A GYORSSAJTÓK FEJLŐDÉSE ES 
AZOK KEZELÉSE,

I.

A legegyszerűbb mechanikai eljárásnak látszik, 
befeketített betűkről papírra nyomni. Csaknem min
denki, aki már egyszer a nyomógép körül foglala
toskodott, abban a boldog hiedelemben él, hogv a 
nyomás mesterségét érti. Mert hát ez nagyon egy
szerű dolog: csak kevesebb festéket kell föladni az 
egyik részen s többet a másikon; erősebb nyomást 
a sötétebb és gyöngébbet a világosabb árnyalatot 
igénylő helyekre, s ezzel az egész már készen van.

A kísérlet azonban meg fogja mutatni, hogy ez a 
valóságban nem olyan könnyű. Tudni azt, hogy hol 
kell nyomófestéket föladni, nem képesít még arra, 
azt helyesen föladni a papírra, a betűkre vagy a 
metszvényekre.

Hogy metszvényeket nehéz nyomni, az eléggé ki
tűnik a fametszők örökös panaszaiból, hogy a nyo
mók nem jól kezelik a metszvényeket. És ép oly 
•elégedetlenek a nyomók is. Rendesen nem sokat ad
nak erre a munkára s panaszuk örökösen csak az, 
hogy keveset jövedelmez s e mellett bosz.antó; lég
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szívesebben vennék, ha soha nem látnának fametsz- 
vényt a nyomdában; ami természetes is, mert a 
galván- vagy cinkografiai úton előállított elichék 
nyomásánál nem fordulnak elő a fame tsz vényeknél 
rendesen fölmerülni szokott hátrányok.

A XVI. század előtt készült fametszvények csak 
odavetett vázlatok voltak, a képet csak körvonaloz- 
ták, melyet aztán kézzel könnyű festékkel befestet
tek. Az ilyen képeknél fölösleges volt a szürkébe 
menő árnyalás. Fény és árnyék, közelség és távol
ság a festékellentét által eléggé ki volt tüntetve. 
Ilyen fametszvényeket nem volt nehéz készíteni, mert 
a művész minden vonást élesen kidolgozott a fán, 
minek folytán azok könnyen is voltak nyomhatok.

A jelen század elején Angolországban készült nagy 
fametszvények legtöbbje igen rossz benyomást tesz 
a szemlélőre, habár az ügyesség, mely ezen metsz- 
vényeken észlelhető, sok esetben a legnagyobb ké
pességről tesznek tanúságot. S mégis a rájuk lordí
tott gond kárba veszett. Egy tuczat közül nem volt 
égy sem, mely tisztességesen lett volna nyomva; 
mert a jelen század elején használt sajtók nagyban 
és egészben még a Badins által 1520-ban használ
takéval azonosak voltak.

Francziaországból indült ki az első valódi javítás 
a sajtók szerkezetében.—- Ambroise Firmin Didót, 
egy párisi kiadó, a múlt század vége felé a saját 
-használatára egy vaslappal ellátott kézisajtót készít
tetett, mely elég nagy volt, hogy egy egész ívet 
egész terjedelmében egyszerre nyomjon. Valószínű
leg ezen vasból készült nyomólapnak híre bírta a 
leleményes angolt, gróf Stanhopé-1 arra, hogy egy 
egészen vasból szerkesztett kézisajtót készítsen. —
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1798-ban ezen vasból készült Stanhope-sajtó a nyo
móknak lön ajándékozva, — a szó legszorosabb ér
telmében ajándékozva — mert feltalálója az általa 
kieszelt újítások közül egyre sem kért szabadalmat. 
Hogyha ezen találmányt csakhamar a gőzzel hajtott 
sajtó nem követi, ezen adománynak értéke örökké 
hálás emlékezetben maradt volna. Mert ez volt az első 
egészen vasból készült sajtó és az egyedüli, mely a 
jelen század elején nagyobb nyomási erejénél fogva 
valóban alkalmas volt nagy és fekete metszvények 
nyomására. Föl is bátorította ez a fametszőket, a 
lineák gyöngédségében és a nyomásban való szinezés- 
és erősségben, a rézmetszőkkel való vetélkedésre.

