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ELOSZO.

Régen hiányát érzi minden törekvő nyom
dász egy jó, kimerítő kézikönyvnek, de sajnos,
annak a csekély töredéknek, mely erről gondol
kozik, sem érdeklődése, sem támogatása nem
elég arra, hogy egy nagyobb szabású míí kiadá
sát koczkáztatni lehetne; és e körülmény talán
még évekig késleltetni fogja az elsőmagyar nyom
dászati kézikönyv megjelenését.

Pedig ha látjuk azt, hqgy német szomszé
daink a szakképzettség, de különösen a szakiro-'
dalom terén mennyire előbbre vannak, s hogy
náluk egy-egy szakmunka, jó magas ára daczára,
már 4-5 kiadást is megért, nemcsak az irigy
kedésre, de pironkodásra is lehet okunk elég.

Az átalakúlások korszakát éljük, s ez okból
mihamar megváltozhatnak a viszonyok e tekin
tetben is; úgy vélem azonban, .. hogy addig,
mig ez bekövetkezik, a semminél többet fog érni
e könyvecske is, a melynek kiadását midőn elha
tároztam, sem a feltíínési viszketeg, sem a nyere
ségvágy nem bántott. Régen tisztában vagyok
azzal, hogya feltíínővé léteiből a nyomdászati
pályán lehet v,alakinek kellemetlensége elég, de
haszna soha. Epen úgy van ez nálunk azokkal
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a vállalatokkal, melyeket egyesek a szakismeret
terjesztése czéljából létesítettek : a sovány erkölcsi
siker mellett semmi anyagi eredmény.

Józan megfontolás után én sem számítot
tam egyébre, s jól esik előre látásomnak hize
legni azzal, hogy e föltevésemben nem is csalat
koztam ; annyira nem, hogy ha mélyen tisztelt
főnököm, Ajtai K. Albert úr, kinek a magyar
nyomdászat fejlesztése körűl el nem vitázható
érdemei vannak, áldozatkészségével e vállalato
mat nem támogatja, alig lenne alkalmam ezt neki
e helyen is megköszönni.

Könyvemben több helyt szabályokról be
szélek; szükségesnek látom megjegyezni ehez,
hogy azokat nem én állítom fel, hanem a legjobb
német szaklapok, melyek után nagyrészt e köny
vecske is készült, s így azokat minden önmeg
alázás nélkül követheti bárki is.

Midőn még különben is igénytelen munkám
fogyatékosságáért a szaktársak elnézését kérném,
szükségesnek látom fölemlíteni, hogy az egyes
nyomdai eszközök és anyagok idegen elnevezé
sét sok helyt szándék.osan hagytam meg, mert
tapasztalásból tudom, hogya legmagyarabb vidé
kek nyomdászai is jobban ismerik és használják
azoknak német; mint magyar elnevezését.

Kolozsvárt, 1895. október 20.

Ruzicska Gyula,



Accídenzía-szedés eflyszet'űsítése.Ma, midőn a szenny
konkurrenczia következtében a munkaárak a legala
csonyapb fokra szállottak alá, kerűlnünk kell az ac
cidenzia-szedésnél a fáradságos és költséges építmé
nyek (mint pl. könyv-boritékoknál körzet-körzetre
halmozásából összeállított diadalkapuk, számláknál a
barokk-stilű képrámákra emlékeztető alakzatok stb.
stb.) alkotását, mert ezek, a mellett, hogy költségesek,
legtöbbször nenfÍs szépek. Egy-egy alkalmas vignettá
val vagy polytypiával, melyhez egy két lineát esetleg
színes alapnyomatot alkalmazunk, sokkal könnyebbé,
tehát olcsóbbá tehetjük az accidenzia-szedést, mintha
azt számtalan apró lineák, körzetek és kizáró-anyagok
ból időt rabló fáradtsággal s a legtöbbször ízléstelenűl

állítjuk össze; nem iSipeszélve arról, hogy egy-egy
ügyesen alkalmazott vig~yttahasonlíthatatlanúlna
gyobb effektust idéz eIÖa?ilé1oy()mtatványon. Belátták
ezt már' öntődéink is ésau(Jhézkes körzetek helyett
mind nagyobb számban gyártják a csinosabbnál-csino
sabb vignettákat és a könnyed, minden accidenziánál
sikerrel alkalmazható vonaldíszítményeket.

..t1ccidenzia-szedés mi által lesz dt'ága? Az accidenzia
szedést nemcsak a tervnélküli szedés, de a körzeteknek
és lineáknak szorosan egymásra halmozása által· is
drágíthatjuk. Milyen tengernyi időt rabol el pl. egy
úgynevezett komplikált keret szedése, a melybő1 végűl

az sűl ki, hogy nem is szép. Ez leginkább onnét ered,
mert a szedőnek vagy fogalma sincs arról, mibe kerűl

het a kérdéses munka, vagy pedig semmi gyakorlati
érzéke· és izlése nincsen. Ezt bizonyítja az 1. ábrának
oktalanúl egymásra halmozott vonal-építménye, mely
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nemcsak nem szép, hanem mert az anyag végre is nem
nlindég új, a zurichtolásnál sok időveszteségetokoz a
gépmesternek, mig az a szorosan egymás mellett álló
vonalakból és kőrzetdarabokból a foltokat el tudja
távolítani. Mennyivel könnyebbé és szebbé tehetjük
ugyanezt a keretet, ha kevesebb vonalat alkalmazunk

és a vonalak s körzetek közt egy kevés tért hagyunk,
azt fényesen bizonyítja a 2-ik ábra és az, hogya gép
mesternek legalább egy fél Mával kevesebb idő kell a
zllrichtoláshoz. Az ilyen izlés értelemnélkűliszedés el
enyészteti azt a csekély hasznot is, melyet az úgyis
rosszúl fizetett accidenziáktól remél a nyomdatlllaj
donos.

Alapnyomat-lemezek kji, éle anyagból. Első sor-
ban a legprimitivebb:a -lemezrőlszólok, illetve
nem is kellene róla Sz ' lert ezt a legegyszerűbh
nvomda is elé' ' ert czélom szembeállí-
ülni sokkal pra fajta találmányokkal, meg-
említek róla annyit, ogy ideje volna használatáv:cU
végleg fölhagyni, mert ennek használata nemcsak idő

rabló,hanem meg sem felel többé azoknak a czélok
nak, 9 mikre az alapnyomat-Iemezeket ma már hasz
B!áljuk. Talán drágább, de sokkal praktikusab]j> ennél
az úgynevezett fournirozott fakéreg, melyet bármely
asztalossal készittethetünk elegendő mennyiségben.
Repdkivűl könnyen vághatunk ebből klisék alá való
lemezeket, virágokat, betűket, mintázott lemezeket,
csak arra ügyeljünk, hogya fOllrnirozott fa szálkás és
gödrös ne legyen. Ilyen a celluloid-lemez is, melyet
metszésre készen szerezhetünk be, ennek azonban két
hátránya van: nehéz benne dolgozni és semmiféle ra
gasztószerrel nem tapad jól a fatönkhöz. A ki azonban
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sokat tart arra, hogy az alapnyomat-lemezzeli munka
minél könnyebb, tehát olcsóbb, és a lemez a legkü
lönfélébb (néha a fametszőt és zinkographust is nélkü
lözhető) czélra is alkalmas legyen, annak minden ed
dig föltalált alapnyomat-lemezek közíil a Miiser-félét
ajánihatom első sorban. E lemezekbe épen olyan
könnyűségge!karczolhatjuk a legszebb ábrákat, mint
a krétába vagy gypszbe; előállíthatunkvele negativ
formákat, beHlket, körzeteket és az annyira kedvelt
elmosódó, felhőszerűalapnyomatokat, s e mellett tar
tósabb bármely hasonló czélra szolgáló lemeznél. Hasz
nálatának leírását teljesen felesleges adnom, mert a kí
azt (a hozzá szükséges szerszámokkal együtt 15 már
káért) Julius MiisertőlLeipzig-Reudnítzban megrendeli,
bő utasítást kap hozzá, s igazat fog adni azon állítá
somnak, hogy azt egy nyomdának is vétek nélkülözni.

Alapnyomnt-lemezeket értékpapirok stb. nyomásához
könnyen készíthetünk még tölgyfából, melyet a fa év
számát mutató gyürűkszerint kell gyalúlni, hogy nyo
más alkalmával élesen körvonalozott (moiré) mintát
nyerjünk. Nagyon erős diófa, melyet szintén az év
számok szerint lehet gyalúlni, hasonló czélra szintén
alkalmas; az erről készű.lt levonatok finomabb mintá-
val bírnak, mert a dió -mörebb a tölgyfánál. Szép
alapnyomat-lemezt sza, t a Jávorfa is.

Aláh'Úzott szavak Körlevel désenél gyakran jö-
vünk abba a ,kellemetlen helyzetbe, hogy a legtöbbször
irásbetűkbőlszedetL szövegben kiemelendő szavakat,
alkalmas betűkhiányában, nincsen miből szedni. Ilyen
esetekben nem segíthetünk a dolgon másként, mint
hogy a kiemelendő szavak alá lineákat helyezünk. Ha
e szükség nem kényszerít rá, ez eljárást ne alkalmaz
zuk; először, mert ez nem szép és nagyon emlékeztet
az emelkedő térzőkből származott "spies"cekre, má
sodszor, mert a linea soha sem jön oly közel a betű

kép aljához, hogy azt fantázia nélkül aláhúzásnak tart
hassuk, harmadszor, mert ennek meg van az a hátránya
is, hogy a sorokat legalább két térzővel kell ritkítac
nunk. Egyébiránt az aláhúzásnak könnyen belátható
okból nem szabad erősebbnek lenni, minta betűk



8

alapvonalának. Ennek következtében az első példa,
mely félkövér negyedpetit lineával van aláhúzva, na
gyon erős, mig a második, tekintetbe véve a betűk

alapvonalának vastagságát, tompafinom nyolczadpetit

Az én legújabb gyártmányom haszna

Az én legújabb gyártmányom haszna

lineával van sokkal helyesebben aláhúzva. Minden
szabály alól van kivétel; azért ha ilyen lineákkal a
nyomda nem rendelkezik, használhatjuk a nyolczad
petit fekete lineát is.

Aláirás és spitz. Nagyon gyakran találkozunk művek

nél olyan szabálytalanságokkal, hogy előszó, beveze
tés stb. végére, a mellett, hogy a szerző vagy kiadó
neve alá van írva, még spitzet is alkalmaznak. Ez nem
helyes, mert az aláírás már eléggé jelzi, hogy annak,
a mi oltanelmondatolt, vége van és így a spitz leg
alább is felesleges valami.

Aláirásokról klisék előállítása.Nem csekély hátrál
tatást és költséget okoz néha, hogy körlevelekre alá
irásokról, vagy számlákra signaturákról stbiről klisé
ket kell e:őállítanunk.Ha megfizeti is a megrendelő az
ilyen kliséket, ism~rveazeljárást, melylyel ilyeneket
magunk állíthatunk elő, úgy fogjuk találni: jobb, ha
az ilyenekre kiadott pénz a zsebün~ben maracL Ilyen
klisék előállítása a következő egyszerű módon törté
nik: Egy sima ércz- vagy üveglemezt gelatinnal vékony
rétegben egyenlően bevonunk és nt teljesen megszá
radni hagyjuk; midőn megszáradt, a kivánt rajzot vagy
irást chromalaunt tartalmazó tentával ráirjuk és Id
tesszük a levegőre száradni s ha megszáradt vlEi,'l1le
mártjuk. A beiratlan részek ekkor fölpuffadnak és
relief-lemezt képeznek, mig 11 tentával érintett részek
érintetlenűlmaradnak. Miután a lemeztlevegőn ismét
megszárítoltuk, gipszből matriczot formálunk róla és'
ebbe olvasztott·betűérczetöntVe, készen van a szüksé
gelt facsimille. Nagyon természetesen, egyszerííbb raj
zokról is készíthetünkily módoll kliséket.
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Arany-alapon barna vagy fekete nyomásnak rit
kán van meg a kivánt mélysége és élessége, s legtöbb
ször elmosódottnak látszile Ezt a nem tetszetős dolgot
úgy tehetjük jóvá, ha a friss barna vagy fekete nyo
mást finomra őrlött pörkölt kávéporral behintjük és
azt nyomban ledörzsöljük. Az e czélra használandó
kávét persze sokkal jobban kell megpörkölni, mint az
italra használandót szokták. Ez eljárás következtében
a bronz-alapra nyomott festék szép, bársonyszerű ki
nézést nyer és a világosbarna szép sötétbarnává, a fe
kete pedig ritka szép mélységűvé válik.

Betíl és keret harmoniá,ja. A stilszerű keretnek nem
csak a betúk karakterével kell összhangban állani, ha
nem a betiik által előidézendőhatást sem szabad ron~

tania, mégis gyakran láthatunk
jobbfajta accidenziákat, hol a ne
hézkes keret a betűket teljesen
elnyomja, a mint ez amellékelt
:íbrán is, különösen távolról szem
lélve, feltíinővé válik. Ez eset kü
lönösen az egy szinben nyomott
szedésnél áll elő; a több szinben
nyomásnálaz ellentétet azonban
már könnyü elenyésztetni, mert
itt a keret. nyomásához halvá
nyabb szint használhatunk, mint
H szöveghez. Ha pl. a keretet vilá"
goskék, vagy világoszölddel, a szö
veget pedig sötétbarnával vagy fe
ketévelnyomjuk, úgy a betűsorok (J::qelyek mégis csak
fontosabbak a munkán) tűnnek először szembe. A több
szinben nyomás azonban költséges dolog lévén, mi
előtt aszedéshez fogunk, számoljunk mindég e körül
ff!#ínynyel, nehogy a szedésben hibás összhangot több
szinben nyomással kelljen helyreállítanunk.

Bronzzal bevont alapra fekete vagy szines festékkel
könnyim nyomhatuiilF és szép eredményt érhetünk el,
ha a bronz alá való nyomást viaszfestékkel végezzük.
A viaszfestéket 9 rész kremsi fehér és l rész finoman
vakart viasz gondos szétdörzsölésével készíthetjük,
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melyhez tiszta, középerős kenezét keverünk mind
addig, mig az a nyomásra alkalmas festékké válik. Igen
természetes, hogy az ilyen festékkel végzett nyomás
nak tökéletesen száraznak kell lennie, mielőtta további
nyomást megkezdenők.

Bronz alá val6 festék. Vegyünk három rész dörzsölt
világos chromsárgához egy rész erős kenezét, ezeket
jól összekeverve, a nyert mennyiség egy harmadrészét
tevő kopálkenczét adunk hozzá s ismét alaposan össze
dörzsöljük. ,Az ilyen festékkel készűlt előnyomat a
bronzot erősen fogja, s ez erejét még a nyomás után
egy-két órával sem veszíti el.

Cell1,tloill-nl/omás. Celluloid-nyomásnál ajánlatos a la
pokat alkohollal könnyedén megnedvesíteni. Ez fel
oldja vagyis megpuhítja kissé a felületet, úgy, hogya
festék a celluloidbabenyomúlhat.

Chaostypia-lemezek készítése. E chaosz vagy holdtá
jékhoz hasonló, az amerikaiktól importált barbár di
szítő produktumot, mely a selenotypiához (L erről

Selenot:Ypiánál) hasonló, úgy készíthetünk, hogy egy
darab itatóspapirt vizben jól megitatunk és a stereo
typia öntőpalaczkjábatéve, ráöntjük a folyékonynyá
tett betűérczet épen úgy, mint a stereotypia öntésénéL
A forró ólom így a nedves papirral érintkezésbe jö
vén, fantasztikus makzat keletkezik belőle, mi a nyom
tatványon nem kis hatást kelt. Ez az eljárás azonban
nem épen veszélytelen, mert a beöntésnél a nedves pa"
pirtóI gőz keletkezik, mi explodál és a forró ólmot
szerte fröcscsenti; ajánlatos ezért az öntő-kanalat jó
hosszu rúdra kötni és beöntésnél az öntő-palaczk

mögött vigyázattal tartani.

Copir-nyomás'ftál a hengereket megóvhatjuk a co
pir~festék beszivárgásától, ha azokat nyomás előtt 1
rész chrom-alaun és!:) rész vízből álló oldattal be
vonjuk.

Copir-jestékkel való nyolIláselőtta h~ngereket mossuk
meg gyengén chromtimsoval vegyített vizben (két liter
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vizben egy deka chromtimsó), mert különben a copir
festék a hengerek finom pórusaiba beszívódik és a leg
gondosabh mosással sem távoIíthatjuk el. Ez a vegyí
ték a henger finom pórusait elzárja, gyenge hőrt húz
rá, mely a munkánál semmi rossz hefolyást nem
gyakorol.

Copir-festéket, mely a hosszas állástól beszárad vagy
megvastagszik, csekély mennyiségű glycerin hozzá
adásával könnyen ismét használhatóvá tehetünk. A
glycerint csak csöppenként, óvatosan adjuk a festék
hez mindaddig, mig a kellő folyékonyságot előidézzük.

