
72 MAGYAR GRAFIKA 2011/1 

Ma már kevesen emlékeznek arra a korszak-
ra, amikor még nem voltak számítógépek,
nyomtatók és fénymásoló gépek. 
Az irodai sokszorosítás oroszlánrészét egy
mára már feledésbe merült gép végezte,
nevezetesen a stencilgép. Ezek a gépek az
1980-as évek elejéig meghatározó szerepet
töltöttek be a legtöbb hivatalban, irodá-
ban. Megszokhattuk már, hogy a magya-
roknak a legtöbb találmányhoz van valami
közük. A stencilgép esetében is ez 
a helyzet.

1854. március 20-án, Csornán született Gestet-
ner Dávid. Elemi iskolái után nagybátyja üzle-
tében dolgozott, mint hentesinas. Ez a munka
azonban nem igazán kötötte le a jó m�szaki
érzékkel megáldott fiatalembert, így fiatalon,
17 éves korában elhagyta Magyarországot, és
Bécsben, a t�zsdén kezdett dolgozni. Feladatai
közé tartozott, hogy a t�zsdei nap végén kimu-
tatásokat és szerz�déseket másoljon. Ez egy
nagyon id�igényes és frusztráló feladat volt,
hiszen minden példányt egyesével kellett meg-
írni, majd összehasonlítani az eredeti példány-
nyal, hogy a szöveg teljesen azonos legyen.
Ekkor kezdett el azon gondolkodni, hogy kell
lennie egy jobb és gyorsabb módszernek a do-
kumentumok sokszorosítására. A jellemz�en
50–100 példányban készül� szerz�dések, meg-
állapodások, levelek nyomdai sokszorosítása
igen költséges lett volna. Gestetner 1880-ban
érkezik Londonba, itt kap szabadalmat els� ta-
lálmányára, a „kerekes toll”-ra (cyclostyle pen).

Ez a toll egy olyan szerkezet, melynek a he-
gyén egy apró fogakkal ellátott kerék található.
Írás közben a papírt a kis fogak perforálták, ez-
zel, mint egy nyomó formát létrehozva. Ez a toll
volt az alapja következ� találmányának, a sok-
szorosítógépnek (stencilgép). A perforált papírt
eleinte egy faládába helyezte. Egy szöveten ke-
resztül festékezve a perforált íven keresztülhatolt
a festék, így a formára egy tiszta ívet helyezve,

enyhe nyomás hatására megkapta a perforált
ívvel azonos nyomatot.  Ezt a fadobozt tekinthet-
jük az els� stencilgépnek. A sokszorosítás azon-
ban nem volt igazán tökéletes az akkoriban for-
galmazott papírok min�sége miatt. Gestetner
rájött, hogy ehhez a technológiához leginkább
a hosszúszálú rostokból készült, viasszal be-
vont, úgynevezett „kite”papír a legmegfelel�bb.
Ezt a fajta papírt keleten sárkányok készítésére
használták. Az ilyen típusú papírra készült for-
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mákról már 1200 másolatot tudnak el�állítani
óránként, ahogy egy az 1890-es években meg-
jelent hirdetésben olvashatjuk. A maximum
példányszám akár a 10 000 darabot is elérhette
egyetlen formáról. Mindezt bármiféle nyomdai
el�készítés nélkül. Gestetner 1881-ben London-
ban megalapítja a Ricoh Company Cyclograph
céget. Találmányát folyamatosan tökéletesítve

1906-ban London északi részén, Tottenhamban
megalapítja a stencilgépek, festékek, hengerek
és a kerekes toll gyártására szakosodott üzemét.
A sokszorosítógép egyre sikeresebb lesz, a gyár
gyors ütemben fejl�dik. Hamarosan nemzetközi
fiókhálózatot hoz létre gépeinek forgalmazására.
Gestetner gépe ekkor már közel sem hasonlít
egykori fadobozos el�djére. Két dobhengeren
körbeforgó, alulról festékezett selyemanyagra ke-
rül a stencilforma. A forma alatt a festékezést már
oldaldörzsöléssel ellátott hengerek is segítik,
így a stencilforma festékezése még egyenlete-
sebb lesz. A gép egyik védjegye a forma befogá-
sára alkalmazott, apró fémtüskékb�l kialakított
rögzít� rendszer. A tüskék az „A Gestetner” nevet
formázzák. Értelemszer�en a stencilpapíron is
ez a perforálás jelent meg, hogy a formát rögzíteni

lehessen a dobokra. Ez a rögzítési mód az utol-
só stencilgépek gyártásáig megmaradt.  A kézi
hajtású gépbe félautomata ívadagoló szerkezet
is kerül. Így egy rendkívül kompakt, gyors és jól
használható sokszorosítógép jön létre. Az elekt-
romosság és a villanymotorok megjelenésével
a kézi meghajtású gép opcionálisan már elekt-
romos meghajtással is megrendelhet� lett. Keze-