A Stanhope-sajtó ugyan erős volt, de még sem 
felelt meg a hozzá kötött várakozásoknak. Alig 
hogy ismertté lön, egy William Harvey nevű híres 
londoni vésnök egy 117 a X  15 hüvelyk nagyságú 
metszvényt készített, melyen az akkoriban különös 
kedveltségnek örvendő rézmetsző-stylben »Dentatus 
meggyilkoltatása« volt hű vésetben utánozva, két
ségkívül a legnagyobb és legtöbb fáradsággal ké
szült cliché, mely addig Angolországban vésetett. — 
Harvey csalódása azonban nem volt csekély, midőn 
arról értesült, hogy a cliché, melyen három évig 
dolgozott, túlságos nagy volt és túlságos fekete 
ahhoz, hogy azt ezen erős vasprésen szépen és jól 
lehessen nyomni. A fametsző szerencséjére a nyomó 
rnbeszélteté magát arra, hogy a röviddel azelőtt 
Clymer által Philadelphiában föltalált Columbian- 
fréssd  tegyen kísérletet. Ezen óriási sajtó szintén 
egészen vasból készült s meghosszabbított emeltyű
rúddal és erős ellensúlyozással volt ellátva; ennek 
daczára működése eleinte éppen olyan eredménytelen
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nek mutatkozott, mint a Stanbope-préseé. Ezen új 
sajtónak emeltyűrúdját meghosszabbították, melyet' 
aztán két ember húzott s mégis csak néhány meg
lehetős jó levonatat adott. Az eredmény tehát itt 
sem felelt meg a várakozásnak. A sajtó túlságos 
erős volt a clichéhez képest, mely utóbbi az erős 
nyomás alatt eltört, még mielőtt a teljes példány
szára elkészült volna.

Ezen balsiker és. ama további tapasztalatok foly
tán, hogy t. i. kisebb méretű fametszvények nyomás 
közben sokszor idő előtt elkopnak, számos nyom
dászt az újonnan föltalált tömüntés használatára kész
tetett, mely igen sok előnynyel kecsegtetett és sok kí
sérletezés után Stanhope által lön közhasználatúvá 
téve. De nemsokára kitűnt, hogy a tömöntés, mely 
a betűk nyomására czélszerű, fametszvény nyomá
sára nem alkalmas. A gypsről vett öntvények hibá
sak voltak s a fametszőket nem elégítették ki. A nyo
mók az ábrák elmosódásáról panaszkodtak, mit a 
legpontosabb kezelés mellett sem lehetett elkerülni, 
minthogy az előállításukra használt érez lágy volt. 
Az összes érdekeltek végre arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy a stereotypia inkább hátrányt mint 
előnyt képez az ábranyomás terén, s ismét a régi 
rendszerhez tértek vissza, a clichéket továbbra is 
egyenesen a fáról nyomván.

Csakhogy az újonnan föltalált könyotndászat erős 
versenytársa lön ez eljárásnak. A rézmetszetekkel 
való vetélkedés megszűnt s a nagyobb illusztrácziók, 
könyvek egész oldalú ábráinak készítését a kőnyo
móknak kellett átengedni.

Habár a könyvnyomdászok egy erősebb és czél- 
szerűbb sajtó hiányát érezték, versenytársaiknak sem
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voltak a Stanhope- vagy Columbian-présnél erősebb 
szerkezetű préseik. De az érez- és kőnyomok elő
nyösebb rendszerrel bírtak a nyomást illetőleg. Ők 
ugyanis a nyomást egy henger segítségével eszkö
zölték, mely a nyomandó kő- vagy rézlap fölött 
időközönkint elhaladt, s így csekély erőfeszítés mel
lett roppant nagy nyomást érhettek el, a nélkül hogy 
a kő- vagy rézlap a legcsekélyebb sérülést szenvedte 
volna. Határozott előnyük volt a könyvnyomó fölött, 
kinek egyetlen egy gyors és erős húzással egy száz
szorta, sőt néha ezerszerte nagyobb térre több erőt 
kellett kifejtenie,- mint ugyanazon időben a kő- vagy 
rézlaphoz szükségeltetik.

Az erős prés, melyet a nyomók folyton óhajtot
tak és sürgettek, egészen váratlan alakban mint 
gyorssajtó jelent meg. — A Londonban megjelenő 
»Times« 1814. november 28-án lett először a König 
Frigyes által föltalált gyorssajtón nyomva; ugyanaz 
a König Frigyes ez, a ki később a bajorországi 
Würzburgban a mai napig is világhírű Kimig és 
Bauer-féle gépgyárat - alapította.