Csirizt zurichtoláshoz stb.legjohh minőségűtálIíthatunk
elő minden különös fáradtság nélkűl következőképen:

Vegyünk 1/, kiló keményítőt, egy fél.tábla enyvet és
körülbelűl20gramm gyantát és meleg vizet adva hozzá
jól keverjük össze. Ha az így k~zűlt csirizt a posha
dástól is meg akarjuk óvni, egy csöpp salicylsavat is
adjunk hozzá.

Dombornyomáshoz a sftOkásos anyagokon kivűl, mint
schellak, guttapercha stb., nagyon jó és tartós matri
czot álIíthatunk elő papirból is és pedig úgy, hogy
gummi arahikummal selyempapir iveket ragasztunk
egymásra és azt egyenként az anyamatricz alatt hepré
seljii.k; addig ismételve az ivek ragasztását és préselé
sét, mig elég éles és tartóS matric20t nyerünk. Magától
értetődik, hogy a köröskörűl levő felesleges papirt
mindég le kell vágni.

Egymásba font,'!~e~(~. A sok szedő által semmi figye
lemre nem méltatQ;t1li· szedőerények közé tartozik a
szedés egymásba fonása is. Sokan azt tartják, hogy
ilyen mellékes dolgokkal nem érdemes törődni, pedig
ez nem áll, l:nert minden figyelmes szedő előtt feltűn

hetett már, hogya szedés, melyben a térzők, stégek,
lineáknincsenek egymásha fonva,különösen a törde
lésnél, sok bosszuságot .okoz. Mint a kőműves, hogy
munkájának nagyohb tartósságot kö!csönözzön, egy
másba fonja vagy köti a téglákat, épen úgy kell a szedő

nek is egymásba fonni a szedésben előfordulóanyago-
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kat. Ha már az egymásba fonás a szedésben előforduló
anyagoknál okvetlen szükséges, úgy méginkább szük
séges ez azoknál az anyagoknál, melyek a nyomtatvá
nyon is láthatókká lesznek, nevezetesen a fekete és
hozzá még kopott lineáknál. Az 1. ábra a laikusnak is
szembetűnővé teszi, hogya IÍlleák nincsenek egy da-

1. ábra. 2. ábra.

rabból, S hogy a szedő hanyag munkát végzett, mig a
2. ábránál e kellemetlen hatás, a lineák egymásba fonása
következtében majdnem teljesen elenyészik. A táblá
zatban, melynek szedésénél az egymásba fonásra nem
ügyeltek, a vonalozás helyenkint úgy tűnik elő, mintha
egy késsel keresztülvágták volna.

Egymáshoz tapadt;betfiket úgy tehetünk könnyen
oszthatóvá, ha este egy kevés glycerinnel leöntjük és
reggel a glycerint meleg vizzel lemossuk a formáról.

Eltolt, lépcsőzetes betfisorok. Sok fejtörést okoz néha
a szedőnek, hogy némely czímsort még a nyomdélban
levő legkeskenyebb betűfajból sem képes egy sorba
beszorítani és két sort csinál belőle; mikor is vagy a
szorosan egymáshoz tartozó mondatok szétválasztásá
val vagy nem megfelelőbetűfajokalkalmazásával teszi
tönkre a munkát; így pl. az .alábbi két szó, egyforma

IRODALMI TÁRSASÁG
értékű lévén a kiemelés tekintetéből,ha kis helyre na
gyobb fajta betűből kell szednünk és egy sorba nem
fér, sem a szorosan egymáshoz tartozó szavak miatt,
sem pedig azért, mert ugyanabból a betűfajból szedve,
két egyforma sort nyernénk, az egyik szót pedig a
másik rovására nagyobb vagy szélesebb betűből szedni
absurdum lenne, nem szabad arra gondolnunk sem,
hogy abból két egymás alá középre zárt sort képez
zünk, hanem eltolt sort kell alakítanunk belőle, és ez
nemcsak hogy szebb, mindenféle szabálynak inkább
megfelelőleszígy, de sokkal feltűnőbbé is teszi a czí-
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met. Ez eljárást nemcsak könyv, körlevél, plakát stb.
czímeknél, de hosszabb aláirásoknál is alkalmazhatjuk
s mindaddig, mig túlságba nem visszük, emeljük vele

IRODALMI
TÁRSASÁG

a nyomtatvány csinosságát, kiküszöböljük vele a túl
ságos keskeny betük használatát, s megkiméljük ma
gunkat a megfelelő betüfajokidőtrabló keresgélésétől.

Erős lúg. A betüket nagyon erős lúggal mosni nem
ajánlatos, mert az erős lúg használata a betüket alkal
massá teszi az oxydálásra. Ezt bizonyítja azon körül
mény, hogya betüércz vegyítéséhez bizonyos mennyi
ségü ónt is használnak, mely az öntésnél nagyobbára
a betü képére tolúl; szóda és hamuzsir oldatban pedig
az ón némileg feloldódik és a betün ónsavas só képző

dik, mely által ennek vékony vonalai folylonosságukat
elvesztik, minek természetes következménye aztán az
oxydálódás.

Faalkatrészt a papirban úgy ismerjük föl, ha 1 gramm
kénsavas anilint 10 gramm meleg vizben föloldunk, ez
oldatból aztán rácsöppentünk 'a megvizsgálandó pa
pirra. Ha van benne faalkatrész, a becsöppentett folt
csakhamar intensiv· sárga lesz s megszáradás után
megsötétül. Ez anilin-oldatot a papirvizsgálal czéljából
készletben is tarthatják, ügyelni kell azonban, hogy jól
be legyen dugaszolva s árnyékos, sötét helyen tartas
sék, különben vegyelemei fölbomlanak.

"Falzolás" a nyómásnál A leggyakrabban előforduló
nehézségek közé tartozik a "falzolás" vagyis az ivek
szélein nyomás közben képződőbehajtás elhárítása. E
kellemetlen dolog csak gyorssajtókon, illustratiók vagy
olyan formák, nyomásánál melyek lineával vagy nehéz
kerettel vannak körülvéve, vagy pedig igen gyönge
papir használatánál fordul elő. Hogy ezt elhárítsuk,
első kötelesség, hogy minden levegőt eltávolítsunk az
iv és a nyomóhenger közül, mialatt az előbbinyomá-



son megy keresztűl, továbbá szem előtt kell tartanunk"
hogy a lehető legvékonyabb legyen a henger áthúzata,
mert az egyenlőtlenség, mely az alárakásból és kivag
dalásból áll elő, -szintén elősegíti a hajtásképződést.

Továbbá nem szabad erős nyomást használni, mert a
bctűk erős benyomúlása a papirba egyik okát képezi
a falzolásnak. Szóval be kell tartani azt a régi nyomó
szabályt : minél kevcsebb ivet helyezünk a nyomó
hengcrre egyengetés alkalmával, annál kevesebb okunk
van a "falzolás"-tól félni. Stereotypia-lcmezeknél és
galván-kliséknél az egyengetést lehetőleg a lemezek
alatt végezzük. Helyezzük az egyengetést a nyomó
posztó alá vagy húzzunk rá egy kartonivet és emeljük
a nyomóhengert. Száraz papirral dolgozzunk vagy
zárjuk a formát gyöngén a mint lehetséges. Agreiferek
nck jól kell fogni és a kivezető szallagoknak nem sza
bad nagyon szorosaknak lenni. Figyelembc veendőmég
két fődolog: az úgyne:vezett "klappni" és a "bausch".
A, "klappni"-t úgy készítjük, hogy egy darab ócska
simító sajtó-lemezt könyvalakba összehajtunk, ennek
magasságát és szélességét a nyomandó forma vagy a
gép nagysága szerint határozva meg ésa nyomó-hcn
ger előtt az u. n. Markenstangenre erősítve betoljuk
úgy, hogy vége a formátóI6--S cic. távollságra álljon;
ekkor a két lemezoldal közé toljunk be összehajtogatott
makulatura-papirt, a szerint, a mint több vagy keve
sebb behajtással van dolgunk. Ennek a czélja az, hogy
az ivet szorosan a nyomó-hengerhez nyomva, a papir
és hengcr közti levegőtlehetőlegkiszorítsa. A 'lbausche"
pedig a másik, még jobb segítő szer. Vágjunk e czélra
ócska simító-Icmezbőlkörülbelül S cicero széles strá
fot és ott, hol a "falzolás" leginkább jelentkezik, tehát
hátúl, csirizzel erősítsükazt a nyomó-hengerre követ
kezőképen: a betűktől körülbelül 1 cicero távolra
16-20 cicero hosszú stráfot ragasztunk és erre ismét
másikat, mig az a kolumna 2/3 részét elfoglalja. Sok~
egymásra ne ragaszszunk, különben a záró-stégek le
mozdítják.

Fametszvények elgörbfilését a következő módon aka
dályozhatjuk meg. A metszvényeket mártsuk jól be
copaiva-balzsamba s aztán száraz helyen helyezzük el.
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Ez a balzsam, melyet némely szines nyomásnál is hasz
nálunk, nem gyakorol semmi káros befolyást a metszet
finorÍl vonásaira.

Fekete lineák a táblázatos szedésben. A hiba, melyet
némely szedő a táblázatos szedésnél csupa kényelem
szeretetből elkövet, onnan is ered, hogy félreismeri a
fekete lineák czélját. Gyakran látunk fekete vagy fél
kövér lineákat duplafinom vagy finom lil1eák által át
törve, a mint ezt az 1. ábra mutatja. Ez egyrészt hely-

telen, azért, mert az ily munka tökéletlennek látszik,
másrészt mert a táblázatnak lehetőlegazt a benyomást
kell tenni, mintha az egy darabból állana, illetve mint
ha tollal lenne rajzolva. A fekete lineának ez okból
sem a fejben, sem úz összegezésnél nem szabad áttörve
lenni (L 2. ábra).

Festék gyors szára(lá,'i,át érhetjük el, ha az illető pa
pirt egy kevés glycerinnel kevert vizben megáztatjuk.
A nagy, kövér betűkkelnyomott plakátok 15-20 percz
alatt megszáradnak, ha ilyen módon áztatott papirra
nyomjuk, mig a tiszta vizben áztatott papiron csak
órák múlva. Megáztatni azonban csak fehér, simítatlan
papirt szabad. Szines és nevezetesen vékony szines
papirt nem szabad megáztatni, mert az áztatás nem
csak a papir szinét változtatja meg, hanem annak tar
tósságát is gyöngíti.

Festék fecskendése. Vannak festékek, melyek a nyo
másnál úgy fecskendenek, hogy a gépet és mindazt,
a mi közelében van, bepiszkítják. E kenemetlen dolgot
elháríthatjuk azzal, ha a festékhez egy csöpp glycerint
keverünk.
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Festékeknek fényt kölcsönözhetünk, ha ahoz k-e.vés
tojásfehérjét keverünk ; ezáltal nemcsak a nyomás lesz
fényes, de különösen a szines féstékeket, kivált ha
magunk törjük, ragasztó erejénél fogva a tojásfehérje
úgy megköti, hogy megszáradás után sem porlanak
le a papirról.

Festékszabá7/JJPz6. Azok közűl a sok betegségek közül,
melyekbemi~''1egtöbb gépmester szenved, talán a leg
nagyobb az, hogy némelyik a legjobb akarat mellett
sem képes két ivet egyenletesen nyomni; az egyik
fekete, a másik szürke, amin aztán a laikus olvasókis
megbotránkoznak. Hogy ezt a kellemetlen dolgot el
kerűljük, karton-papirra rajzoljunk egy körülbelül 6
cm. átmérőjű kört €s osszuk fel ezt, mint az óra szám
lapját pl. 15 egy-egy cm. széles körökre, melyeket
aztán még két-két vonallal három egyenlő távolságú
közökre osztunksafővonalakat(1-15-ig)megszámozva
vágjuk körül és alsó részén, hová vonalköz úgy sem
fog jutni, hasítsuk be, a közepén pedig megfelelő lyukat
vágva, enyvvel ragaszszuk fel a festékvályura a festék
szabályozó csavar alá. Most a csavarral a festékvályut
úgy zárjuk el, mint mikor legkevesebb festékre van
szükségünk s a csavar mögé, szélére, egy kis (az óráé
hoz hasonló) mutatót erősítünk; ha most a csavart
1-5 állítjuk közép mennyiség, ha lD-ig sok, ha pedig
15-ig, úgy már nagyon sok festék megy a hengerekre.
Arra tehát, hogy egyenlő festékezést érjünk el akkor
is, ha pl. egy műből 1 ivet kinyomva, kénytelenekva
gyunk egy sok festéket igénylő ujságformátvagy pla
kátot emelni a gépbe, nincsen 'a gépmesternek egyébre
szüksége, mint följegyezni pontosan azt a vonalat,
melyen a mutató az iv nyomásakor állott és ha újra
ugyanazon műből kell a további iveket nyomnia, a
mutatót ismét arra a vonaira jgazítania. Egy pár ma
kulatura keresztűl bocsátása ut:1n ugyanolyan árnya
latot kap a nyomás, mint az előbbi ivné1.

Feste'k piszkítása és nem száradása. Némely festék
nek meg van az a rossz tulajdonsága, hogy nehezen
szárad és ennek következtében a kirakó-asztalra hulló
példányokat, még ba sok nem fekszik is egymáson,
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piszkítja. Ha meggyőződést szereztünk arról, hogya
hiba nem a festék rossz eldörzsölésében van (t. i. nem
egy helyt sok, más helyt kevés van a hengereken), úgy
vegyünk 3 rész siccativ-olajat, 1 rész glycerint, 1 rész
salpeter-savat és ezt összekeverve, ~gy kártyaszelettel
kenjünk egy cseppet (mely 800-1000 példány nyomá
sához elég) a dőrzsölő-hengerre. Ez~'iltal a festék fényé
ből semmit sem veszt (erre szolgál,f); keverékben a
glycerin) és a legfeketébb sorokat is minden további
fáradság nélkül nyomhatj Ilk, anélkül, hogy piszkítaná
a papirt.

Fényezett nyomás szinesre festett papiron ma már
nem tartozik a nehézségek közé. Ha azt akarjuk, hogy
a fényezett, festett (satiné) papirokon való nyomás ne
legyen homályos, fénytelen, a legközönségesebb festé
ket is, legyen az bármely szinű, fényessé, tündöklővé

tehetjük, ha a festékvályuban a festékhez egy kevés
szárító-kenczét (siccativ) és egy harmadrész legközön
ségesebb vékony kopallakot keverünk. A festékvályu
ban tett kisérlet minden bizonynyal eredményre vezet,
de a hatást csak 15~20 percz lefolyása után észlelhet
jük. Eleintén homályos, megtört a nyomás, de minél
tovább szárad a nyomtatvány, annál erőteljesebbéválik
a nyomás fénye.

Folyószámok nyomtatását a következő előnyös mó
don eszközölhetjük : ha például l---,2QO-ig számokat
kell nyorntatnunk, úgy hogy minden számból 6 pél
dány legyen, úgy a számokat 1---'o-ig a megfelelő kö
zökkel egymás alá szedjük (L a mellékelt táblázat A
rovatát) ésebbő16X20=120levonatot készitünk. Ezzel
meglévén a szükséges "egyes" számok, megkezdjük a
"tizes"-ek nyomtatását úgy, hogy ugyanazon sor szá
mot (az oldalmértéket egy számszélességgel tovább
tolva) 2X6=12 példányon az előbb nyomott számok
elé nyomjuk, mikor is a B rovat áll elő. Ezután a for
mát változtat~l'unkkell és pedig úgy, hogy a fent álló
l-est alól tesszük, mi által a többi számok 1 fokkal föl
jebb mennek és ismét nyomunk 12 példányt az "egyes"
számokkalnyomottakból, mely után a C rovathoz ha
sonló sorszámot nyerünk. Ez eljárást, vagyis a felső
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számot alóltéve úgy, mint azt a táblázat D-L rovatai
mutatják, (mindig 12 példányt nyomva) ismételjük még
nyolczszor. Ha ezzel készen vagyunk, kezdődik a "szá
zas" számok nyomása. A formában álló számokat
ugyanis mind l-esre változtatj uk, az oldalmértéket is
mét egy számszélességgel tovább toljuk és a B-L-ig

A B C D E F G H I K L

1 11 21 31 41 51 61 71\81 91 01

I
2 22 32 42 52 62 72 82 92 02 12
3 33 43 53 63 73 83 93 03 13 231
4 44 54 64 74 84 94 04 14 24 34
5 55 65 75 85 95 05 15 25 35 45
6 66 76 86 96 06 16 26 36 46 56
7 77 87 97 07 17 27 37 47 57 67
8 88 98 OS 18 28 38 48 58 68 78
9 99 09 19 29 39 49 59 69 79 89
O 00 10 20 30 40 50 60 70 80 09

terjedő számsorok elé 6-6 példányban nyomjuk. A
számozás most 1-199-ig teljes, a 200-as számot pedig
még a B rovat szerint előállítottnyomásból visszama
radt 6 példányon a 00 elé egy 2-őst nyomva állítjuk
elő. A sortirozásnál úgy fogjuk találni, hogy a táblá
zatban kövérebb számokkal nyomott 01-09 számok
feleslegesek, azonban e csekély hátránya szembeszökő

nagyelőnynyelszemben, me.lyet ez eljárás által nye
rünk, számításba sem jöhet.