léséhez nem volt szükség különösebb nyomdai
el�képzettségre, hiszen a formakészítéshez is
elég volt akár egy írógép vagy kerekes toll. Író-
géppel úgy készültek a nyomóformák, hogy az
írógépb�l eltávolították a festékszalagot. Így
minden egyes leütésnél a leütött bet� kistan-
colta a nyomóformát, amelyr�l ezután több
száz nyomatot is el� lehetett állítani. Az 1930-
as évekre a gyár területe eléri a 11 hektárt, fény-
korában pedig 6000 embert is foglalkoztatott.
Gestetner szabadalmával majdnem egy id�ben,
Amerikában Edison is bejegyeztette az Autog-
raphic Nyomtatás szabadalmát. Ezt a találmányt
továbbfejlesztve,1887-ben Albert Blake Dick véd-
jegyeztette le Roneograph gépét. A f� különb-
ség a két gép között az, hogy a Roneograph egy
hengert használt a forma festékezésére, Gestet-
ner gépe ezzel szemben két dobot és festékez�
dörzshengereket is, így jobb festékezést elérve.
A két gép m�ködése els� pillantásra nagyon ha-
sonlított, ezért a két cég között a világháborúk
közötti id�ben megállapodás jött létre. Ennek
értelmében az AB Dick gépek forgalmazása ki-
zárólag az USA-ban történt, míg a Ricoh Euró-
pában és a világ többi részén forgalmazta a gé-
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peit. Volt olyan ország, ahol a Gestetner gépek
piaci részesedése akár a 90%-ot is elérte.

1929-ben Gestetner felkéri Raymond Loewy
formatervez�t, hogy tervezzen egy sokszorosító-
gépet a „szépség, funkció és egyszer�ség” je-
gyében. Az ekkor 36 éves Loewy egy elegáns, fe-
kete kagyló formájú gépet tervezett. Ez volt az
els� próbálkozás, hogy egy ipari gépet a formá-
jával is vonzóbbá tegyenek. Ez annyira jól sike-
rült, hogy beindította a fiatal tervez� karrierjét is,
aki ezek után olyan tárgyakat, formákat tervezett,
mint a híressé vált Coca-Cola-palack, Exxon- és
Shell-logók, Lucky Strike, Frigidaire h�t�szek-
rények, Skylab �rállomás.

Az 1970-es években egyre er�teljesebben jelen-
nek meg a piacon a fénymásoló gépek. 1973-ban
kezdi forgalmazni a cég az els� szeléndobos, ha-
gyományos papírral m�köd� fénymásoló gépet.
Innent�l számíthatjuk a stencilgépek fokozatos
elt�nését. A cég méretére jellemz�, hogy ebben
az id�szakban 52 leányvállalata volt világszerte,
és 153 országban látta el a gépek forgalmazását
és szervizelését. Mára a cég egy nagy cégcsoport
(NRG) tagjaként m�ködik tovább. F� tevékeny-
ségük jelenleg a digitális irodai sokszorosítógé-
pek és rendszerek forgalmazása.

A stencilgépeket végül is tekinthetjük az inter-
net el�djének is. Hiszen kis méretüknél fogva
és egyszer� kezelhet�ségük miatt könnyen vál-

tak az átlagpolgár számára is elérhet�vé. Ennél
fogva pedig a drága és körülményes nyomdai
el�állítást megkerülve váltak terjeszthet�vé az
egyéni gondolatok. Ezt a mindenkori hatalom
is felismerte, így például a kommunizmusban
minden stencilgép szigorú nyilvántartásba volt
véve, használatukat er�sen szabályozták és csak
a kijelölt emberek kezelhették, nehogy rend-
szerellenes röplapok, felforgató irományok ké-
szüljenek rajtuk. Ma már tudjuk, hogy ennek
ellenére a legtöbb szamizdat kiadvány, röplap
mégis ezeken a könnyen hordozható és elrejt-
het� gépeken készült. Ezért aztán a stencilgépek
b�ven kivették részüket a más politikai nézetek
terjesztéséb�l is. A világ nyugati felén el�sze-
retettel használták a m�vészek és képregény-
rajzolók saját kis példányszámú munkáik készí-
tésére. Az ilyen fanzineok és képregények ma
a gy�jt�k féltett kincsei közé tartoznak.

Gestetner Dávid tipikusan egy olyan magyar
híresség, aki sokkal ismertebb nyugaton, mint
egykori hazájában. A stencilgépeket ma gy�j-
t�k vásárolják fel. Létezik egy nagy gy�jtemény
Hollandiában. Itt szinte csak Gestetner-gépekkel
foglalkoznak, ezeket gy�jtik és újítják fel szinte
gyári állapotba. Talán egyszer megélhetjük,
hogy lesz egy magyar nyomdamúzeum, ahol az
egyik sarokban Gestetner Dávid képe alatt áll-
hat majd az �általa megalkotott stencilgép is.

Linkek:
� A holland gy�jtemény: http://www.flickr.com/

photos/westparkroad/page1/
� youtube: http://www.youtube.com/

watch?v=JBUkgfL9MG4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E5klsvE
TCAs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o4aott
QUGB8&feature=related

� Egy film a Gestetner-gyárról 1927-b�l 
(kb. 20 perc): http://www.britishpathe.com/ 
record.php?id=75166