König gépje a nyomást egy egészen új rendszer 
szerint eszközölte, de a kő- vagy réznyomáshoz ha
sonlóan, mivel egymásután nyomta a formákat. Kéz-, 
detben sok kívánni valót hagyott az fönn, az első pil
lanattól kezdve azonban kezességet nyújtott a biztos 
működés tekintetében s hivatva volt a könyvnyomás 
terén teljés átalakulást előidézni. A nyomók nem 
fogadták szívesen az új gépet s mint hasznavehe
tetlent egyhangúlag elitélték. Mindig csak azzal ér
veltek ellene, hogy szerkezete nagyon bonyolult és 
e mellett drága, rontja a betűket és festékszerkezete 
is nagyon hiányos. A mi az utóbbi szemrehányást
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illeti, ez csakugyan alapos volt, mert a bőrrel be
vont föladóhenger, mely a bőrtömböket pótolta, rosz- 
szul végezte a betűk befestékezését. E látszólag alá
rendelt körülménytől lön tehát függővé téve az 
egész találmány. Selyem-, posztó- és nemezhenge
rekkel tettek tehát kísérletet és minthogy e próbál
kozások eredményre nem vezettek, ebből a gép 
hasznavehetetlenségére akartak következtetést vonni. 
Sok nyomó azt a nézetet vallotta, hogy fametsz- 
vényt csak kézzel a nyomótömbök segítségével lehet 
kellőleg festékezni s a mechanikai vagy automatikai 
úton való festékezés mindig kudarezot vall.

Ezen kritikus időben, 1815 körül, egy. a stafford- 
shire-i agyagedénygyárban használt anyag költötte 
föl egy nyomó figyelmét. Ezen anyag enyvből és 
syrupból összeállítva, lágy, tartós és ruganyos vol
tánál fogva a zsíros festéket könnyen magába szíttá 
és könnyen vissza is adta. Csakhamar kitűnt, hogy 
föladóhengerek készítéséhez ez a legkitűnőbb anyag. 
Sőt mi több — be lön bizonyítva, hogy az ilyen, 
észszerűen kezelt henger, közönséges könyvnyomás
nál sokkal egyenletesebben és jobban festékezi be 
a betűket, mint a hogy arra a legügyesebb nyomó 
kézisajtón bőrtömbökkel képes lett volna.

A londoni »Times« számára készült első gyors
sajtóról, tudtommal, nem létezik rajz, de a leírások
ból következtetve, a bonyolódottságnak valódi csoda
műve lehetett, s habár az ívet csak egyik oldalán 
nyomta, mégis több mint száz fogaskerékkel bírt. 
Ezen gyorssajtónak mégis oly sok jó tulajdonsága 
volt, hogy Charles Knight, meggyőződvén arról, 
hogy fametszvények rajta tisztán nyomhatok, többek 
hozzájárulásával, 1832-ben a »Pennv Magazine«-t, a



modern illusztrált journalistika úttörőjét, alapította. 
A metszvénvek nyomása a »Penny Magazinéban- 
nem mutatott valami különöset. Midőn a nyomók 
tapasztaltabbak lettek, a metszvénvek is javultak. 
Ezen tapasztalatok azon belátást érlelték meg a 
szakférfiakban, hogy finoman kidolgozott cliehék — 
olyanok, melyek a rézmetszés styljét követték, — a 
legkevesebbet érnek. Ha a próbálenyomaton még oly 
szépek voltak is, a nyomás szürke vagy elmosódott 
volt, mert a legjobb gép három föladóhengere nem 
volt elegendő, a festéket egyenletesen és elegendő' 
mennyiségben föladni, másrészt pedig jóminőségű 
illusztrácziófesték akkor még nem létezett. Némely 
gépek meg éppen csak egy föladóhengerrel bírtak.
I ’gy látszik, hogy egy gépgyáros sem fogta föl he
lyesen ezen nagy fontossággal bíró hiányt, vagy 
nem egészen úgy, hogy rászánták volna magukat 
újabb* jobb hengerrel való gépek szerkesztésére. — - 
Inkább a nyomók és kiadók alkalmazkodtak a viszo
nyokhoz s a metszés styljét változtatták. A legsike
rültebb metszvényeknek azok tartattak, melyek a 
művész szabadkézi rajzát a leghívebben visszaadták; 
olyan metszvénvek, melyek nem oly sok festéket és 
erős nyomást igényeltek, mint a rézmetsző-stylben tar
tottak. Minthogy a művészek ízlésének ez a styl 
felelt meg legjobban s a nyomó részére is ez volt 
a legkényelmesebb, az így előállított clichék csak
hamar közkedveltségüekké lettek, s az 1841-ben 
megindult »Punch« illusztrált élezlap is ilyen ábrákkal 
nyomatott.