Formamosás. A formamosás rehdesen a kerékhajtók
dolga lévén, nagyon természetes, hogy ezeknek mind
egy, akár újság-formát, akár finom anyagból szedett
accidenz-formát mosnak, egyforma hanyagsággal vég
zik azt. A gépmesternek van legtöbb baja a rosszúl
tisztított szedés-anyaggal, azért neki kellene az acci
denz-formák mosását végezni, vagy legalább felügyelni
arra, hogy az e tekintetben a kerékhajtóknak adott útu
sítását azok szigorúan betartsák. Hideg lúggal soha sem
moshatjuk le a festéket alaposan, azért jó a lúgot egy
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kissé megmelegíteni és ha a festék a formán már kissé
száraz, azt a mosás előtt olajjal meg kell puhítani. A
formák helytelen mosásától az anyagban kiszámítha
tatlan kár esik, melyet egy kissé lelkiismeretes mun
kával könnyen elkerűlhetünk.

Formákra· 'ragadt festék eltávolítása. Ha oly for
mákkal van dolgunk, a melyekre a feladott festék any
nyira rászáradt. hogyabetükről közönséges úton el
nem távolítható, úgy a formát növényolajjal kell meg
kenni. A növényolaj beleeszi magát a festékbe s azt
annyira megpuhítja, hogya festék forró lúggal való
mosás után teljesen feloldódik.

Gépek tisztántartása. Hogya gépek vasalkatrészeit
rozsda ellen megóvjuk és tisztán tarthassuk, következő
keveréket használjunk: egy font szalonnát apróra vag
dalunk és 30 grammnyi kámfort keverve hozzá, fölol
vasztjuk, még pedig meglehetősnagy tűzrtél, úgy hogy
hab képződjék rajta, (de ügyeljünk, nehogy meg
gyuladjon). A képződő habot leszedjük és annyi por
rátört graphitot adunk hozzá, a mennyivel a keverék
szép vasszínt nyer. Most a gépet portóI és más tisztá
talanságoktól megszabadítva, ekenőcscselbemázoljuk,
a mit aztán körűlbelül24óra múlva lágy vászonrongy
gyal tisztára ledörzsölünk. Ez oly szer, melyet éven
ként legföljebb egyszer kell alkalmazni.

GépszaUagok varrásánál a sokszor ·kelleinetlenséget
okozó görcs eltávolítása czéljából né helyezzük a szal
Ingok végeit egymásra, hanem egymlissa,] szembe és
az összekötést egymás mellé helyezett sürű öltésekkel
létesítsük a két vég között.

Gépterem formakönyve. A formakönyv nélkülözhe
tetlen segédeszköze minden gépmesternek, azért egy
nyomdából sem szabadna annak hiányoznia. Az alábbi
ábrához hasonló lapokkal biró könyvet készítve, abba
a nyomdában készülő összes művek, folyóiratok for
matumait bejegyezzük, úgy hogy a nyomdába belépő

új gépmester minden kérdezgetés nélkül tUdja az
előbbi gépmester által nyomott művek formatumait
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megtalálni ; egyúttal kötelességévé tesszük, hogy abba
ő is nlinden újabb műnek formatumát bejegyezze. Na-

Sötér: A méh és világa. 1000 példány.

... ...
G t"» OCO (\l ""o '"cl "'d '"d '"d ('ll (D (I) ('Il ('I) ""d '"d "'d '"d ""d
('ll (ll (I) (ll ('ll l1l Q) V Q) <Ll (1) (ti (ll (ti rp ll) Q) Q) (l) l1l
('ti cll (j) cb (I) Q) Q) V l1l Q) (1) (J) (I) (D rp 4.l (1) Q) V Q)
(I) (l (J) ol (ll V V Q) V V (j) ('\) ('I) (JI rp l1.J V V V <Ll
(J) ('J1 ('ll (Il cb Q) l1l Q) ll) Il.l ('ll (ll (ll ol (J) III ll) Q) V Q)
p..p..~p..p.. Q) l1l ll) V iLl p., p.. p.,. p.. p.. Q) l1.J (ll ll) Q)

8 9 9 8

ro cll ro ol (I) '"o '"cl "'d '"d "'d 14 ro cb (Il (ti (ti "'o '"cl "'d "'d "'d
(ll cll (J) cll ctl V Q) ll) Q) ll,) (ll (ti ('ll ('ll ('ll ll) <Ll V Q) Q)
(tl (J) (I) (ll ('ll Q) v lU V cl) (ll ("ti ('ll ro ('ll (ll v III Q) Q)
(J) (ti ('ll (ll o v Q) lU 11) (l) (p t1l cb ro (ll Q) Q) Q) (J) v
cb (I) ('II (j) (I) v Q) Q) Q) v (l) O.C'll ('ll (I) <Ll cl) V l1l ll)
p.. p.. p.. p.. p.. V dl Q) Q) Q) p.. p.. p.. p.. p.. Q) v dl ll) (1,l

12 12

(ti (D ('Il (ti (ll "p "'d "'d '"cl '"d ('ll (J) (p (ll (D "'d "d '"d "o "'d
(ll (ll (\l (ll t1l llJ I1.lIU ll) Q) c1l (ll (I) (tl (J) v dl 4) ll) Q)
ctl (I) (1) (I) (ti Q) ll) Q) cl) Q) (J) ('ll o t1l (D III Q) ll) V <Ll
OOCb(llOl <Ll Q) <Ll Q) V (ll ro (I) (1\ eP QJ Q) <Ll Q) Go)
('ll ('[I (ll ('ll (1) Q) III V V Q) ro ('ti cll (ll (J) v Q) Q) v v
p.. p.. p.. p.. p.. v Q) Q) cl) l1.J p.. p.. p.. p,. p.. Q) Q) Q) <Ll Q)

8 9 9 8

(ll (I) (J) (J) (ll "'d "'o '"o '"d "d (ll t1l (J) ('ti (I) '"o '"o "'d '"o '"o
(ti (\) oc (J) (I) Q) Q) ov v Q) ('ll cll (ll (J) (1) v V <Ll <Ll Q)
('ti (D (J) ('\) (1) Q) ll) Q) <Ll Q) ('ti ('ll cll (ll (\l III Il.l V Q) V
(Ll ro (I) ('\) (ll v ll) l1.l Q) <Ll ro (ll (ll (D ro Q) Q) (1,)4) v
(I) (J) (ll ('ll ('ll Q) Q) (I) cll <Ll ('ll cll cll (» (J) Q) Q) Q.) III Q)
p., p.. p.. p... p.. ll) 4) Q) ov Q) p.. p.. p.. p.. o.. Q) Q) Q) Q) ll)

Kreuz-stég 12 cicero, ~ittel-stég 14 cicero, Kopf-stég 9 cicero,
Bund-stég 8 cicero, Kapital-stég 4 cicero.

gyon ajánlatos még tartalom-lllutatóval is ellátni az
ilyen formakönyvet.

Glace-papirra való nyomást jelentékenyen megne
hezíti az a körűimény, hogy a festék rajta - még meg
száradás után is - könnyen eltörlődik.E bajon segí
lendő, keverjünk a festék közé gyantadús kenczét, ép
úgy, mint azt a bronz-nyomásnál szoktuk. Ez ugyan
némileg rovására lesz a tetszetősségnek, de legalább a
festék tartósan rajta marad a papiron.

Gyorsso,jtók időelőtti elhasználása. Sok nyomdatu
lajdonos jut arra a kellemetlen felfedezésre, hogy saj
tója, nevezetesen annak egyes részei: fogaskerekek,
fogas rúdak, excenter, tengelyágyak stb. váratlanúl,
gyorsan elpusztúltak. Ez onnan van,l11ert némely lel
kiismeretlen gépmester az egyes géprészek rendes ke-
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nését elhanyagolja. Pedig nekik okoz legtöbb bajt a
hibás, rendetlen járású gép, a mely a nyomást nagy
mértékben befolyásolja. Példáúl a nyomóhenger rez
gése az ivek pontos berakását, a jó registerállítást le
hetetlenné teszi, nem is szólva itten a szines nyomás
náli kellemetlenségekrőLa miket mind elkerűlhetünk,

ha a gépet pontosan és jó kenőanyagokkal kenni el
nem mulasztjuk.

GlIorssadtóli; egyoldali megterhelése. Ezen cZÍm alatt
kisebb formáknak a gyorssajtó jobboldali részén, a hol
a berakónő áll, nyomása értetődik. Kérdés, hogy ez
által a gép, illetőleg a tengelyágy stb. nem romlik-e?
Nem. Nehezebb formákat, mint plakátok, illustratiás
formák, nehéz szinnyomatokat stb. kivétel nélkül a
nyomótalapzat közepére kell állítani, máskülönben
nem csak meg lesz a hajlandóság az egyenlőtlen nyo
másra, de a forma fekvésére is. Könnyű belátni, hogy
ily formák oldalra állításával a betűanyagot és a
gép egyes részeit is befolyásolj uk. Kisebb accidenziákat
azonban nyomhatunk oldalt is, mert ezek legtöbbjéhez
csak nJinimalis nyomás szükséges s így alig van kü
lönbs~g a közt, hogy üresen jártatjuk-e a gépet, vagy
egy könnyűformával. A tégelynyomású sajtóknál ilyen
kérdést föl scm szabad tenni. Ezeknél n1Índenkor szi
gorúan a talapzat közepét kell használni, ha a gépet
kimélni és tiszta nyomást akarunk előállítani.

Gyászlapoli; szegéllleire való festéli;. Vegyünk 4 rész
schellackot és 11(2 rész boraxots azt csekély mennyi
ségű viz hozzáadásával gőzön párologtatva oldjuk föl;
ez olvadékot aztán finom szitán átszűrjük és vizben
föloldott nigrosint vagy közönséges kormot adunk
hozzá s a festék készen van. A viztoldalékot a schellack
mennyisége szerint határozzuk meg.

Hadlított betíf,s01'oli;. A hajlított betűsorokkalmind rit
kábban találkozunk s ezen nincsen is mit bánkódni,
mert hiszen sokkal praktikusabb segédeszközök álla
nak ma már rendelkezésünkre, semhogy szükségünk
volna az időtrabló hajlítgatással vesződni.Tagadhatat
lan azonban, hogy egy~egy szabályosan hajlított sor a
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megfelelő helyen alkalmazva nagyon emeli a munka
szépségét. Ilyenek szedésénél ügyelnünk kell arra, hogy
a hajlitásnak szabályosságához kétség ne férjen s hogy
abetük sugárformájú elrendezésben álljanak, a mit a
nagyon pontos és nem nagyon erős kizárás áltaJ érhe
tünk el; továbbá ha egy szedés ábrában két hajlított
sort (egyet fölül, egyet alól) alkalmazunk, ne legyen az
egyik sor rövidebb (l. 1. ábra), hanem mindkettő egy-

1. ábra. 2. ábra.

forma szélességü és egyforma hajlású (l. 2. ábra). A ki
zárásnál pedig fogadjuk el szabályul, a mit Fischer H.
"Bevezetés az accidenz-szedésbe" czímft nllmkájában
mond: "minél kevesebb apró kizáró anyagot haszná
lunk egy hajlított sor kizárásához, annál szabályo
sabban és biztosabban fog az a szedésben állani."

Hasáb- és tárcza-lineákat, melyek napi- és hetilapok
nálleginkább térzők~ és lineákból vannak összeállítva,
minél előbb jó kicserélni egy darabból, illetve syste
matikus darabokból álló olyan rézlineákkal, melyek
hez a térzők melléállítása teljesen felesleges. Az az alig
számbavehetőköltség, melybe az ilyen lineák beszer
zése kerül, busásan megtérül rövid időn a nagy munka
megtakaritásból; melyet az által érünk el, ha nem
szedjük azokat dirib-darab térzőkből és lineákból.

Henoeröntésre mely időszak a legjobb? Hogya hen
gerekrtek minél nagyobb tartóssúgot kölcsönözzünk,
szükséges az évszakot is, melyben a hengert öntjük,
figyelembe venni. Egy jól öntött hengernek hat hó
napig kell eltartani, ezt pedig csak úgy érjük el, ha a
hengeröntést tavasszal és ősszel végezzük, mert pId. a
tél közepén öntött henger puha és ezért hideg i<lőben

jól használható, de a nedves, meleg tavaszon fölmondja
a szolgálatot; ha pedig a nyár közepén öntjük, úgy a
hideg idő beálltával keménynyé, tehát használhat
lanná lesz.
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HengeT-lyukacsok és "kígyók" eltávolítása. Sok bo
szuságot okoz a gépmesternek, hogy daczára a nagy
gondosságnak, melylyel a hengeröntés körül eljárt,
mégis lyukacsos és hosszú, kigyóhoz hasonló levegő
csatornákkal czifrázva kerül ki a henger a matriczból.
E kellemetlen dolog onnan ered, hogy a hengert a
matriczban hagyjuk teljesen kihülni; azért vegyük ki
a hengert oly korán, a mint csak leheta matriczból és
teljesen kihülni állítsuk valamely szellős helyiségbe.

HengeT-mosást copir-festékkel való nyomás után leg
czélszerűbbenborszeszszel végezhetünk, mert ez köny
nyen föloldja a copir-festéket, legkevésbé sem támadja
meg a hengert és róla gyorsan elpárolog, úgy hogy
az - megszárítása után - minden időveszteségnélkül
más munkához is használható. A vizzel való mosás
tehát nemcsak hogy hátrányosabb, hanem a henger
tapadó képességét csökkenti, lassanként feloldván az
abban levő czukor- és enyvrészeket.

HengeTt, mely szivó.'C4ságát elvesztette, mossuk meg
vizzel, melyben előbb gummi arabikmTIot és egy kevés
mézet fölolvasztunk; természetes, hogy a hengert nlin
denekelőU a legcsekélyebb piszoktól is meg kell tisz
títani. Mosás után nehány óráig hagyjuk száradni. Ez
eljárást czélravezetőbbmindig este, a nyomás befeje
zése után gyakorolni. Néha megtörténikazonban, hogy
reggelig se szárad ki kellőlega henger s a festéket sza
bályellenes módon veszi föl, ekkor vagy borszeszszel
mossuk meg, vagy ha nedves idő jár, a mosóvizbe ke
vés timsót tegyünk, mely a nedves időjárás befolyását
megakadályozza.

HengeT'fnosó anyagot legolcsóbban és legczéJszerűb

ben állíthatunk elő, ha köríilbelüll'!. kiló mosó szó
dát, 5 gramm közönséges konyhasót 5 gallon sós-viz
zel keverünk, jól fölrázzuk, leülepedni hagyjuk és a
folyékony részt használatra leszürjük.

Hengerek óvása ídöbefolllás ellen. Ha a nedvesség
ártalmára van a hengernek, közönséges alkohollal kell
megmosni, ez a nedvességet csakhamar elvonja. Ha a
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henger nagyon száraz, veszünk 100 rész glycerint, 10
rész folyékony ammoniáKot, 40 rész savanyú sört, eze
ket jól összekeverjük és 5-10 perczig mossuk vele a
hengert.

Hengeröntés óc.<;ka anyaf/ból. Az ócska hengeranyag
átöntésénél jó a következöket figyelemben tartani:
Miután azt jó apró darabokra vagdaltuk, az olvasztó
fazékba tesszük és ha olvadni kezd, állandóan ka
varjuk. A matriczotegy kissé jobban melegítjük és az
öntést gyorsabban teljesítjük, mint más, jobbanyagnáI.
Olvadás közben egy kevés glycerint adni hozzá na
gyon előnyös. Ez eljárás követése lehetővé teszi, hogy
rossz anyagból is jó, síma hengereket önthessünk.

Hiánllof~papirkira.kódás. Néha az ivek nem rakód
nak ki a kirakó-asztalra, hanem a formára hullanak;
ez leginkább onnan ered, mert a greifer, ha aza szal
lagkarikán áll, nem nyílik fel eléggé. A greifereknek
nem szabad erősen és sok papirt fogni. Adandó alka
lommal ajánlatos az összes greifereket egyenlő ma
gasra hajlítani, mert ez által az iveknek korán elsza
badulását megakadályozzuk. Űgyeljünkvégülarra is,
hogyakirakó szallagok sem tágan, sem túlerősen ne
legyenek meghúzva és a kivezető zsinórok mind rend
ben legyenek.

Homályos és fényes henger. A hengerek mosása nagy
befolyással van azok tartósságára. Ajánlatos a henge
reket nlÍndig gyors tempóban mosni, mert ha ez nem
így történik, a mosó anyag, legYen az terpentin vagy
kámfor-olaj, !<lSSÚ mosásnál a hengeranyagba szívódik
és aztán elpárologván, ártalmas kéreg képződika hen
geren. Ha a hengert szabály szerint gyorsan mossuk,
úgy fényes a felülete, ha pedig nem, úgy homályos, a
mi eléggé láthatóvá teszi, hogy a mosást jól vagy rosz
szúl végeztük-e 'I

Hibás falraf/asz-betU,k k~javítása. Fabetűinket, ha
valamely erősebb tárgy által megsérültek, következö
leg javíthatjuk ki. Mindenekelőtt a betü képét tisztára
kell mosnunk, mit közönséges terpentinnel végezhe-
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tünk el; ekkor a betü azon részét, mely megsérült,
kissé lllélyebben bevágjuk, hogya müveletet könnyeb
ben hajtsuk végre. Ha ezeket mind elvégeztük, közön
séges iszapos krétát asztalos enyvvel keverünk össze
s egy kis víz hozzáadásával felforraljuk, aztán ez anyag
gal félmeleg állapotban a kivágott betű részét kítölt
jük. Ha az anyag megkerilényszik, éles reszelővel an
nak kiálló részeit lassan addig egyengetjük, mig a
fabetű símaságával egyenlő lesz. Ily módon sok esetben
segíthetünk magunkon s nem szükséges a hibás fabetíít
utánrendelni s annak időt pazarló megküldésére várni.
Kisebb nyomdáknak nem lehet eléggé ajánlani ez
eljárást.

Hor(Jau1l1emezek. ha egyáltalán száraz s a levegőnek

kitett helyen nincsenek elhelyezve, könnyen oxydá
lódnak annyira, hogy hasznavehetetlenek lesznek. Ha
azonban a betűk vagy rajzok finom vonalai nincsenek
túlságosan megtállladva, megmenthetjük az által, hogy
a lemezt meglllelegítjük s aztán terpentinnel s kevés
sósavval jólledörzsöljük. Ha mindazonáltal még egyes
foltok maradnak fenn, csiszoljuk meg faszénporral.

Jlhtstrátiók ell'endezé!w. Nagyon fontos dolog, hogy
illustrált műveknél az illustrátiókat megfelelő helyre
tudjuk állítani, mert a jó elrendezés nem kevéssé emeli

-2-

1. ábra.

-3-

2. ábra.

az illustrátióktól remélt hatást. Ha pId. két egész oldalt
betöltő illustrátióval van dolgunk, ezt nlindenkoregy
mással szembe, hogy az aláirás kivül essék mindenik
nél, kell állítanunk(l. 1. 2. ábra), ha pedig az illustrátió
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a kolumnát nem töl\i be, úgy az illustrátiót középre
állítva, szedéssel töltjük ki a fenmaradó helyet és pe
dig úgy, hogy az illustrátió fölött 2-3 sorral mindig
kevesebb legyen, mint alatta (L 3. ábra). Ha az illust
rátió a kolumna szélességénél jóval keskenyebb, úgy

-4-

3. ábra.

-5-

4. ábra.

oldalt állítjuk és amellette maradó üres tért szedéssel
töltjük ki (L 4. ábra).. llyen esetben az illustrátiót min
dig kivűl, tehát a páros oldalon balról, a páratlan ol
dalon jobbról kell helyezni. Ha két illustrátió jön egy
oldalra, úgy a· nagyobbat kell alól és a kettő közé sze
dést helyezni (1.5. ábra), ha pedig ilyen esetben kisebb,
az oldal szélességét be nem töltő illustrátiókkal van

-6-

5. ábra:

-7-

6. ábra.

dolgunk, úgy szintén a nagyobbat alól, a külső margó
nál, a kisebbet belől helyezzük el (1. 6. ábra). Ha a ko
lumna hasábozva van, úgy az illustrátió és a szedés is
a 7. ábra szerint helyezendőel, ha pedig az illustr. nem
tölti ki a kolumna szélességét, .csak akkor helyezzük
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azt középre (l. 8. ábra), ha két oldalt egy-egy fél ha
sábnyi tér marad a szöveggel való betöltésre, ellenkező
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7. ábra.
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8. ábra.

esetben a 9. ábra szerint oldalra kell helyezni. Egy ol
dalon több apró illustrátió elrendezését a 10. ábra mu-
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9. ábra.
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10. ábra.

t=i\tja; ilyen esetben gondunk legyen rá, hogy azok mi
nél távolabb álljanak egymástól.

:Illustrátiók nyomásához gyönyörű, a mélyebb része
ket jól kiemelő festéket nyerhetünk, ha a fekete fes
tékhez párisi kéket vegyítünk. A párisi kéknek a feke
téhez úgy kell viszonyúlni, mint l-nek a 20-hoz, tehát
körülbelől500 gramm fekete festékhez 25 gr. párisi
kék vegyítendő.

:IncoUne. E nevezet alatt Berger & Wirth lipcsei festék
gyáros egy szert hoz forgalomba, mely a beszáradt és
erős festékt>knél fontos szolgálatot tesz. Ha ugyanis a
festék hosszas állás következtében a hengerre szárad,
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e szerbőlegy csöppet a hengerre kenünk és a gépet
egy párszor üresen jártatjuk, mely után minden aka
dály nélkül nyomhatunk tovább. Megemlítendő még,
hogy az inkolinnal vegyített, illetve vékonyított festék
a papiron igen gyorsan szárad.

Initiálék az accidenz-szedésben. Sokat lehetne arról
irni, hogy az initiálék használata mily hálás dolog
nem csak műveiméi, de accidenziáknál is; legyen

1. ábra.

azonban itt elég csak egy-két példával illustrálni azt,
hogy miként lehet vele el is csufitani az accidenz-sze
dést. Az 1. ábrán feltűntetett initiálnak pId. arra kel-

2. ábra.

lene szolgálnia, hogy egy űzleti kártyán álló czéget
feltűnővé tegyen, de e helyettelcsufitja a nyomtat
ványt, mert a keresztnév rövid s az ebből folyó sza-

bálytalanságon nem segít semmit a mellé alkalmazott
diszítméI1ysem; meg aztán a vezetéknév fontosabb is
lévén, inkább ehez illenék az initiál. A 2. ábra azért
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elvetendő, mert két initiáinak közvetlen egymás után
következése egy kicsit sok a jóból. A 3-ikábránál a
csinossághoz nem hiányzik egyéb, csak a logika. Az
egyik czégtárs neve ugyanis az initiál alkalmazása kö
vetkeztében annyira feltűnővé van téve, hogya másik
nem kevésbé jól hangzó nevet alig veszi észre az ol
vasó. Ilyen módon gondolkozva az initit'ilék alkalmazá
sáról, hamar rájövünk, hol és hogy helyes azt alkal
maznunk.

Initiál é.o; behúzás. Sokan azt hiszik, hogy az initiál
alkalmazása a behúzást feleslegessé, sőt megengedhe
tetlenné teszi, pedig ez nem áll. Ha az 1. ábrán használt

beszéddel nyerte meg az em
beraz istenség lehelletét, az
ész és az örökkévaló tökéle
tesítés magvát. Az emberiség

története, a hagyomány és míveltség
minden kincseivel nem egyéb, mint a

1. ábra.

initiáihoz hasonlót használunk, akkor abehúzásnak
nincsen helye, ha azonban ugyane czélból csak na
gyobb, diszítetlen kezdőbetűt használunk (1. 2. ábra),

A beszéddel nyerte meg az em
ber az istenség lehelletét, az ész és az
örökkévaló tökéletesítés magvát. Az

2. ábra.

itt már a behúzás elen~edhetetlenszükség, mert mig
az 1. ábrához hasonló mitiálék a mű diszítésére szol
gálnak, a nagy kezdőbetűk csupán a kezdetet teszik
jobban feltűnővé.

Irá.~betiík(londozáRa. Az irásbetűket (Schreibschrift)
épen úgy kell őriznünk, mint a feleségünk jó hirnevét,
épen azért helytelen dolog azt, mint a legtöbb nyom
dában látjuk, rendes szedő-szekrényekbehelyezni ,el,
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mert itt százszor inkább ki vannak téve a sérűlésnek,

nlintha faléczek közé állítj uk. Igaz, hogy ez utóbbi mód
a szedést szerfelett drágítja s különösen kisebb fajta,
gyakran és nagy mennyiségben használt betűknél tel
jes lehetetlen is kivinni, ámde ez nem zárja ki azt,
hogy legalább a nagyobb fajta ilyen betűket, melyek
ből úgy is csak egy-egy czímsort szedünk (tehát text
től fölfelé), ne óvjuk meg a faléczek közé állítás által a
korai romlástól.

Jegyzetek elrendezése műveknél és folyóiratoknál.
Ha megfigyelünk egy nehány művet és folyóiratot,
látni fogjuk, milyen rendszertelenség nyilvánúl a jegy-
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2. ábra.

zetek elrendezésében. Így pl. látunk műveket,melyek
nél a jegyzetek, ha véletlenűlaz oldal köze:pén új fejezet
kezdődik s az előbbiben és az utóbbiban IS fordúl elő

jegyzet, az előbbihez tartozót a szöveg végére, tehát a
következő fejezet czíme elé helyezik s a következő fe
jezethez tartozót pedig a kolumna aljára, mig mások
nál ilyen esetben mind alól van elhelyezve a jegyzet.
Bizonyára kényes kérdés ez, a melyen sokat lehetne
vitatkozni, azért leghelyesebb, ha a többség által elfo
gadott szabályhoz alkalmazkodunk, e szabály pedig
abbóláll, hogya jegyzeteknek műveknélmindenkor

a kolumna alján a helye (l. 1. ábra).. A 2-ik ábrán fel
tűntetett elrendezés kerűlendő azért is, mert az 01
vasót ások esetbenegyformajegyzetszám is tévedésbe
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ejtheti ; ha pl. ugyanegy oldalon kétszer fordúl elő

')ccs jegyzetszám, az olvasó hozzá lévén szokva a ko
lumna alján álló jegyzetekhez, oda pillant először is
és a II. Fejezethez tartozó l-ső jegyzetet olvassa az I.
Fejezet utolsó jegyzete helyett. Másként áll a dolog
folyóiratoknál, melyek hasábozva vannak és melyek
nek egy-egy számában több önálló elbeszélés, rajz stb.
foglaltatik, melyek egymással semmi összefüggésben
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3. ábra.

sem állanak: itt már, ha a fentihez hasonló eset áll elő,

okvetlen oda kell a jegyzetet helyezni, hol a czikk vég
ződik (1. 3. ábra) és a következő czikkét a kolumna al
jára. E szabályahasábokra osztott müveknél is áll. A
befejező (spitz-) kolumnáknál álló jegyzetet pedig min
dig a szöveg alá (a spitz vagy aláírás előtt), kell he
lyeznünk.

Jegyzet-számok. Lassan-lassan elhagyogatjuk mind
azon ,;czopf'-okat, melyek a régi jó időkből maradtak
reánk. Ezek közé tartozik a jegyzet-számok melletti
zárjel is, mely legnehezebben akar kipusztúlni. Pedig
mily visszataszító, ha egy mü olvasásakor, a melyet
véletlenül a szerző is jól megspékelt zárjelekkel, mind
untalan zárjelekre bukkanunk, melyek czifrábbnál
czifrább változatai: _)1) vagyi», ha pedig lúdlábak is



jönnek hozzá: ")1) vagy)" I) és )1)" Zavarják az értelmet.
A milyen nehéz azt megmagyarázni. mire jó a zárjel a
jegyzet-szám meIlett,épen olyan könnyű és praktikus
annak használatát mellőzni.

Jegyzet-lineák szélesséfJét magától értetőleg a formá
tum szélességéhez kell arányítani, azonhan az így ki
mondott szabály különféle értelmezésre ad alkalmat
s így megesik, hogya revisor elnézése következtében
olyan műveknél,melyeket több szedő állított elő, kü
lönféle hosszuságú jegyzet-lineákat látunk alkalmazva.
A jegyzet-lineák hosszuságának a kolumna szélességé
hez úgy kell aránylani, mint l-nek az 5-höz s:3 cicero
nál kisebb és 8 cicetonál hosszabb ne legyen, a mint
ezt a következő skála érthetőennmtatja :

Kolumnaszélesség : Jegyzet-linea:

17 cicero 3 cicero
18-22 ciceroig 4"
23-27" 5"
28-32" 6"
33-37" 7"
38-tól feljebb 8"

Azonban a jegyzet-linea is csak, "czopf" 11 szedésben, a
mit ideje végleg kiküszöbölni. Epen olyan I'zolgálatot
tesz a jegyzetek előtt legalább 1 ciceronyi üres tér,
mint a3 vagy 8 ciceros linea, a melynek szedése hozzá
még fáradságosabb is.

Két szin nyomás egyszerre elválasztott hengerekkel.
Ma, midőn az őrültkonkurrenczia megkeseríti a nyom
dász életét, meg kell ragadni minden technikaifogást,
melylyel a konkurrenczíával szemheszállhatunk. Ezek
közé tartozik a két szin nyomás elválasztott henge
tekkel. Kisebb példányszámok nyomásánál ennek ke
vés értéke van ugyan, de nagyobbaknál fényesen be
válik, azért ilyen nyomásra nem csak a gyors-, de
tégelynyomásúsajtóinkat is c7-folszerü berendezni. Ehez
nem szükséges egyéb, mint egy nehány pót-henger és
egy u. n. héber, melyek a középen 4-6 cicero szé
lességben el legyenekválasztva, a fe!>tékvályuban pe
dig a festékválasztót középre helyezzük, az aczél dör-



33

zsölő hengerből a csigát kivesszük, hogy annak ide
oda mozg~ísát megszüntessük és e módon ugyan
egy időbennyomhatunk egyik oldalon fekete, másikon
vörös vagy más szinben. Az itt látható ábra szemlél
hetővé tesz egy fekete és vörös szinbell egy időben

nyomandó űzleti kártyát, melynek mindkét oldalán
nyomásnak kelllellni s így természetesen az eredeti
kártya négyszeres nagyságának megfelelőpapirra van
szükségü\1k. A két negyedben álló B B a kártya hátára
lesz nyomva. A papir tehát négyszer megy keresztűl a

Vörös hengerrész. Fekete hengerrész.

D
Vörös (első nyomás)

Divatárú-csarnok

Kolozsvár

Fekete (első nyomás)

D
sajtón és azután szétvágva, négy drb. két szinben nyo
mott kártyát nyerünk. A nyomás következőképfolyik
le: az első nyomás úgy történik, a mint az ábra mu
tatja, a második nyomásnál umdreholjuk, a harmadik
nál umschlagoljuk és a negyediknél még egyszer um
dreholjuk a papirt. Bármiféle más accidenziákat is
nyomhatunk ily módon, de mint legfőbb dologra, arra
vigyázzunk, hogy a formák úgy legyenek zárva, mint
az ábra mutatja, mert különbenumschlagolást és um
dreholást egyszerre nem végezhetünk a papirral;
figyeljünk továbbá arra is, hogy ha a nyomásnál nem
használunk punkturát, a papirpontosan szögbe legyen
vágva.
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1. ábra.

Keretek áftörése. A szabad irányban szedett acciden-
ziáknál gyakran látunk áttört kereteket, melyekbe

czímsorokat vagy czímereket szoktak
helyezni, hogy vele a nyomtatvány csi
nosságát emeljék, néha pedig, hogy ez
által is tért nyerjenek. Bár a szabad
irány követése által a szedő fantáziájá
nak végtelen tér áll nyitva, mégis jó óva
kodni aszemsértő szabálytalanságok
elkövetésétől.Igy példáúl megengedhető
a keretek áttörése az esetben, ha annak
alakja könnyed (L 1. ábra), ha azonban
a keret kompositiója nehézkes (2. 'ábra),
úgy az áttörésnél keletkezőnagy üráltal
az szemsértővéválik. Ha nehézkes kom
positiójú kereteknél mégis szükségünk
van az áttörésre, úgy soha se mulasz-

szuk el az áttört részt körzetek vagy vonalak alkal-

G

2. ábra. 3. ábra.

mazása által (L 3. ábra) a keretnek megfelelően nehéz
kessé tenni.

Kéziratkiszámitása. Sokszor a szerző vagy kiadó tudni
akarja, hány nyomtatott ivre terjed kézirata. Ekkor
egy, a szerző által is elfogadott, mintát választunk ki,
mely épen olyan betűből van szedve, a milyenből az
új művet akarjuk szedni s annak egy lapján megolvas-
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suk a sorokat s az egy sorban foglalt betűkmennyisé
gét; magMól értetőleg a szavak közt levő hézagot s az
irásjeleket is egy-egy betűnek számítva. Most a sorok
összegét az egy sorhan találtató hetűk összegével meg
szorozva, megtudjuk hány betűből áll egyoldaL Épen
így számítandó ki a kézirat egy oldalán levő betűk

összege s az e számításból kikerűlt összeget a kézirat
többi oLdalainak szál11ával szorozva, megtudjuk hány
betűt foglal magában az (isszes kézirat. Különben a
következőpélda ennek könnyebb megérthetéséreszol
gáL Föltéve, hogya kézirat 150 lapra terjed, minden
oldalon 40 sor van s minden sorba 52 betű fér; tudni
akarnám, hány ivet tölt meg a kézirat nyomtatásban,
ha a kiválasztott minta alakjában készítem, a melynek
egyik oldalán 32 sor van s minden sorban 58 betű,

vagyis összesen 1856 betű van. A kézirat egyik oldalára
40X52=2080 betű fér, az egész 150 oldalnyi kézirat te
hát'nem kevesebb, mint 2080X150=312,OOO betűt tar
talmaz. Elosztva már most eziaz összeget a nyomtatott
minta egyik oldalán levő betűkösszegével, azaz 1856-al,
megtudom, hogy a kézirat 168 nyomtatott oldalt, vagyis
10 és 1/ 2 ivet tölt meg. E számításnál legfeljebb 1/4 iv
lehet a tévedés akkor t. L, ha a kézirat nem egészen
egyenlő nagyságú betűkkel van irva.