A ■ fametszvények ezen könnyű és vázlatos jellegé
nek azonban megvolt az árnyoldala is. Az ilyen 
mctszvényekről vett tömöntvények a nyomóhenger
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gyors forgása alatt csakhamar megkoptak. Nagyobb 
példányszámnál az első levonatok tiszták és élesek 
voltak, a későbbiek silányak és elmosódottak. Ezen 
akadály, mely a fametszés fejlődésének útját állta, 
az elektrotypia (galvanoplasztika) föltalálása által lett 
megszüntetve. Ezen új találmányra négy ember tart 
igényt — Jakobi (Szt.-I’étcrvárott), Jordán és Spen - 
cer (Angolország) és Adains A. József (New-York), 
— mindnégyen 1839-ben kezdték meg a kísérlete
zést. Úgy látszik, hogy Adams volt az első, a ki o 
találmányt gyakorlatilag kihasználta.

Az elektrotypia munkaképessége a lehető legtel
jesebben lön kipróbálva. A mint kitűnt, hogy a gal- 
váncliché nagyszámú példányok nyomását minden 
sérülés nélkül kibírja, újra lábrakapott a finom kidol
gozás. középszerű árnyékolás és a sötét színek iránti 
előszeretet. Hogy a metszvények világosabb és söté- 
tebb részletei a megkívántait) festékmennyiséghez 
jussanak, szükségessé vált a föladóhengerek szapo
rítása, csakhogy az amerikai gépgyárosok legtöbbje 
1856-ban nem volt még tisztában a 4 —6 föladó
hengerre! való nyomás becse felől.

Ezen huza-vona annál meglepőbb, minthogy a 
könyvnyomás terén fölmerült legfontosabb újítások 
amerikai eredetűek. A Columbian-prés 1817-ből, mely 
a Stanhope-sajtónak elébe helyeztetett, sokféle javí
tásoknak volt az előidézője. A legnagyobb föltünést 
az »Adams Power-Press* keltette, melv gőzzel hajtott 
óriási kézisajtó, dupla nagyságú ívet nyomott s 
négyszerié nagyobb gyorsasággal dolgozott, mint a 
közönséges kézisajtó. Ritka előnyeinél fogva harmincz 
évig ez tekintetett a könyvnyomásra egyedül alkal
mas sajtónak.
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Ezen sajtón kiséreltetett meg először a 4 —6 föl
adóhengerrel való nyomás, de csak kisebb méretű és 
világos színezetű clichéknél vezetett sikerre, nagyobb 
vagy két oldalra terjedő illusztrácziók előállítására 
nem volt alkalmas. Lassan ugyan, de mind biztosab
ban kezdett érvényre jutni azon tapasztalás, hogy 
nagy és finoman kidolgozott metszvények nyomására 
ez a prés is gyönge. A nyomás hiányos voltát a 
papír, a festék vagy a nyomó rovására írták, egy 
szóval mindenre, csak éppen a prés gyönge, 
alkatára nem.

Az amerikai kiadók makacs ellenállása, az Adams- 
’ele nyomtatórendszertől elütő módon állítani ki szép 
könyveket, nagyban akadályozta a fametszés művé
szetének előrehaladását. Az 1850— 1865-ig meg
jelent nagyobb fametszvények egyáltalán véve nem 
voltak oly jól nyomva, mint az 1840-ben kézisajtón 
nyomottak. Ezen hanyatlás szülte azt a téves föl
fogást, hogy metszvényeket csakis kézisajtón lehet 
jól nyomni.

A sok esetben kudarezot vallott kísérletek után 
végre mégis rászánták magukat a kiadók arra, hogy 
a dolgot közelebbről megvizsgálják. És úgy találták, 
hogy a hengernyomógépen, kiválóan ügyes nyomók 
által nyomott nagyobb metszvényeken a lineák éles
sége, az árnyalatok tisztasága, valamint a szintelt- 
ség oly kitünően jutott érvényre, mint azelőtt csak 
igen ritka esetben. A leghitetlenebbek is végre arról 
győződtek meg, hogy az a lenézett, megvetett hen
ger oly levonatokat állít elő, mint a sírna vaslap 
azelőtt soha. Azon osztatlan elismerés, melyben a 
hengernyomógép részesült, első sorban az 1860 
után megejtett szerkezeti javításoknak tulajdonítható.
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Ezen javítások oly gyökeresek voltak, hogy. a régi 
minták elejtésével egészen új szerkezeti átalakítást 
igenyeltek. A gépek 4—6 föladóhengerrel lettek el
látva, az alapzat, valamint az oldalállványok oly 
szilárd szerkezetet nyertek, hogy a képzelhető leg
erősebb nyomást is elbírták; e mellett a nyomás 
tiszta s a betűk kopása, csak nagyon csekély volt.