Kikötő-zsinórtartósabbá tétele és a lúg és nedvesség
befolyásának megakadályozása czéljából az új zsinórt
használat előtt forró olajba mártjuk és aztán a levegőn

megszáradni hagyjuk. Ez eljárás mellett a zsinór úgy
a lúg bomlasztó hatásának, mint a könnyü szétszaka
dásnak ellent fog állni és tartósabb lesz. Az ily módon
preparált zsinór hónapokig használható.

Kiszáradt henyereket oly módon tehetünk ismét hasz
nálhatókká, ha azókat glycerinnelerősenbedörzsöljük
és azután egy-két napig, mig ismét megfelelően meg
keményednek, félretesszük. Ekkor megmossuk lágy,
meszet nem tartalmazó vizzel és megszárítjuk.

Kivezetőszallagok piszkítása. Gyorssajtóknál a kive
zető szallagok általi piszkítást igen egyszerű módon
akadályozhatjukmeg az által, hogy a kivezető tengelyre
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körűlbelől 3-4 cicero széles és nonpareille vastagságú
deklit ragasztunk körűl, hogy az alsó és felső szallag
ezen fusson keresztűl.Ez egyszerű,dyorsan előállítható

készítmény megakadályozza az ive~neka kivezető tell
gelylyeli érintkezését s így a piszkítást és alkalmazhat
j uk mindazon esetekben, a hol annyi helyünk van, hogy
a felső szallagot beállíthatjuk.

Klopfolásnál nem csak fiatal, de idősebb, tapasztaltabb
gépmesterekis abban a hibában szenvednek, hogy nin
csenek tekintettel arra, minő szedést klopfolnak ; mind
egy nekik, akár ócska betűkből szedett újság, plakát
vagy pedig töréken,y irásbetűk és vékony, könnyen le
törő ékezetekkel ellátott betűkkel van is dolguk, egész
general-marschot kalapálnak a formán. Hogy mennyi
kárt szem'ed a nyomda az ily barbár eljárásból, azt
felesleges magyarázgatni, épen azért előforduló alka
lomkor ne késsünk figyelmeztetni a gépmestert, 'hogy
anyomda nem kov~csmühelys a helyes klopfolás úgy
történik, hogy a klopfoló fát egyik kézzel erősen a be
tűkre nyomva, mérsékelt ütéseket mérve rá, haladja
nak végig a formán vonalról-vonalra. A klopfoló fát
legjobb tölgy- vagy bükkfából készíttetlli és aljának,
mely a betűvel érintkezik, szép simának, felső részé
nek pedig egy darab vastag bőrrel bevonva kell lenni,
hogy az ütés ne essék rá élesen. Tiszta formák klopfo
lásánál ajánlatos papirt is fektetni a klopfoló fa alá.

Kolumnaszámok tartoze'kai. A kolumnaszámok expo
nált helyüknél fogva inkább ki vannak téve a romrás
nak, mint a szedés bármely része. Az úgynevezett holt
kolumnaszámok a korrektura-levonatoknál legtöbb
ször úgy tönkremennek, hogya géprevisiónál kényte-

- 16-
1. ábra. 2. ábra.

l-enek .vagyunk újakkal kicserélni. A leggyakrabban
előfordulókolumnaszámot úgy szedjük, mint az 1. ábra
mutatja, de többször látunk a 2.ábrához hasonlót is.
Mindkét ábránál a tartozékjobban alá van vetve a rom
lásnak, mint a szám maga, azért ajánlatos jobban el-
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lentálló hlrtozékkallátni el azt és e czélból használ
junk nlÍndenkor a 4. és 5. ábrához hasonlóan tompa
finom lineákat tartozékúl, melyek sokkal ellentállób-

16
3. ábra.

-16 -
4. ábra.

16
5. ábra.

bak, tehát praktikusabbak is, mert egyúttal a számokat
is némi védelemben részesítik. A 3. ábrán látható finom
lineák használata azért nem ajánlatos, mert a finom
linea könnyen sérűl és elégtelen vigyázatnál az ivet ki
is vágja.

Kolumnaszámok és czimek. Előbb szólottunk az úgy
nevezett holt kolumnaszámokról, hogy miként kimél
jük azokat, itt még csak annyi a megjegyezni valónk
róla, hogy a számok a műhöz használt betüfajnál min
dig egy fokkal kisebbek legyenek. Ezt a szabályt azon
ban az úgynevezett élő kolumnaczímeknél szigoruan
betartani nem szükséges, mert ezek alá a leggyakrab
bm finom vagy duplafinom lineát helyezünk (I. ábra),

26 Mérgezési tünetek gyermekeknél

mi által a számot és czímet a szövegtől élesen elhatá
roljuk, a kapitel-ből szedettkolumnaczímek pedig linea
nélkül is eléggé elütnek a szövegtől; de itt már, ha tel
jesen kifogástalan munkát akarunk produkálni. szá
mokat a szöveg betüjénél szintén egy fokkal kisebbet
kell használnunk.

Korrektura-lekúzás. Olyan nyomdákban, melyek kézi
sajtóval nem rendelkeznek, az apróbb accidenziák
lehúzása mindig sok bajjal és tetemes időveszteséggel

jár. Például ha egy üzleti kártyát, lt'vélfejet vagy oktáv
körlevelet akarunk lehúzni, ehez épen úgy igénybe kell
vennünk a gyorssajtó egész személyzetét, nlÍntha egy
egész ivet húznánk le; ehez járúl még az is, hogy sok
szor a nyomóhenger nehezebb formához lévén igazítva,
e körülmény a lehúzásnál kikerüli figyelmünket s a
kis forma, melyhez pedig nlÍndig finomabb anyagokat
használunk, olyan nyomást kap, mely a betüket, kör-
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zeteket néha teljesen használhatlanná teszi. Kézisajtó
kat sokszor helyszűkemiatt sem állíthatunk be s ilyen
esetekben a Tanner-féle lehúzó-prés (megrendelhető

W. Tanner & Co. Leipzig-Neuschönefeldi gyárából),
megbecsűlhetetlenszolgálatot tesz. E préssel nem csak
korrektura-Ievonatokat és próbanyomatokat, de ki
sebb, több színben nyomandó accidenzíákat és dom
bornyomást is készíthetünk. További előnyei még,
hogy elesik a kézisajtónál szükséges nyomótalapzat
ki- és betologatása; a nyomó"lapot egy egyszerű szer
kezettelminden betíímagasságra könnyen igazíthatjuk ;
a nyomó felületnek a talapzattal parallel állása követ
keztében a spárgával kikötött szedés megdéílése telje
sen ki van zárva; a talapzat szabadon áll, hogy a sze
désnél szükséges munkát könnyen végezhetjük rajta
és az egész olyan kevés helyet foglal el, hogy a szek
rény-regal mellett, tehát a szedő kezeügyébe is felál
líthatjuk. A prés négyféle nagyságban (22 :35-35: 52 1/.

cm.) készül és ára (130-225 márka) oly csekély, hogy
azt a kisebb nyomdák is megszerezhetik.

Körleve'l-szedéwről.Körlevelek nem igen Hírnek meg
magukon keret- stb. diszítményeket; hogy ezeknek
mégis bizonyos elegáncziát és csinosságot kölcsönöz
zünk, leginkább irásbetükből szedjük azokat. Hogy e
czéltminél sikeresebben elérjük, tartsuk be a következő
szabályokat. Először is az egyes szavak közti tért le
hető szűkre szabjuk, mert mindenütt rossz, ha fl szava
kat "kikergetjük", de legfeltűnőbb ez az irásbetűnél;
ez okból a cicerotól textig terjedő irásbetűknéllegfel

jebb ils spácziumot használjunk a szedéshez. Nagyon
emeli a körlevél csinosságát, ha a margót nem szabjuk
kevésre, azért quart körlevélnél 32-36 és· oktávnál
20-22 ciceronál soha se legyen a szedés szélesebb.

K1'en1,si fehér festéket eddig még nem sikerűlt úgy
porrá törni, hogy abban apró részecskék ne legyenek,
melyek aztán a nyomás tisztaságát lehetetlenné teszik.
E kellemetlen bajt úgy szüntetjük meg, ha a kremsi
fehért meleg vizben feloldjuk s a feloldott pépszerű

anyagot aztán kemény papírra kiterítjük száradni. Ez
eljárás után a megszáradt anyagot egyszer-kétszer



89

kenczében jól megtörve oly sima, minden érdességet
nélkülöző festéket nyerünk, mint a minő a többi.

Lakkozni mindazon nyomtatványokat, melyeknek ha
tásgerjesztés a czéljuk, nagyon ajánlatos. A lakkozás
a nyomtatvány szineit fényesekké, magát a nyomtat
ványt feltűnővé és tartóssá teszi. Ehez a tiszta, fehér
damarlakk legalkalmasabb; ezt sulyának egynegyedét
tevő tiszta terpentinben oldjuk föl s has~nálatba vétel
előtt legalább két hétig állva hagyjuk. Uvegben vagy
korsóbanjól elzárva, évekig is eláll s csak használatkor
kell jól fölkavarni, ezért czélszerű készletben tartani.
A lakkozás egész egyszerűen az illető nyomtatvány
nak lágy ecsettel való bemázolásából áll; azonban
szükséges, hogy a műtét por- és léghuzammenteshelyen
történjék, mert a porszem a lakkból nem távolítható
el, a léghuzam pedig igen könnyen hólyagképző

déseket idéz elő. A lakkot egyenletesen kell mázQlni,
mi czélbóllegjobb két ecsetet használni; az egyikkel
nagyjában kell mázolni, mig a másik nagyobbal az
egyenletes áthúzást végezzük. A lakkozandó nyomtat·
váilynak vizszintesen kell feküdni, nehogy a lakk be
mázolás uhí.n egy oldalra húzódjék vagy épen lefoly
jon. Ha csak papirt kelllakkoznunk, akkor azt előzőleg
alapozni (grundiren) kell, hogy alakk keresztűl szivár
gásából származható kellemetlen, a munkát elrontó
foltok képződését megakadályozzuk. E czélból fehér
gelatint annyi meleg vizben oldunk föl, amennyiből
olajszerű folyadékot nyerhetünk ; az ebbe mártott ecse
tet vagy szivacsot aztán a lakkozandó papiron végig
húzzuk és a papirt megszárítjuk. Körülbelül két óra
ehhez elég, melynek eltelte után a lakkozáshoz fog
hatunk.

Lineákkal való vis."Izaélésről. Milyen sulyossá, nyo
mottá teszi a negyedcicero- valamint a negyedpetit
fekete linea az egyszerűkeret-építményt, aztillustrálja
eléggé az 1-4. sz. ábra, melyben a lineák elnyomják a
körzetet, s így a fődologból mellékdolog válilc Akisérő

lineáknak soha scm szablid másnak lenni, mint kiséret
nek, mert ha azt a szabályt be nem tartjuk, úgy az
egyes részek harmoniába nem jöhetvén, hiányzani fog
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a keret-építményből az összhang, a mi gedig ennél
mégis szükséges valami. A kisérő lineák megválasztá
sánál mindég figyelembe l,ell venni a körzet tulajdon
ságM, t. i. erős vagy könnyed kinyomatú-e és úgy hasz
nálni, hogy erőshezgyöngébb, könnyebbhez még köny-

1. ábra.
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2. ábra.-

4. ábra.

5. ábra.
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6. ábra.
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8. ábra.

nyebb vagy legalább hasonlót illesszünk, mint ezt az
5-8. ábra mutatja. Kivételnek csak akkor van helye,
ha a lineákat világosabb festékkel vagy bronzzal, va
lamint ha sötétebb alapra - mely inkább megengedi
az erősebb keretet, mint a fehér alap - nyomjuk.

Levtflboriték-nyomáshátránllai. Levélboritékok nyo
másánál, különösen ha nagypéldányszámban nyomjuk
azt, gyakran arra a kellemetlen felfedezésre jutunk,
hogya hajUisra eső betűk nyomás ntán teljesen tönkre
mentek. Ez onnan ered. mert a levélboritékok hajtá
sánál a papir egymásra feküdvén és gummival is be
lévén vonva, a betűk e helyen sokkal erősebbnyomás
nak vannak kitéve. E körűlményt a szedésnél figye
lembe kell venni és a szedést csak olyan hosszúra ter
jesszük ki, hogy az a két oldalt levő behajtást ne érintse.

JtIegdőlt szedés oka legtöbbször a rossz kizárásban ke
resendő; mcgtörténik azonban, hogy jó kizárás mel
lett is megdől a szedés, különösen nagy példányszá-
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mok nyomásánál és ekkor a megdőlés oka a zurich
tung vastagságában rejlik. Ilyen esetben tehát a sokszor
5-10 ívből álló papir áthúzatot eltávolítjuk a nyomó
hengerről és azt a kivánt fokra leeresztjük. Egyáltalán
figyeljünk arra, hogykülönösen nagyobb példányszá
mok nyomásánál s akkor, ha a betűsorok a nyomóhen
ger alatt hosszában állanak, soha ne legyen a nyomó
hengeren 2 ívnél több papir-áLhúzat.

MefJhiv6k és belépti Jem/ek sZBdése. Minden szabályt
és jó izlést gúnyoló mód divik, különösen vidéki nyom
dákban a báli meghivók, belépti jegyek stb. ehez ha
sonló dolgok szedésél1él. Némelyik egész mintalapot
képez a nyomda (sokszor összes) betűiről, melyek a
legczifrább keverékben rövidebb és hosszabb sorokba

JiiUEG-IIIVÓ.

A KOLOZSVÁRI IPAROS SEGÉDEK
ÖNKÉPZÖKÖRE

1895. évi má.jus hó l-én

A »HóJA« ERDÖBEN

ZÁRTKÖRŰ

f,M ~ ~i&' _·íJi', .~ ~ fS (iP
1~ i~ ~ l1Jí ""-' <:1J t., 0

rendez,
melyre,t. Czímet és családját tisz

telettel megkz'vja

.A RENDEZŐSÉG.

Kezdete d. u. 4 órakor.

1. ábra.

Meghívó.
A kolozsvári zparos segédek

Önképzlfko"re I895. évi május hó
I-én a »Hója« erdőben zártkó'yú

J1JZajálist
rende~, melyre t. Czímet és csa

ládját tisztelettel megkivja

a rmdezőség.

Kezdete d. u. 4 órakor.

2. ábra.

állítva dokumentálják azt, hogy beh sok tanulni való
van még némely "accidenz"-szedőinknek.Nézzük csak
e két áDrát,mely kicsinyített alakban egy egyszerű

vidéki mulatságra szóló meghivót ábrázol. Az 1. ábra
a szokásos sablon szerint van szedve, mig a 2. ábra
ennek egyszerüsítése és csinosabbá tétele akar lenni.
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Nem is beszélve a csinosságról, nem praktikusabb-e
azt a min~át követni, melyet épen félannyi idő alatt
állíthatunk elő 3-4' féle betííből, mint azt, melynek
szedésénéllO-15 féle betűszekrénvtkell fölállítanunk
s némely sort, mert nem megyjól ki,3-4-szer szednünk.
Kérdezzük csak meg a princzipálist, vajjon a megren
delő olyan jól fizeti az ilyen munkát, hogy megenged
helő annál az 1. ábrához hasonló "műszedés"'!

Müyen vet'sal betfiket ne használjunk? A már évek
óta lábra kapott szabad irány nemcsak az accidenz
szedésben hódít mind nagyobb tért, de betűöntőink

nél is. Számtalan már azon betűfajok száma, melyek
nek különösen versalisai minden szabályt gúnyolva
terjeszkednek túl a megszabott határon vagy pedig
fantasztikus, szokatlan alakot alkotnak, mint pl. az
úgynevezett Renaissance Gotisch, Mikado, Yankee
Renaissance, stb. stb~ Senki sem tagadhatja, hogy e

betűk szépek, de nehezen olvashatók. Legyünk tehát
az olvasók iránt annyi figyelemmel, hogy ne adjunk
föl nekik betűtalányokat ilyen olvashatlan versal
betűk alkalmazásával, mert azok épen úgy szeretik
azt, mint mi a rossz kézirat olvasását.

Moit'é-mintázatú alapn1/omat-lemezeket épen oly
módon készíthctünk, mint selenotypiát (l. ennek leirá
sát 47.1apon); az egész különbség abból áll ennél, hogy
gyanta vagy olaj helyett egy darab moiré-papirt he
lyezünk a formazáró-asztalra és erre öntjük a fölhe
vített betűérczet.

N1/0más egy formát'ól több .~zinben. Néha előfordúl,

hogy valamely oklevelet vagy plakátot több szinben,
dc csak egy-két példányban kell nyomnunk, hogy ilyen
alkalommal a munká! a hengerek lemosásával ne
drágitsuk, járjunk el a nyomásnál következőképen:



Az A alatti ábrával kisebbített alakban előtűntetett
oklevelet pl. két színben kell nyonmunk, még pedig e
két sort: "Tamási Péter" és "díszoklevéllel" vörössel,
a többit pedig feketével, midőn tehát a formát bezár
tuk, jó erős papirt épen olyan nagyságra vágunk, mint
az, melyre az oklevelet nyomni fogjuk és erre zurich
tolás előtt egy levonatot készítünk, a két vörössel
nyomandó sort a formából kiemeljük és helyét stégek
kel, négyzetekkel primitív módon kitöltjük, mi után
a fekete formát kinyomhatjuk. Az oldalmértéket ma-

-----------_ .--.-----_. __ _-------

":::::::::::::::::.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:: .

Tamási Péter
urat

az Erdélyi Gazdasági
Egylet 1895. jul. l-én
rendezett kiállításán

L rendű

díszoklevéllel
tüntette. ki.

'r ............ L

elnök.

A.

titkár.

.... -_ --- .
.............. -------_ .

B.

gától érthetőlegmár az első, takarás czéljára készítendő

levonatnál helyes állásba kell tolnunk. Ha a fekete
forma ki van nyomva, a két vörössel nyomandó sort
előbbi helyére tesszük, a formát lemossllk és a gyors
sajtóból a két alsó hengert kivéve, a két sort egy kézi
hengerrel vörös festékkel bevonjuk i most a B minta
szerint a két sornak megfelelő helyen kivágott vastag
papirral a már feketén kinyomott példányt betakarva
berakjuk a gépbe, s a másik pillanatban két színben
nyomott oklevél hull ki abból a kirakó-asztalra, anél
kül,' hogy két formát szednünk és a hengereket lemos
nunk kellett volna.

Nyomás imitált bor,júbőrpapirranem a legkönnyebh
munka, de a következő eljárással tetemesen megköny
nyíthetjük azt. Először is a nyomást (fényesség miatt)
csak olyan festékkel végezzük, melyhez kopallakkot
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vegyítettünk. Fekete nyomáshoz különben legczélsze
rűbben az úgynevezett könyv],ötőfestéket használhat
juk, lllig a szineshez nlinden tetszés szerinti festéket,
csak adlat-vörös és némely barnát nem, mert ezek
legnehezebben száradnak. Hogy a nyomtatványt a fes
ték lehúzódásától megóvjuk, ne rakjunk közé rnaku
latura-pápirt, hanem rakjuk szét száradás czéljából.
A niélyen mintázott borjúbőr-papirnál,hogy jó ered
ményt érjünk el, szükséges egy vak előnyomatotcsi
nálni a formával; nagy példányszám nyomásánál azon
ban ezmeglehetősen drága lenne, azért, hogy ezt el
kerűljük, állítsuk úgy a hengereket, hogy attól festéket
csak a betűk felülete nyerjen, s nem a törzs is egy térző

vastagságban így aztán a gyűrött mintájú papirra is
jó eredménynyel nyomhatunk, anélkül, hogya betíík
piszkításától kellene tnrtanunk. A sikkativval kevert
festéknek szárító hatására itt van a legnagyobb szük
ségünk, tehát ne feledkezünk meg róla.

Nyomó-henger áthúzat mosása. Az áthuzatúl szol
gáló lemez vagy vászon 24 óráig fahamu-Iúgban ázta
tandó, ezután jó szappannal kell bedörzsölni a festék
foltokat és meleg vizben kimosni. Vigyázni kell, hogy
a mosóviz forró ne legyen, különben a lemez össze
húzódilL Ajánlatos alemez dörzs.ölését szappanos vizbe
mártott, nem kemén." sertéjíí kefével eszközöini s végűl
langyos vizzel öbIíteni ki. A szárítást legczélszerűbba
levegőn végezni.

Olcsó festék - drágal Némely nyomdatulajdonos azt
hiszi, hogy haszon van abban, ha minél olcsóbb festé
ket vásárol és ezzel nemcsak ujságokat és műveket,

de finomabb accidenziákat is nyom. Az eredmény
persze az, hogy tisztátalan, elmázolt nyomtatványokat
állít elő vele. Mit használ az, ha a"legszebb betűket és
díszítményeket használjuk a szedéshez, ha az olcsó
festékkel nem tudjuk tisztán nyomni? A rossz festék
től a forma is gyakran és annyira elpiszkolódik, hogy
nyomásközben meg kell állítani a gépet és a formát
lemosni. Ebben sincs haszon, de abban még kevésbé,
ha a nyomtatványok piszkosan kerűlneka megrendelő

höz. Legczélszerűbb; ha háromféle minőségű festéket
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tartunk: egy olcsó, vékony festéket plakát és ujság
nyomáshoz, egy jobbat müvek és accidenziákhoz és
egy legfinomabbat illustratiokhoz. Tiszta nyomást
autotypiákról csak a legjobb festékkel és jó kemény
hengerekkel csinálhatunk. Az itt elmondottakat figye
lembe véve, be kell látnunk, hogy az olcsó festék 
drága.

Plakát-:!/ttTichtung. Plakátoknál és egyáltalán minden
olyan formánál, melyekben fabetüket alkalmazunk,
nemcsak időkimélés szempontjából, de azért is, hogy
a betük élesen határolt körvonalainak előtüntetésével

a nyomtatványt szebbé tegyük, soha se végezzük az
egyengetést a nyomó-hengeren, hanem a l'abetükből

szedett sorokat a formából kiemelve, tömött irópapir
vagy kartonból való szallagokat helyezzünk alája, s ha
egyes betük még így is elmosódottan tűnnének elő

(a mi szintén onnan ered, hogy alacsonyabbak a ren
des. betümagasságnál), ezeket is külön karton vagy
papirdarabkák alárakásával a kivánt magasságra emel
jük. Ez eljárás által azt érjük el, hogy a festékező hen
ger jól megfekszi az ilyen sorokat, erőteljesebb lesz a
nyomás,jobban, mintha az egyengetés munkáját felül
ről végezzük.

Ré.qen áll6 szedést könnyebben osztunk, ha azt glyce
rinnelleöntjük és egy éjjel így hagyjuk. Reggel aztán
meleg lúggal vagy szappanos vizzel mossuk meg és a
betük könnyen válüak el egymástól. A szintén ajánla
tos petroleummal való mosásnál az eljárás azért aján
latosabb, mert szaga nem oly büzős, mint ezé.

Bézlineák ha,jUtása Ha valamely accidenz-munkához
rézlíneát akarunk hajlítani s nem vagyunk hajlító-gép
birtokában, akkora rézlineát légszeszláng fölé tartjuk
addig, mig izzó vörös lesz, aztán dobjuk hideg vizbe.
Ez eljárás után tetszés szerint hajlíthatjuk a rézlineát.

Bézmetszést oxydtól és TézT()zsdát6l úgy szabadítunk
meg és teszünk végleg nyomásképessé, ha agyagot és
sósavat jól összekeverünk s kefével az oxydtól megtá
madottlapot erősensúroljuk.Emüvelet után a lapot
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tiszta vizzel kétszer-háromszor lemossuk, finom oliva
olajjal bekenjük és egy óráig rajta hagyjuk, azután
finom posztót veszünk elő s azzal az olajat lágyan az
egész lapon újra dörzsöljük, úgy, hogy csak nagyon
kevés olaj maradjon rajta. E müvelet után a klisé szá
raz helyre teendő.

Rozsdát szedővasbólvagy bármely más vaseszközünk
ből következőmódon vehetünk ki : Vegyünk egy darah
tiszta sárga viaszt s azt kenjük erősen rá a rozsdát
kapott tárgyra; ha a vasat a viasz nem fogja, melegít
sük meg kissé. Az így teljesen bevont lapra aztán önt
sünk porított konyhasót s posztóval vagy bőrrel dÖI'
zsöljük, mig a só a viaszt föl nem oldja. E mód sokkal
jobb, mint a habkővel való csiszolás.

Rövidítések az accidenzía-szedésben. E közmondás:
Ahány ház,annyi szokás, alig illik valamire jobban,
mint a rövidítésekre; melyeket számtalan variatioban
látunk egyes accidenziákon. Igy pl. a Dr. vagy a Co.,
ha a sor, melyben előfordúl,kezdőbetűkbőlvanszedve,
a következő változatokban tűnik előnkbe majd itt,

FUCHS & CO. FUCHS & CO. FUCHS & CO.
majd ott; holott pedig a figyelmes szemlélő rögtön
észreveheti, hogy e példák egyike sem szép vagy jó,
tehát kerűlnünk kell azok utánzását. A leghelyesebb
és legszebb alakját a rövidítésnek a következő példa:

FUCHS & C~'

mutatja. Ezt pedig úgy álHtjuk elő, ha pl. a cicero
ból szedett betűkhöz ugyanazon fal petitjéből vesszük
az o-t a ponttal együtt s alája (csak az o betű és nem
a pont alá is) egy duplafinom vagy két nyolczadpetit
tompafinom lineát helyezünk. Ha pedig a linea alkal
mazását elkerűlni akarjuk, úgy szedjük a sort kapitel

FUCHS & CO.
alakban s a sor így js szép különösen a Dr. rövidí
téshez alkalmasabb is lesz.



47

Selenotypia-nak nevezzük a finomabb accidenziáknál
elég gyakran használt három szinben nyomott eres
v. lyukacsos, márványhoz hasonló diszítményt. Ennek
előállítása a lehető legegyszerübb. Ugyanis a sima és
tiszta formazáró-asztalon stégekkel körűlhatárolunk

akkora teret, a milyen nagyságú lemezre szükségünk
van, az igy körülzárt területet aztán behintjük véko
nyan porrá tört gyantával, s a finom porszemek közé
itt-ott legfeljebb gombostüfej nagyságú darabocskákat
helyezünk. A porréteg igen vékony és a gyanta liszt
finomságú legyen, különben a lemez nem nyer nyom
ható felületet. Ekkor a zeugból megfelelőmennyiséget
egy vaskanálban a szükséges hőfokra olvasztva (bele
mártott papirszelet barnás szint kapjon), astégekkel
körűlzártrészreöntjük. Kivánatos, hogy öntőkanalunk-

kal az egész területen gyorsan haladjunk végig. Hogy
nz öntvény egyenlőtlenaljánnk gyalúlásával ne kelljen
vesződnünk, az öntés előtt a készítendő lemez nagy
ságánnk megfelelő fatönköt veszünk elő és ebbe fa
szegeket verünk akként, hogy fejük körülbelül egy
ciceronyira kiálljon s ezt gyorsan, mig az ércz hig
állapotban vnn, szeges oldalával az érczbe nyomjuk
s a fa és ércz közti esetleges egyenlőtlenséget gyors
utánöntéssel vagy pecsétviaszkkal való egyengetés
áltnl pótoljuk. Ekkor készen van a lyukacsos márvány
hoz hnsonló selenotypia-Iemez. (L. ábra.) Ha eres már
ványhozhasonlót akarunk készíteni, úgy a gyanta
helyett egész egyszerüen beolajozzuk a formazáró
nsztalt és úgy öntjük rá a forró ólmot. Az így elkészí
tett selenot.-Iemez nyomását következőkép végezzük:
A lemez nagyságára egy sima alapnyomat lemezt
vágunk s ezt vörös, világosbarna vagy oxydzöld sziu-
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ben előnyomjuk és ha a nyomás jól megszáradt, a
selenotyp-Iemeztsárgával nyomjuk rá s bronzirozzuk.
Ha ezzel készen vagyunk, a lemezt egy kartonvnstag
sággal jobra vagy balra toljuk és valami sötét szinnel
(legjobb az élénk bronzkék) még egyszer nyomjuk. Igy
állanak aztán elő az egymással harmoniáló, vörös, zöl
des, kék és lila szinárnyalatok.

Sérfllt betflk ki,javítása Nagyobb fajta sérűlt bctűket

nem szükséges mindég a hulladék közé dobni, mert
ha a sérülés nem nagy, könnyen kijavíthatjuk azt egy
finom reszelővel vagy éles késsel. Ugyanis a betűképet
egy finom reszelővellereszeljükvagy egy éles késsel le
vakarjuk addig, mig azon sem horpadás, sem karczolás
nem látszik. Ekkor a betűt két stég közé szorítva képé
vel egy darab finom u. n. smiergel-papirra helyezzük
és simára dörzsöljük. Ez legbiztosabban a vas forma
záró-asztalon vagy gyorssajtó talapzatán történhetik.
Végül a betűt egy darabka karton aláragasztásával
eredeti magasságára emeljük.

Sérfllt galván-klise'k k(javitásfl,. Nyomás alatt néha
a galván-klisék egy vagy más okból sérülést szenved
nek, illetve egy vagy több helyen benyomúlnak. Ezen
a legkönnyebben segíthetünk, ha a'lemezt fatalapzatá
ról levesszük és a sérűlt helyet hátlapján megjelölve,
képes oldalával a vasasztaira fektetjük és a sérűlt

helyre, hátúl, a szegbeütésre használt vasat illesztve,
kalapácscsal gyöngén addig ütjük, mig abehorpadt
rész eIül teljesen kiemelkedik előbbi állapotába. Ha a
klisé nem túlságosan sérült, e módon mindég kedvező

eredményt érül1k el.

Simító sa,jtókhoz való papir-lemezeket legjobban tisz
tit):l.atunk terpentinnel vagy benzinnel nedvesített lágy
vászonrongygyal. Nem szabad azonban a rongyot na
gyon megnedvesíteni, különben a papir-Iemez elveszti
simaságát. Ajánlatos a lemezeket használat után Feder
weisba mártott rongygyal szárazra törölni. A makula
tur-papirral való letörlés nem ajánlatos, mert a lemezt
összekarczolja, fényét veszi és nem törli le tökéletesen
a festéket.
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Borok diszíté.'1e. Némely szedő egyes fontosabb sorokat
azáltal vél feltűnőbbé tenni, hogy lineákkal aláhúzgálja
vagy diszítményekkel látja cl. Ez ellen nem is lehet
senkinek kifogása, mert a ezélt, hogya sor feltűnőbbé
váljék, ez~Htal el is lehet érni, csak ne vigyük a dolgot
a túlságba, annyira t. i. hogya diszítmény váljék fel
tűnővé nem pedig a sor, mit kiemelni akarunk. Az 1.
ábránál használt otromba, alágörbülő linea pl. épen

EGHIVÓ

eJ
1. ábra.

EGHIVÓ~
"'it ~ ®
~ 2. ábra.

ez esetet idézi elő; a szemet ez köti meg, nem a sor és
a mellett, miután az ínítialból kífolyó díszítmény akar
lenni, sehogy sem harmoniál annak hajszál vonalaival.
A 2. ábra mutatja, miként alkalmazhatjuk a díszítést
ízlésesen és tehetjük a sort feltűnővé.De találunk ennél

Tavaszi és nyári

Ujdonságok.
3. ábra.

rosszabbakat is. A 3. ábra ezek közé tartozik; ez már
nemcsak ízléstelen, de az olvasástis zavarja és való
ban nem tudjuk mít kárhoztassunk ilyen esetben;
a szedő értelmetlenségét vagy izléstelenségét. Hogy

C.Tavaszi és nyári

C Ujdonságok.
4. ábra. ~

mennyivel egyszerűbbenés szebben lehet azt a ezélt
elérni, melyet az ilyen díszítéssel elérni akarunk, azt
a 4. ábra mutatja.
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Sorok feltl1nővététele. Sok hirdetés- és accidenz-szedő

leledzik abban a hibában, hogy egyes sorokat azáltal
vél feltűnővé tenni, ha elől és hátúl egy vastag vonalat
bigygyeszt a kiemelendő sorhoz, sőt némelyik egész

== UJDONSÁGOK ==
piramist alkot hosszabb-rövidebb lineákból. Ez, amel
lett hogy nem szép, nem is praktikus, mert ha a vonal
vastag, elnyomja a ~ort, ha pedig vékony, nem okoz
sennni feltűnést, ha csak nem a kirakással foglalkozó
leány előtt, ki sokszor ijedve hivja ilyenhez a gépmes
tert, mert szerinte "spies" van. A feltűnővé tételhez,
mint régen, most is jók a kezek, de legjobb, ha ahoz a
sorhoz, melyet feltűnővéakarunk tenni, jó kövér betűt
veszünk, s ha ez sem volna elég, fekete vonalat helye
zünk alája.