A régi iskolából való nyomdászok. végre nemcsak 
a hengeres nyomás előnyeit voltak kénytelenek el
ismerni, hanem a száraz papíron való nyomás ki- 
tiinőségét is. Köztudomású dolog, hogy azon ideig, a 
míg csak kézierő útján előállított papír állt a nyomók 
rendelkezésére, azt a nyomás előtt mindig meg 
kellett áztatni, e művelet után pedig nagy' sajtókban 
ismét simára préseltetni, mely eljárás sok költségbe 
És fáradságba került.
'  Az áztatott papír használatáról csak nagy nehe
zen bírtak a nyomók lemondani. Mert a nyomásnál 
követendő új rendszer a nyomásnak egyenletessége 
czéljából a papír és a nyomófölület közé helj'ezett 
lágy posztó- vagy nemeztakaró mellőzésére kény
szerítette őket. Hogy ócska, nem egyforma magas 
betűk nyomásánál szükséges volt egy ilyen ruga
nyos közvetítő anyag, az kétséget nem szenved. De 
a hibák kiküszöbölése után sem hagytak föl egészen 
a ruganj'os nyomófölület használatával. A lágy ne
mez- vagy' gummilap, mely nem ritkán szintén hasz
náltatott, a nyomásnak határozatlan kinézést kölcsön
zött, a clichék finomabb vonalait pedig elvastagí- 
tótta. Egy- szóval, hiányzott a betű és a nyomó-; 
felület között szükségelt ellenállási erő. - Hogy egy 
tiszta levonat készüljön, nemcsak a fametszők mód
szerét kellett utánozni, a levonatokat száraz papíron
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eszközölvén, hanem semmit nem engedő nyomófel
ületről is kellett gondoskodni. És ez az anyag a 
simított papírban meg volt találva. A simított papírral 
bevont nyomóhenger a metszvényeknek ép oly hű 
képét szolgáltatta, mint a fametsző próbalenyomata.

Sckribncr havi füzete ezelőtt 25 évvel jelent meg 
New-Yorkban először illusztrácziókkal, melyek száraz 
papíron és kemény nyomófölülettel lettek nyomva. 
Ezelőtt 25 évvel ugyanazon kiadó előtt a legügye
sebb nyomók oda nyilatkoztak, hogy nevetséges do
log ilyen rendszer mellett szép nyomást csinálni, de 
az elért eredmény és a legjobb amerikai nyomók 
elismerése ezen állítás ellenkezőjét bizonyították. — 
Sckribnér nyomóinak szakadatlanul folytatott kísér- 
létéi e rendszert a legmagasabb tökélyre emelték. 
Két gépen a papírfölhuzatot, mint nem elég kemé
nyet, letépték és helyette vékony vas- vagy rézpléh- 
lemezt húztak a nyomóhengerre. A legszebb fametsz- 
vényeket nyomták ily módon és pedig úgy, hogy 
azok közvetlen érintkezésbe hozattak semmit nem 
engedő érczlemezekkel s a vonalak tisztasága és éles
sége a legteljesebben kidomborodott. A mi a betűk 
kopását illeti, az 100.000 példányszámnál is oly cse
kély volt, hogy az első és utolsó ezer közt alig volt 
különbség észlelhető.
' De a nagyszerű nyomások nem egyedül az éréz
lemezek által érettek el. A metszvények egyengeté- 
sének és a szükséges kivágásoknak a leglelkiisme
retesebb módon kellett történniük. A legügyesebb 
nyomók mennél kevesebb kivágásokkal igyekeznek 
czélt érni. Ha több mint hat papirközeg használtatik, 
az a nyomóhenger körület.ét annyival megnagyobbítja, 
úgy hogy a fölragasztott kivágások a metszvénynyel
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nem találkozván, az egész munka'hasznavehetetlenné 
válik. Valamint nincs értéke az egyengetésnek akkor, 
ha a gép járása bizonytalan és ingadozó. A nyomó
hengernek és a formaalapzatnak minden körülmények 
között és különböző gyorsaság mellett, a legnagyobb 
pontossággal kell egymással közlekedniük, hogy az 
egyengetés bármely pontja a cliché ugjmnazon pont
jával mindenkor a legpontosabban egymásra találjon:

II.