Skizzek. A mint a festő előbb sldzzet készít az általa fes
tendő képről, hogy előre tisztában legyen az összbe
nyomással, melyet képével elérni akar, s így megki
mélje magát a kivitelnél felette nehéz változtatástól,
épen úgy szükséges az accidenz-s.~edőnek is minden
gondosabb kivitelt igénylő munka előállításánálelőre

tisztában lenni azzal, hogy mit akar tulajdonképen
alkotni, mert az a munka, melyhez minden terv nélkűl

fogtunk hozzá, nemcsak nagyon drága lesz a szedés
közbenegyre"másra történő próbálgatások és változ
tatások következtében, hanem nélkülözni fogja a csi
nosságot is. Ilyen kellemetlen körülményt elkerülhe
tünk azáltal, ha mielőtt valami gondosabb kivitelű

munka szedéséhez fognánk, lelki szemeink elé rajzol
juk az alakot, melyben azt felépíteni akarjuk; ekkor
aztán eszünkbe jut az is, hogy itt vagy ottan láttunk
valamely szedés-compositiot, melynek legalább egyik
másik része szépen megfelelne a mi czélunknak is;
midőn aztán így megállapodtunk abban, hogy mely
minta után készítsük a munkát, elővesszük a nyomda
vagy egy-két öntőde betűminta-könyvéts egy darab
átlátszó másoló-papirt a készítendő munka nagyságá
ban kivágva, azon az alak hosszát és szélességét czeru
zával húzott vonalakkal meghatározva, ráfektetjük a
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használni szándékolt körzet- vagy betűdarabokra s
azokat néhány odavetett vonássallemásoljuk. Igy ha
ladva sorról-sorra, betűről-betűre s diszítményekre,
néhány percz alatt nagy vonásokban előttünk áll az
alak képe úgy, hogyaszedést, mintha csak egy kész
mintát utánoznánk, játszi könnyűséggelvégezhetjük
és pedig legalább is félannyi idő alatt, mintha szedés
közben komponálva dolgozunk. Az ilyen pausch-papir
rali másolásnak még az az előnye is megvan, hogy
egyes körzet-darabokat, betűsorokat, hogy hatását
megfigyelhessük, nem kell előbb lerajzolni, mert a
másoló-papiron az tisztán keresztűl látszván, nyomban
megítélhetjük, illík-e az az illető helyre vagy nem, s
csak kedvező esetben rajzoljuk a papirra. Van ennek
az eljárásnak még két nagy előnye: az egyik az, hogy
miután némely megrendelő a munkát csak úgy akarja
megrendelni, ha az a minta, melyet készíteni akarunk,
tetszeni fog neki, ilyen esetben a sokszor nagyon kom
plikált forma kiszedését egy gondosabban megrajzolt
skizzel nélkülözhetővé tehetjük; a másik pedig az,
hogy mindazon törekvő szedők,kik egy vagy más ok
ból még nem lehetnek accidenz-szedők, ilyen módon
szabad idejükben otthon is gyakorolha~jákaz accidenz
szedést, s tessék elhinni, több eredménynyel, mint a
szekrény mellett.

Smitzolás eltávolítása Ha egyedül álló sorokat, linea
szedést, üres keretet és egyáltalán nagyobb üres terek
kel biró szedést kell nyomnunk, úgy körülbelűl 12 ív
kemény simított papirból készítsünk nyomóhenger
áthúzatot, mely lehetőleg kemény legyen és a nyomó
hengert a megfelelő magasságba emeljük fel. Bizonyo
sodjunk meg arról is, hogya festékező hengerek nem
feküsznek-e mélyen a formába és biztosan remélhetjük,
hogy "smitzolás" nem fog fellépni.

"Spies"-ek elhárítása. A spieseket a legbosszantóbb,
időt és költséget rabló akadálynak tarthatjuk a nyomdai
munkánál, épen azért teljes erővel arra kell töreked
nünk, hogy azok előfordúlását,amennyire lehetséges,
megakadályozzuk. Leggyakrabban találkozunk ezek
kel a teljesen új anyagokból szedett formáknál, mi-



52

után ezeknél az anyag sima, csúszós levén, az emelke
désre l,önnyen hajlandó, azért ajánlatosn1inden új
anyagból szedett formát nyomás előtt jól megáztatni,
mi által a betűk egymáshoz tapadását segítjük elő. A
már többször has:bnált anyagognál a spiesek eredetét
a rossz kizárásban, a térzők, lineák stb. elgörbűltségé

ben vagy a nagyon erős nyomásban és a gép gyönge
talapzatában kell keresnünk.

Stégek emelkedése nyomás közben. Plakát nyomás
nál az üres ólom-stégek emelkedését úgy akadályoz
hatjuk meg, ha az?kat megfordítva, tehát üres olda
lukkal fölfelé, állítj'uk be a szedésbe, mert azok emel
kedése onnan ere<;l, hogy az ürökbe levegő szorúl és ez
fölemeli astéget. Epen így van ez az ólomból öntött
plakátbetűkkel,melyeknek alsó részük üres, s miután
ezeket nem lehet niegfordítani, úgy segítünk a dolgon,
hogy a sor mindkét oldalához egy-egy kartonból vágott
éket helyezünk. Hihetetlen ugyan egy kissé ez a dolog,
de azért nem árt megkisérteni. Itt van a helye szólani
arról a nlSSZ szokásról is, hogy egyes gépmesterek az
emelkedő stégeket kalapácscsal verik le, s ezzel nem
csak tönkreteszik a stégeket, de azt érik el,hogy más
kor még jobban emelkednek azok a formában. Sokkal
czélszerűbbdolog, ha a kalapács helyett ilyenkor egy
vékony kártya-szeletét veszünk elé s annak mindkét
oldalát csirizzel bekenve, az emelkedő stégek közé
szorítjuk be.

Szalonna,kőmint száritószer Daczára a sikkativ hasz
nálatának, némely festék napokig sem szárad meg a
nyomtatványon: nagy hátrány ez különösen akkor,
ha több szint kell egymásra nyomnunk. Ilyen esetben
úgy segíthetünk a dolgon, ha a nyomtatványt szalonna
kőbe mártott vattacsomóval óvatosan bedörzsöljük, s
mindjárt ezután egy tiszta vaUacsomóvalletöröljük. Ha
végűl még egy tiszta selyem-plüsch darabbal is meg
dörzsöljük, ezáltal a festéknek szép fényt kölcsönzünk.

Szúritóanyag festékhez. Ha valamely nyomtatványt
sürgősen kell expediálnunk s nem várhatunk a festék
száradására, úgy keverjünk a festékhez -fehér sikka-
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tivot, melyet minden drogua-kereskedésben olcsó áron
kaphatunk. A keverés következő módon történik: egy
festékkanállal egyszerre felvehető festékhez 3-4 kés
hegyni sikkativot adunk és a festéktörő kövön jól egy
másba dörzsöljük. E festék képezi aztán a tulajdon
képeni pótszert a festékhez, mely utóbbiból 3 részhez
1 részt keverünk a sikkativval vegyítettből. Ha a ve
gyítést e szabály szerint végezzük, a nyomás tisztasá
gát a sikkativ nem befolyásolja. A visszamaradó ve
gyített festéket légmentes dobozban későbbi haszná
latra is megőrízhetj ük. A hengereket ilyen festékkel
való nyomás után és akkor, ha nyomni való másnapra
is marad, okvetlen le kell mosni, mert a festék könnyen
reájuk szárad.

Szedés-zárók. Kezdetben minden találmányt hidegen
fogadunk és tartózkodunk tőle, a mi helyesen is van,
mert sok olyan találmány kerlH forgalomba, melyek
nek serrllTIi gyakorlati haszna nincsen, viszont annál
inkább kapni kell az .olyan találmányon, melynek
haszna első pillanatra szembeszökő s a melyek külö
nösen arra vannak hivatva, hogy a munkát egy vagy
más módon könnyítsék s ezáltal oIcs6bbá is tegyék.
lIyeimek tartom én a Jesinghaus C. düsseldorfi nyomda
tulajdonos által feltalált, az annyi sok kellemetlenséget
és l1lunkábani hátráltatást okozó kolumnaspárgát
helyettesítő szedés-zárókat, melyeket én már két év
óta a legjobb eredménynyel használok. E S2.edés-zárók
melyek nonpareille vastagságú, két végükön fésühöz
hasonló fogakkal ellátott vaslemezekbőlállanak, amel
lett, hogyaszedésnél és nyomásnál nagy időmegtaka

rítást eredményeznek, biztosítják a szedést aszélbetük
elcsúszásátólj a kolul11náknak a deszkákon való ide
oda tologatásából származó "fisch" felhalmozódás, a
többszöri lehúzásokból eredő szedés megdőlés és az
annyiszor előforduló, rossz kikötéstől eredö, egyes
sarkok, sőt egész kolul1lnák összedőlése e szedészárók
használata {iltal teljesen ki van zárva. De a mi legfő

l,ént figyelmet érdel1lel: az egyes kolumnákat a szedés
záróval együtt emelhetjük a gépbe, mi által a kolum
nák felbontogatására és nyomás után ismét kikötésére
fordított időt megtakarítjuk. E találmány praktikus-
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is, mely abból áll, hogy a hajó baloldalára és fölm
egy-egy 2-3 ciceros stéget helyezünk, a szedés-zárók
ból egy felső, és egy oldalléczet összekapcsolva a
stégek mellé állítjuk és beleszedjük a szedést épen
úgy, mint az egyszerfl hajóba; midőn aztán a kolumna
kész, beállítjuk a jobb oldali és alsó léczet s ki van
kötve a kolumna úgy, hogy azt isméti elosztásáig föl
bontani nem szükséges, meri a korrigálásnál egysze
rüen csak fölemeljük kissé a jobb oldali ·léczet s a
sarok annyira megtágúlnak, hogy könnyen korrigál
hatunk benne. A sajtó alá pedig, mint már fönnebb
emIítém, a szedés-záróval együtt kerülvén a forma,
minden ivnek beemelésénél megtakarít a gépmester
legalább 10 percznyi időt, a mennyi t. i. okvetlen kell
a spárgávaI kikötött kolumnák fölbontogatására s az
itt-ott ledőlő kolumnaszámok stb. fölállítgatására. Ez
előnyhöz járúl még az is, hogya formazáráslloz sokkal
kevesebb stég szükséges, miután az egyes kolumnák
közt lévő hézagokat teljesen kitölteni nem kell. E va
lóban praktikus találmány sokféle előnyeit számba
véve, nem ajánIhatom eléggé annak használatba véte
lét, annyival is inkább, mert a beszerzésre fordított
költség már azáltal is visszatérííl, hogy pl. abban a
nyomdában, hol most évenként 20--25 frtra megy a
spárgára kiadott összeg, a szedés-zárók használata
mellett alig fog 4-5 t'rtot kitenni. E szedés-zárók
Puszta fi és Perl útján vagy egyenesen Paul Friedrich
től Leipzig-Reudnitzban szerezhetőkbe.

Szekrények tiszt'Ítása. Szedőszekrényeket fujtatóval
tisztítani, mint ezt már. mindenkinek tudnia kell, fe
lette káros az egészségre. Sokkal czélszerűbb ennél,
ha az egyes rekeszekben összegyülemlett port nedves
szivacs segélyével távoIítjuk el; a mi úgy történik,
hogyamegnedvesített szivacsot az egyes farekeszekbe
nyomkodjuk s ez által nemcsak az egészségünkre fe
lette káros por fölszállását, .de a fisch-képződést is
megakadályozzuk. Itt van helye arról is szólani, hogy
szigorllan. kell ügyelni arra, miszerint a nyomdasep
résseI megbizottak e munkájukat lelkiismeretesen
teljesítsék, azaz soha ne seperjenek addig, mig a padlót
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jól meg nem öntözik, mert különben nem csak a szek
rények, dc tüdőnk is mielőbb mcgrakódik porral, a
honnan pedig még nedves szivaesesal sem tudjuk azt
eltávolítani.

Színes nyomás pontossága. A több szinben nyomott
munkáknál egyik főfeltétel az, hogy a különböző szi
nek minueziózus pontossággal illeszkedjenek egy
máshoz. Ha a következő szabályokat figyelemben tart
juk, úgy e tekintetben elérjük a kedvező eredményt;
feltéve, ha rendellenes körülményekkel (mint a rossz
gép, egyenlőtlen papir) küzdenünk nem kell. Minde
nekelőtt viz:sgáljuk meg a főtengelyágyakat (úgyneve
zett cylinder-Iagereket), vajon rendben vallnak-e és
ninesenek-e kikopva; ezt minden kevéssé ügyes gép
mester maga is megesinálhatja. Aztán vizsgáljuk meg,
hogyagreiferek az ivet egyenlő erősen fogják-e; egy
új alsó és felső szallag - melyeket nem kell erősen

meghúznunk - beállítása nem kevéssé járúl a pontos
sághoz. A punktura- és greiferexeentert, a eylinder
lagereket, a fogaskereket jól megkenve, a gép mellé
állunk és rövid ideig üresen jártatjuk a gépet; a gya
korlott gépmesier füle és szeme azonnal hallani vagy
látni fogja, vajjon minden rendben van-e. Az első fes
téktől az utolsóig a punkturákat mind állva kell hagyni;
az mindegy lévén, ha közönséges vagy úgynevezett
lukpunkturák is; fődolog: hogy ezeknek a formába
zárva, vagy a mittelstégbe srófolva kell lenni. Továbbá
az úgynevezett franezia zárókarikák használatánál,
melyek nyomás közben gyakran elesúsznak, az elesú
szásnak elejét kell venni azzal, hogy midőn a formát jól
bezárjuk, egy kis faéket verünk mellé. Egy-két kréta
vonás a rámán mutatni fogja, hogya forma esetleges
fölnyitásánál meddig toljuk ismét vissza a zárókari
kákat.

Szines festékek konzerválása. Kenezébe tört szines fes
tékeknek meg van az a rossz tulajdonságuk, hogy hosz
szabb állásnál bőr képződik rajtuk, mely nlÍndig vas
tagabb lesz és így sokszor a festék fele használhatlanná
válik. Hogy ezt megakadályozzák, vizet töltenek rá
néhol, pedig ez nem jó, mert a viz maga is savai tar-
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talmaz és a festék oxidati6ját képtelen megakadályozni.
Sokkal jobb ennél, ha vékony kenezét öntünk rá 1/e
cm. magas rétegben s bárha ennek is meg van az a
hátránya, hogy festékkivételnél a festékhez tapadván,
a festék szinét befolyásolja, mégis legjobban meg
akadályozza a bőrképződést. Legbiztosabb ellenszere e
bajnak az, ha a szines festékeket - kivéve a gyakrab
ban használt kéket és vöröset - száraz, töretlen álla
potban rendeljük s azon a pénzen, melyet ily módon
a sök kárbamenő törött festéken megtakarítunk, egy
festéktörő gépet szerzünk be.

Szines nyomás szines papirra. Kék és sárga festéket
egym~'isranyomva zöld, vöröset és kéket: lila, vöröset
és sárgát : narancsszint nyerünk. Ugyane jelenség ke
rűl előnkbe, ha e festékek egyikével vagy másikávala
fennebh elősorolt színekkel szinezett papirra nyo
munk; például a kék nyomás sárga papiron zöldnek,
vörös a kéken lilának fog látszani. A kinek az mind
egy, hogy milyen a szinilarmonirt a nyomtatványon,
az nyomhat szines nyomást színes papirra, a kinek pe
dig nem, az kerűlni fogja azt, vagy pedig tanulmá
nyozza az alábbi szinskálát s adandó alkalommal olyan
festéket választ a szines papirhoz, melyet a papir szine
nem befolyásol. Ez esetben az előálló szin a papir sziné
vel is harmoniában fog állani.