Rövid 50 év lefolyása alatt, a König Frigyes által 
.föltalált gyorssajtó sokféle szerkezeti átalakításokon 
ment keresztül. Hogyha egy legújabb szerkezetű kör
forgógépet, mely az ívet mindkét oldalán egyszerre 
nyomja, fölvágja és összehajtogatja és ezt oly óriási 
gyorsasággal végzi, hogy a szem alig bírja a gép 
egyes alkatrészeinek mozgását követni, párhuzamba 
állítunk a König lángelméje által alkotott első gyors- 
sajtóval, azt fogjuk találni, hogy a folytonos átala
kítások után nem maradt abból fönn semmi, mint 
éppen csak a König által gyakorlatilag először alkal
mazott hengernyomás elve.
. A nyomóhenger a gépnek főalkatrészét képezvén, 
annak helyes fölszerelésére a legnagyobb gondot kell 
fordítanunk. Első sorban tengelyének szilárdan kell 
az ágyazatokban feküdnie, de a nélkül, hogjr azok 
forgásában akadályozzák. Ha a tengelyágyak ki van
nak kopva, akkor, ha a nyomóhenger forgás köz
ben a formát érinti, ezáltal fölemeltetik s nagyobb 
formáknál kopogós hangot hallat, annyiszor, ahány 
oldal van a keret szélességében zárva. Ha ezen baj 
jelenlétéről meggyőződtünk, rögtön hozzá kell lát
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nunk annak orvoslásához; mert az ágyazatokban 
ide-oda mozgó nyomóhenger nemcsak az egész gép 
romlását sietteti, hanem a betűket is rongálja. De 
ezenkívül még más jelenségek is mutatkoznak, mint 
pl. piszkítás (Schmitzen), a papír összegyűrődése 
(Falz), áz egyengetés csuszamlása (Rutschen dér 
Zurichtung), metszvények nyomásánál a finom vona
lak eltompulása, spiessek stb.

A piszkítás okai többfélék. Ha ezen baj valamely 
gépnél mutatkozik, annak okát haladéktalanul ki kell 
puhatolni. De akármi legyen a baj előidézője, már annak 
a tudata, hogy ez vagy az a gép piszkít, előre elveszi 
a gépmester kedvét a munkától. S ezt nem is lehet, 
tőle rossz néven venni. Ez a piszkítás minden nyom
tatványt elrútít, s így a raja fordított fáradság kárba 
vész. De, mint már fönnebb is említettem, a betű
ket is nem csekély mértékben rongálja; az ily mó
don tönkretett írás olyan, mint hogyha köszörűkővel 
volna leköszörülve. A nyomóhengernek a forma általi 
fölemeltetése következtében a betűk azon a ponton 
úgyszólván súroltatnak, mi által a lenyomaton ezen 
részek piszkosaknak vagy kettőzötteknek látszanak.

.Még egy másik, sok panaszra alkalmat adó baj
nak okozója ezenkívül a föntemlített viszás álla
pot. Az oly nyomdákban, hol sok táblázatos munka 
fordul elő, a sokszor egészen új rézlineák egy-két- 
szeri használat után már nem illenek jól össze, ille
tőleg minden egyes darab közt hézag mutatkozik,- 
a mi első pillanatra úgy tűnik föl, mintha a forma 
zárása alkalmával a lineák nem lettek volna eléggé 
összetolva. Valóságban azonban ez nem úgy van, 
hanem a lineák végei egész egyszerűen le vannak 
koptatva és éppen a nyomóhenger lötyögése követ
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keztében. Éppen úgy, mint a tömör szedés azon 
részei, hol a nyomás kezdődik és végződik, szint
úgy a lineák végei is, melyek a táblázat alján álla
nak, vannak a romlásnak leginkább kitéve.

Ezen bajok elhárítására az egyetlen mód a ten
gelyágyak összercszelése, ennek pedig akkép kell 
történnie, hogy a csavarok összehúzásával a nyomó- 
henger könnyű forgása ne gátoltassék, mert külön
ben a tengelyágyak hamar kimelegszenek és a gép 
valamely része törést is szenvedhet. A tengelyágyak 
összereszelését mindig a gépmesternek magának kell 
végeznie. Az igaz, hogy minden gépmester nem lehet 
egyszersmind géptechnikus is, de ha szép és jó mun
kát akar fölmutatni, első gondja mindig az legyen, 
hogy a kezeire bízott gép szerkezetét, annak egyes 
alkatrészeit és működését behatóan ismerje.

Az összereszelésnél a nyomóhenger oly magasra 
emelendő föl, hogy az alsó ágyazatot ki lehessen 
venni; mert mindkettőt a tengelyre helyezve, két 
kézzel jól össze kell szorítani s föl és alá mozgatni, 
mi által az elreszelendő réteg körülbelüli vastagsága 
megtudható. A felső, valamint az alsó ágyazatból 
egyforma részt kell lereszelni és munkaközben több
ször köbmérővel (Schieblehre, Caliber) utánmérni, 
hogy egyik oldal a másiknál gyöngébb ne legyen, 
mert az egyenlőtlenül megreszelt ágyazat rövid idő 
múlva ismét kitágul. Ha mind a négy ágyazatrész- 
szel elkészültünk, a nyomóhenger ismét régi állásába 
visszahelyeztetik s a csavarok erősen meghúzatnak. 
Hogyha véletlenül a kelleténél több vétetett le, az 
ágyazatok a tengelyt szorítják s annak járását meg
nehezítik. Ebben az esetben a felső részt kiveszszük 
s egv, az ágyazat alakjának megfelelően vágott erős
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papírdarabot teszünk közbe. A gép megindítása után 
az első félórában gyakran meg kell tapogatni az 
ágyazatokat, hogy vájjon kimelegedtek-e; hogy ha 
ezt tapasztaljuk, akkor még egy megfelelő vastag - 
.ságú papírdarabot teszünk közbe. A csavarok min
dig erősen meghúzandók, nehogy azok járásközben 
meglazuljanak. Ezen eljárás a gép összes ágyazatai
nál követendő, kivétel nélkül.

Meglehet azonban, hogy ezen művelet után is a 
piszkítás még mindig tart. Ez az eshetőség ismét a 
nyomóhenger-fölhuzatnak (Cylinderaufzug, Cachirung) 
helytelenségében rejlik. Hogy mily vastag legyen a 
/ölhuzat, jobban mondva hány ív húzandó föl, egy
részt a betűmagasságtól, másrészt attól függ, hogy 
milyen betűmagasság szolgált a gép szerkesztésénél 
alapméretül. Az újabb szerkezetű gépek a párisi 
magasság szerint készülnek, a mi megfelel 24'w%»-nek 
és a fölhuzat lehet 8 ív, az egvengetést 2—4 ívre 
számítva, kitesz 10—11 ívet, a mi körülbelül egy
negyed cicerónak felel meg; ezen túlmenni azonban 
nem tanácsos, mert ha még több ívet rakunk rá, a 
nyomóhenger átmérote nagyobbodik és nem áll többé 
arányban az azt mozgató formaalap menethossza - 
ságával, minek következtében piszkítás áll be. Ha 
most oly géppel van dolgunk, melyről nem tudjuk, 
mily vastag legyen rajta a fölhuzat, ki kell azt pu
hatolni és pedig a következő módon: egy egyenes 
vonalzót vagy hosszú rézlineát a nyomóhengerre fek
tetünk, úgy hogy az égjük vége a fogkoszorú vala
melyik fogközén keresztül vezetve kissé kiálljon, és 
annyi ív papírt rakunk a linea alá, míg az a fog
koszorún látható osztóvonását találja; a fogasrúd 
szintén ugv igazítandó, hogy annak osztóvonása a
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betűmagasságot érje és a fogkószorúét hasítsa. Ha 
már most egy levonatat csinálunk, a nyomásnak 
éppen elég erősnek kell lennie és a piszkítás eltűnik. 
Ha pedig a nyomás gyönge volna, ,a nyomóhengert 
szükség szerint le kell ereszteni, de aztán a fogas-- 
rudat is úgy állítani, hogy a két osztóvonás ismét 
egymásra találjon. Ha tehát ilyformán a használandó 
fölhuzat vastagságát megállapítottuk és a piszkítás- 
nak semmi nyoma, a .nyomóhengert többé nem kell 
bántani, hanem ha erősebb nyomás kívántatik, 2—3 
ívet még hozzáteszünk, ha pedig gyöngébb, mint pl. 
körleveleknél, táblázatoknál, 2—3 vagy még több 
ívet róla leveszünk. Ezen eljárás különben minden 
gépnél ajánlatos, nemcsak a fönt kifejtett okoknál 
fogva, hanem azért is, mert a nyomóhenger folyto
nos föl- és leeresztése sok időveszteséggel jár és az 
írást is mihamarabb tönkre teszi.