Szines festékekkeverése. Általánosan tudjuk, hogy há
rom fő szinünk van, u. m. kék, vörös és sárga. Főszi

neknek pedig azért nevezzük ezcket, mcrt ezek hem
keletkeznek más szinek összekeveréséből.Ezután kö
vetkeznek a másodrendű szinek: zöld, purpur és na
!"anesszin ; ez utóbbiak azért neveztctnck másodren
dűeknek,mert ha ezeket más szinnel kcverjük, új szint
nyerünk, p. o. zöld szint kapunk, ha kéket a sárgával
keverjük, vörös és kék összevegyítésébőlpurpurt, vö
rös és sárgából narancs szint. E festékekhől keletkezik
végűl a harmadrendü festék, n. lll. olíva, ceder és hal
vány vörös, melyek összetétel által ismét kettős má
sodrendü festéket adnak. Olíva zöldet kapunk a pur
pur és zöld, eedert a narancssárga és zöld, halvány
vöröset a purpur és narancssárga összekeverésc által.
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Következőleg tehát három osztályba sorozhatjuk fes
tékeinket. E három szinhcz más szineket is adhatunk
árnyalatnak. Ha valamely szinnek árnyalatot akarunk
adni, egész egyszerűen elégséges a fehéret valamely
barna vagy fekete festékkel keverni. Az alábbi sorok
ból könnyen meg lehet tanulni, hogya különféle fes
tékeket mily gyorsan és eredményesen származtat
hatjuk. Franczia-vörös. Ez a keverék indiai vörösből
és egy kis mennyiségű czinnoberből·áll, hozzáadva
kevés brillant karmint. - Chocolat. E festék keveréke
vörös vagy karminlack umbraui földdel, vagy pedig
umbriai barna indiai vörössel és feketével, hozzáadva
sárga festéket, melybőla kivánt szint kapjuk. - Sárga
Jack. Ehez egyforma mennyiségben veszünk barna,
fehér és nápolyi sth'gát. Kevés scharlack és kencze
hozzáadása után megkapjuk a sárga lackot. - Violett.
Ugyanazon eljárással némi purpur szint vegyítve a ke
verékhez s aránylagos mennyiségben vöröset. -- Oliva
barna. Ehez vegyünk egy rész czitromsárgát, három
rész umbraui földdel. Kevés vagy több sötét festék
elég, hogy a szint világosabbá vagy sötétebbétegye. 
Bismarck barna. Vegyünk carmint, vöröslackot és
bronzot s ezeket keverjük jól össze. Hogy világosabb
szint nyerjünk, tegyünk hozzá annyi czinnobert, mint
a mennyi a carmin volt. - Einsen sárga. Tegyünk ke
vés fehértchrom sárgába, hozzáadva czinnobert vagy
carmint. - Szürke. Hogy szép szűrke szint nyerjünk,
elég nyolcz rész fehért két rész feketével vegyíteni. 
vlom szin. Ehez vegyünk nyolcz rész fehért, egy rész
kéket és egy rész feketét. ~ Btfrszin) világos. Ocker
sárgát fehér festékkel és kenczével keverjünk. - Bőr

szin ba,rna. Ez ugyanazon eljárással nyerhető azzal a
különbséggel, hogy kencze helyettvörösfestéket adunk
hozzá. - Franczia szürke. Ennek a keveréke fehér vi
lágos feketével. -- Aranyszin. E festéknek tartalmazni
kell fehér és sárga festéket vörös és kékkelvegyítve.
-Canárisárga. Ehez vegyünk öt rész fehér és 3 rész
czitromsárgát. - Dohányszin. Négyrész sárga és két
rész barna vegyítékbőláll. - RÓzsaszin. E szint úgy
nyerjük, hogy öt rész fehér festékhez két rész carmint
adunk. - Palaczkzöld. Vegyünk hollandi vöröset és
porosz kéketskeverjünk köz.é kenczét és sár:galackot.
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~ Ba,rna,. Ennek keveréke három rész vörös, két rész
fekete és egy rész sárga. - Rézszin. Vegyítéke három
rész vörös, két rész sárga és egy rész fekete. - Villi
gos czitromszint nyerünk, ha négy rész czitromsárgát
két rész fehérhez adunk. - Cseresznye szin. Vegyünk
nyolcz rész fehéret, egy rész vöröset, két rész sárgáí
és egy rész termé&zetes umbrát. - Lila, szin. Keveréke
áll négy rész vörösből, egy rész fehérből és egy rész
kékből. - Zöld. Ehez, vegyünk kéket és sárgát, vagy
feketét és sárgát. -- Elesztőszint nyerünk, ha öt rész
Terra di Siennát, két rész sárga festéket és egy rész
természetes umbrát keverünk. - Izabella szin (más
kép galambszin). E szint vörös, fehér és fekete szinek
összekeverése által nyerjük. - Villigos szűrke. Ki
lencz rész fehér, egy rész kék és egy rész fekete.
Bara,czkvirág szin. Nyolcz rész fehér, egy rész vörös,
egy rész kék és egy rész s~lrga. - Fűzöld. Három rész
sárga és egy rész porosz kék. ~ Téglaszin. Két rész
ocker sárga, egy rész vörös és egy rész fehér.

'l'áblázatoli; állása maveli;nét. Sok szedő zavaros foga
10lllmal bír még arról, hogy az esetben, ha valamely
műben hosszában szedett táblázatok fordulnak elő,
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miként állítsa be azokat helyesen. Szükségtelennek
látva minden bizonyítgatást, egyszerűen rámutatok a
fentebbi ábrára, mely megingathatian határozottsággal
mutatja, mikéntkell könyvekben a táblázatokatállítani.
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Tégelll'nyomásúsa,jtók [őlhúzata. Nem ritkán úgy
találjuk, hogyatégelynyomású sajtóknál a fölhnzat
hasonlíL a párnához. A gyönge és erős fölhuzatról kü
lönböző felfogásuk van a gépmestereImek, azért j ó a
következő szabályokat ismerni. A gyönge és vastag
fölhuzat kerűlendő, mert ettől a betűk először "smit
zolnak" , másodszor széleik romlanak. Sokan azt hiszik,
hogy a gyönge, vastag fölhuzattal a betűt kimélik, pe
dig ez nem áll, mert a vastag fölhuzatba a betű képe
benyolllúlván, ennek épen hajszálvonalaiban tesz kárt.
Ezenkivül a vastag fölhuzat nem való arra, hogy vele
élesen és mégis schattirung nélkül nyomhassunk. A
legjobb fölhuzat 5-6 jól simított papirból áll s ha ilyet
használunk, a jó, tiszta nyomásból hamar meggyőző

dünk róla, hogy helyesen tesszük.

Tisztátalan alapnyomat nem tartozik a ritkaságok
közé a szines nyomá:mál. A tisztátalan alap a papiron
nem tűnik elő simán, hanem foltosan és e mellett a pa
pirba is beszívódik és annak hátlapja úgy néz ki, mint
ha szalonnával kenték volna meg. Ez onnan ered, mert
a szines festéket leginkább firnissel vékonyítjuk, illetve
világosítjuk s nem ismerjük a határt, a meddig a fir
nisselmehetünk. Sok firniss egyrészt a festék nuancát
befolyásolja, másrészt pedig sárga színével egyes fes
tékek eredeti szinét is megváltoztatja. Tapasztalhatjuk
ezt amilori kéknél, melyet zöldessé, ultramarin kék
nél, melyet szűrkéssé tesz a sok firnissel való világosí
tás. Asok firniss végűl nagyon elvékonyítván a festéket,
lehetetlen megakadályozni, hogy abból bőven ne kap
jon a forma, illetve papir is s ebből ered aztán a be
szívódás. Nem kevés befolyással van e körűlményre a
papir is. Rossz, nem jól enyvezett papir a firnisstköny
nyen felszívja és a festéknek ez által tompa, foltos ki
nézést kölcsönöz. Azért ha ilyennel van dolgunk, ne
firnissel világosítsuk az alapszin-festéket, hanem fehér
vegyítékkel és azt jól dörzsöljük eL A mértéktartás
persze itt is fődolog és a szabály ebből áll: kevés elég!

Ü1'es oldalakat helyes-e bekeriteni ? Semmi esetre sem
helyes,mert a keret a betűk, illetve a szedésért van.
Egy üres, kerettel ellátott oldal, épen azt a benyomást
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teszi, mint az üres tűkör, vagy képráma, tehát kerűl
nünk kell annak alkalmazását. Az ilyen természetelle
nes dolog különben a legtöbbször onnan ered, hogya
leginkább szines kerettel nyomott műveknéla keretet
előbb nyomják ki, mint a szöveget s így az esetleg elő

fordúló vakat oldalakat képtelenek előre kiszámítani,
hogy hová fognak esni. Azonban ezen is segíthetünk
úgy, hogya szines keretnyomást csak az egész mű ki
nyomása után végezzük, a mi sok más tekintetből is
sokkal helyesebb.

Viznyomat előálUtása.Kereskedelmi nyomtatványok
nál néha a megrendelő viznyomatot kiván apapirosra,
minek előállításárakétféle mód szolgál és pedig: ha
satinirozó géppel rendelkezünk, úgy a kivánt szöveget
vagy rajzot Bristol-kartonból vagy celluloid-lemezből

kivágjuk és jól, egyenletesen tartó ragasztó-anyaggal
(gummi arabicum, legjobb gelatin anyag stb.) a satini
rozó hengeren a kivánt helyre felragasztjuk s a nyo
mást megkezdjük. Magától értetődik, hogy ez eljárás
csak' simitatlan papiroson vezet czélra, miután az ily
papirok finom szálagai a préselés által szorosan ösz
szenyomatva nyers felületüket elvesztik s az így pré
selt helyek apapiroson vékonyabbakká és átlátszókká
válnak. A papirból előállított matricz, nlÍután nagy
nyomásnak vau kitéve, csak nehány száz példány elő

állítására képes, azért ha nagyobb példányszámot kell
nyomnunk, norgany- vagyaczéllemezbőlkell azt elő

állítanunk. Sokkal könnyebben áliíthatunk elő viznyo
matot, ha a szükséges nyomtatványra szines alapnyo
matot alkalmazhatunk. Ez esetben a nyomókenczét
(gyengét vagy erőset)40%' disznózsir, sózatlan vaj 40%,
magnesia 10010 és velenczei terpentinnell00f0 arányban
a festékdörzsölő készülékben vagy az olvasztó-edény
ben jól összekeverjük, a hengereket és formát (mely
szedésből, fából, horgany-lp.mezből állhat) tisztára le
mossuk és a nyomást megkezdjük ép úgy, mint más
nyomtatandó formánál. Vigyázzunk az egész eljárásnál
főként a tisztaságra. A levonatoknak zsirtalan alakban
kell előállani és nem szabad a viznyomatnak mindjárt
teljes· erőben megjelenni a levonaton, mert ez a nyo
másnál túlzsiros lenyomatokat eredményezne, minek
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folvtán a szélzeteken átfutna s a munkát elrontaná. Az
egymás fölött fekvő levonatokra tiszta makulaturákat
kell tenni vagy egyenként szétrakni nyomás után azon
nal. A zsiraikatrészek apapiroson világosszűrkeszint
idéznek elő, de ez, ha fölibe valamely alapot (különö
sen ajánlatos a szűrke szin)nyomunk, nem lesz látható.

Vi~je(Jygyelellátott papír nyomásáról. A legújabban
forgalomba kerűlőerős, nehezen nyomható papirokon
nem csak vizjegyet, de vizbetűket is láthatunk. E pa
pirok, melyekre számlákat, körleveleket stb. nyomunk,
nem csak időtrablózurichtolást, hanem nagy figyelmet
is kivánnak a nyomásnál, ha csak nem akarunk ma
kulaturát nyomni a vizjegy megfordított állása követ
keztében. Az 1. ábra két egy darabból álló quart lapot
példáz, melyre pl. egy számlát - melyhez a kereszt
vonalak külön vannak szedve - kell nyomnunk. A
gépmester a formát bizonyára úgy fogja zárni, a hogy
azt a 2. ábra mutatja ésa mint az más papirnál helyes

Számla.
'i1"'""'~"ii""'T ..............•

VELIN VELIN

1. ábra. 2.. ábra.

is S nem véve figyelembe a vizjegyet, valószinüleg ki
is nyomja azt úgy s csak nyomás közben vagy után
veszi észre, hogy a kinyomott számlának fele makula
tura, mert azon a vizbetűk felfordítva tűnnek elő. Ilyen
esetben tehát csak két választás áll előttünk: külön
nyomni a keresztvonalakat, vagy átlőni a formát egy
szeri nyomás után; ez azonban költséges passio, melyet
az ilyenpapirra készítendőnyomtatvány árának meg
határozásánál figyelembe kell venni.

Vörös nyomás vékony betílkkel. Nem ritkán látunk
accidenziákat, melyeken pókláb vékonyságú betűk

vörössel vannak nyomva. Tagadhatatlan, hogya feke-
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tével nyomott szövegben egy-egy ügyesen alkalmazott
vörös sor nagyban emeli a munka csinosságát, azon
ben legfőbb czélja ennek mégis az, hogy azt a sort,
melyet vörössel nyomunk, föltűnővé tegye, már pedig
vékony betűk alkalmazásával ezt nem érjük el s a
vörös nyomás kárba veszett munka lesz, azért vörös
nyomáshoz nlindég lehetőleg vastag husú betűt hasz
náljunk.

Zinkographiák készítése. A kinek kedve és ideje van
experimentácziókra, az alábbi eljárást követve, a zin
kographálás mesterségét egy kis gyakorlattal mihamar
elsajátíthatja. Először is szerezzük be az ehez szük
séges következő anyagokat: zink-lemezt, egy darab
lythogr. tust,gummi-arabikumot, 1 liter választó-vizet,
egy kőnyomók által használt hengert, kőnyomdai fes
téket, gyantát, schellackot és egy széles puha ecsetet.
Szükséges még, hogy egy satinirozó-prés, továbbá 11/ 8
rész gelatin és 2/8rész keményítőbenpraeparált másoló
papir is álljon rendelkezésünkre. Ha ez mind meg van,
hozzá foghatunk a zinkographáláshoz. Először a rajzot
tussal eredetben vagy másolatban a papir praeparált
oldalára rajzoljuk; azink-lemezbőla szükséges dara
bot levágva, egyik oldalát habkővel símára csiszoljuk
és·aztán finom krétaport hintve rá, egy száraz posztó
darabsegélyével kifényesítjük; most a rajzot a fényes
zinklapl'a fektetjük, két-három iv enyvezetlen, szivacs
csal megnedvesített papirt, ennek fölébe pedig a zink
lemez nagyságával egyenlő sinIÍtó deklit helyezünk.
Ekkor az ~gészet összefogva satinirozó"prés hengerei
közé helyezzük s óvatosan 10-15-ször keresztűlhúzzuk
rajta; aztán a berajzolt papirt nedves szivacscsal kissé
megnedvesítjük és a zinkről óvatosan levesszük. Most
a zinkre átvitt rajzott levegőnmegszárítjuk, tiszta viz
ben föloldott gumtili arabikummalbekenjük, megszá
rítjuk, száradás után ismét bekenjük, megszárítjuk és
aztán egy darabka szivacsot a festékbe mártva, a raj
zot azzal bedörzsöljük. Ekkor a rajz megfordított képe
a zinken jólláthatóvá válván, a gunuuit róla nedves
szivacscsallemossuk, tűznél megszárítjuk és asphalte
tal kevert gyantával beporozzuk. Abeporozást és mele
gítést háromszor ismételve, a zink-lemez hátulját és



63

széleit spiritusban föloldott schelackkal bevonjuk és
ha ez is megszáradt, hozzá kezdünk a legfontosabb do
loghoz: a fürdőzéshez, a melynél a következő módon
járunk el: egy porczellán vagy ezzel bevont lavorba
jó félliter tiszta vizet öntve, ehhez 25 csöpp választó
vizet adunk; a lemezt a lavor közepére helyezzük és
15 perczig lóbáljuk, hogya viz rajta folyton mozgás
ban legyen, aztán széleinél fogva kiemeljük, gUlllmival
bevonjuk, megszárltjuk, a gummit nedves szivacscsal
lemossuk és a hengerrel befestékezzük, tűznél melegit
jük, beporozzuk, a fürdőt néhány csöpp választó-viz
hozzáadásával megerősitjükés a lemezt beléhelyezve
ismét 10 perczig fürdetjük, mely után kivéve, az első

fürdőnél alkalmazott eljárást (a fürdőt mindenkor erő

sitve néhány csöpp választó-vizzel) mindaddig ismétel
jük, mig a zinkben a nyomáshoz kellő mélység képző

dik Fürdetés közben arra kell ügyelni, hogy l-ször a
lemezen a portóI és festéktől piszok ne gyüljön össze,
e czélból a lemezt fürdetés közben egy puha ecsettel
gyakran dörzsöljük és 2-szor, hogy a lemezt ne mele
gitsük meg nagyon, nehogy a festék egyenletes olva
dása akadályozva legyen. Ha aztán a lemezt nyomásra
alkalmasnak gondoljuk, a fürdőből kivéve tiszta vizzel,
majd terpentinnel tisztára mossuk és lombfűrészszel

körűlvágva, fára szegezzük. Lehet, hogya harmadik
kísérlet után sem jutunk kellő eredményhez, de ne
csüggedjünk, mert itt áll leginkább, hogy "a gyakorlat
teszi a mestert".

Zinkofl'raphiák megóvása levegő és nedvesség beha
tásátóllegczélszerűbbenúgy történik, ha azokat be
csomagoltatásuk előtt a festékhengerrel jól bekenjük
festékkel és azt rászáradni hagyjuk. A por és piszok
tól még jobban megvédhetjük, ha a festékkel való be
kenés után azonnal selyem-papirt boritunk rája és
ezzel együtt hagyjuk megszáradni. Ismét használatba
vétel alkalmával a festéket és papirt kevés benzinnel
könnyen lemoshatjuk.

Zinkograpli,iákataz oxydatiótól megóvás czéljából rá
kent faggyUtól úgy tisztithatunk meg, ha azokat isza
pos krétával és vizzel bevonj uk s ezt papirral jól el-
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dörzsöljük rajta. Ezután egy iv tiszta puha papirral
fényesre csiszoljuk.

Zsírpec..~ét eltávolítása a nyomtatványr6l. Zsirpecsé
tet, melyet a gépnél használt olajtól kapott a nyomtat
vány, benzol-magnesiával távolíthatunk el. E czélból
az égetett magnesiához keverjünk annyi tiszta benzolt,
mig töménynyé válik, mely később morzsás lesz és
ekkor ebből egy keveset a zsirpecsétreszórva, ujjunk
kal óvatosan dörzsöljük szét azon és aztán verjük le
az apró magnesia morzsákat. Friss foltok azonnal el
tünnek, régiek pedig rövid idő múlva és sokszor csak
akkor, ha két-háromszor hintünk rá benzol-magnesiát
és ugyanannyiszor leverjük róla. A benzol-magnesiát
üvegdugóval jól elzárt üvegben őrizhetjükmeg.
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