A fölhuzat minden nagyobb formánál megújítandó. 
Ezzel szemben azon érvet lehet fölhozni, hogy 
költséges. De ez az érvelés nem helyes és igen 
könnyen meg lehet dönteni. Ha ugyanis több forma 
egy és ugyanazon fölhuzaton nyomatik, a betűk, 
lineák, clichék nyomait az utána következő forma 
egyengetésénél sok fáradságos munka árán lehet 
csak kiegyenlíteni; legjobban észlelhető ez akkor, 
ha síma alapnyomást kell nyomni, melyen az előtte 
nyomott formák vázlatai tisztán láthatók. Accidenziák 
nyomásánál pedig nagyon sok oly betűt és körzet
részt kell alárakni, melyek teljesen hibátlanok, sőt 
sok esetben egészen újak, a mi sok időt vesz igénybe 
és azonkívül 4—5 ív papírba is kerül. Ha már most 
tekintetbe veszszük a papírkülönbözetet és ehhez a 
fölhuzat benyomásainak kifoltozására fordított időt



és fáradságot hozzászámítjuk, még a laikus is belátja 
a, fölhuzat megújításának szükségét, mely művelet 
nem vesz több időt igénybe, mint egy ív fölragasz
tása. A fölhuzat könnyű és gyors kiváltása czéljából 
a johannisbergi gépgyár gyorssajtói ezen czélra 
készült csapdával vannak ellátva, mely egy kézmoz
dulattal kinyitható és lecsukható és a ragasztást 
egészen nélkülözhetővé teszi. Ezen eljárás mellett 
tömör szedésnél egyáltalában fölösleges az egyen- 
getés — kivéve egyes czímbetűket vágj' körzet
részeket, mivel a gépek úgy vannak szerkesztve, 
hogj' azok minden pontján egyforma erős a nyomás. 
Ha pedig a nyomóhenger fölülete egyenetlen volna, 
a mi régibb gépeknél rendszerint elő szokott fordulni, 
síma egyengetést (Egalisirung) készítünk, melj' a 
fölhuzat alá ragasztatván, gondos kezelés mellett 
több hónapig eltart.

Meglehet azonban, hogj' a helyes fölhuzat daczára, 
valamint hogy a fogasrúd is jó! van állítva, az ágya
zatok pedig jól vannak összereszelve, mégis piszkí- 
tás jelentkezik. Ilj'enkor a hiba csak a gép szerke
zetében lehet; ez esetben a fogakat pontosan meg 
kell mérni, vájjon nem-e tágabb az egyik köz a 
másiknál, vagy pedig a két fogasrúd egyenlő hosz- 
szú-e, mely különbség, ha csak egy "'/ra-nek tized- 
részére szorítkozik is, akkor bizonj'ára a fogvájógép 
(Fraisemaschine) nincs teljesen rendben. Ha arról 
győződtünk meg, hogy a piszkítás oka a gép szer
kezetében rejlik, az olyan gépet minden habozás 
nélkül az illető gyárosnak vissza kell adni.

A festékszerkezet jókarban tartására is nagy íigye- 
lemmél kell lenni; az oly gépeknél, melyek néha egész 
éven át fekete festékben járnak, minden negyedév-
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ben legalább egyszer teljesen szét kell szedni a festék
szerkezetet, azt tisztára megmosni és jól beolajozni. 
Egyébiránt magától értetó'dő dolog, hogy a gép többi 
alkatrészei is mindig tisztán tartandók és gondosan 
olajozandók, nehogy munkaközben zavarok fordul
janak elő'.
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Az elősoroltakban, a szűkre szabott térhez alkal
mazkodva, csak a legfontosabb teendőket érinthet
tem, de törekvésem oda irányult, hogy tapasztala
taimat a könyvnyomdászat terén az általánosság 
használatára egyszerű modorban a lehető legrövi
debben foglaljam egybe, elérni remélvén ezáltal azt, 
hogy az érdeklődőknek így is némi szolgálatot teszek.

Clement János.


