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A gép a nyomda lelke – tartot-
ták már évszázadokkal ezelőtt
a könyvnyomdászok, nemcsak
a haszonra való tekintettel,
de a munka minősége érdeké-
ben is. A nyomtatósajtók 
történetét és fejlődését 
rövidre fogottan, vázlat-
szerűen ismertetjük.

A nyomtatásnak három és fél
évszázadon keresztül egyetlen
eszköze a csavaros kézisajtó
volt, amelyet Gutenberg János
talált fel, bár már előtte is voltak
valamilyen nyomtatási eszkö-
zök. A fametszők előtte is nyom-
tattak szentképeket meg Dona-
tusokat. Gutenbergnek azonban
javításokat kellett tennie fasaj-
tóján, amelynek felépítésében
Konrad Lahspach esztergályos
segédkezett, hogy azt könyvek
nyomtatására alkalmassá tegye.
Milyen volt Gutenberg fasajtó-
ja? Nem tudjuk. A régi sajtókat
ábrázoló első fametszetek is
a jóval későbbi időkből valók.
A sajtó egyik korai ábrázolása
Jodocus Badius nyomdajelén
látható, rajta alul az 1520-as
évszámmal (1. ábra).

A megalkotott sajtó Gutenberg
zseniális technikai képességét
bizonyítja. Sajtóján minden fel-
tétele megvolt a tiszta nyomta-
tásnak – tehát az egyengetés-
nek is.

Jól használható szerkezet volt,
az illesztékek feladatára az ún.
punktúra. Ezek biztosították a
nyomat helyzetét a papíron, és
lehetővé tették a soregyen tartá-

sát. A nyomat a csavarorsó lecsa-
varásával készült. Két ember dol-
gozott egy sajtón, az egyik fes-
tékezett (labdamester), a másik
a beillesztést és a nyomást vé-
gezte.

A nyomtatásnál előbb félig
behajtották a taligát, s a papírra
rányomtatták az ív első felét,
majd továbbhajtva a taligát be-
következett a papiros második
felének telenyomtatása. A guten-
bergi kézisajtón naponta mind-
össze párszáz példányt tudtak
nyomtatni.

A Gutenberg-féle sajtón az el-
ső változtatás 1550-ben történt,
amikor a nürnbergi nyomdász
Danner a kézi sajtó faorsóját
sárgarézre cserélte fel, élesebbé
és tisztábbá téve ezzel a nyo-
mást. Egy találékony amszter-
dami asztalos, Jansson Blaeu
azután 1620 körül csavarokkal
kötötte össze a hengerorsót és
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a tégelyt, valamint a tartógeren-
dákat. Ezzel a sajtó szilárdabbá,
a nyomás pedig rugalmasabbá
és egyenletesebbé vált (2. ábra).

A könyvnyomtatás terén jelen-
tősebb fejlődés 1800-ban történt,
amikor Angliában Stanhope lord,
Wolker mechanikussal együtt,
az első vasból készült kézisajtót
megalkották (3. ábra). Ilyen vas-
sajtó 1820-ban került az Egye-
temi-nyomdába.

Korszakalkotó fejlődés a gyors-
sajtó feltalálása, amelyet a kétszáz-
harminc éve született Friedrich
König (1774–1833) és Andreas
Bauer mechanikus 1811-ben hoz-
tak működésbe, többéves kísér-
letezés eredményeként.

Röviddel ezután, 1816-ban
egy másik nagyszerű találmá-
nyuk született, a kettős nyomó-
hengerű gyorssajtó. Már az egy-
szerű gyorssajtó is megkönnyí-
tette a könyvnyomtatást és a ter-
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melőképességet, a vas kézisaj-
tóval szemben is többszörösen
fokozta, a kettős nyomdahen-
gerű sajtó pedig ezt is megkét-
szerezte.

A König & Bauer nyomda-
gépgyár a Würzburg melletti
egykori oberzelli kolostorban
működött, és termékeivel nagy
hírnevet szerzett.

A philadelphiai Georg Clymer
1810-ben született találmánya
orsó nélkül, pusztán emeltyű-
nyomás következtében nyom-
tatott. Gépének Columbia könyv-
nyomdai kézisajtó volt a neve.
A tetején ülő sasról nevezték
sasos sajtónak. 1844-ben a Lan-
derer és Heckenast-nyomdában,
mint az első sajtó működött
(4. ábra).

Jelentékenyebb javításokat vé-
geztek még a kézisajtón az
angol Cogger és Cope (1820),
a német Hoffmann (1826), az
amerikai Hagar és Rust, vala-
mint a bécsi Pöser (1848.)

A kézisajtón való munkálko-
dás meglehetősen lassú volt.
Ez volt az oka, hogy a 18. szá-
zad vége felé már több feltaláló
törte a fejét a nyomósajtónak
nemcsak a megjavításán, hanem

más alapokon való megszerkesz-
tésén is.

A hengeres nyomtatás elvére
legelőször az angol Nickolson
Vilmos jött rá, s 1790-ben sza-
badalmat is kapott gyorssajtó-
tervezeteire. Elképzelése azon-
ban csak terv maradt.

Friedrich Könignek – aki előbb
Breitkopf & Härtelnél a nyom-
dászatot tanulta, majd pedig az
egyetemen több esztendeig ma-
tematikai és mechanikai tanul-
mányokkal foglalkozott – a gyors-

sajtó terve már nyomdászta-
nuló korában ott derengett az
elméjében, s később többféle
megoldással is próbálkozott.
Egyebek közt mechanikailag
hajtott újfajta tégelyes sajtót is
készített. De az első valóban jól
használható gyorssajtóját csak
1813 körül alkotta meg, még-
pedig Angliában (5. ábra), ahol
egyrészt a mechanika is maga-
sabb fokon állott, másrészt pe-
dig a nyomdatulajdonosok is
praktikusabb üzleti szellemmel
voltak megáldva, mint König
szülőföldjén, Németországban.
König segítőtársa és mindvégig
hűséges barátja egy német
mechanikus, a stuttgarti Bauer
András volt, akinek segítségével
már Londonban egyhengeres
gyorssajtót (1813), két dupla
(1814) és egy komplett gépet
(1816) épített König. Később visz-
szatérve Németországba, a Würz-
burg melletti Oberzell kolos-
torban telepedtek meg, s ott
rendezték be a legelső gyors-
sajtógyárat.

Sok küzdelmes fáradozás után
végre megvalósult a gyorssajtó
terve. Königéknek ugyan sza-
badalmuk volt a találmányukra,
de az akkori viszonyok között
mégsem tudták azt kellőkép-
pen megvédelmezni. S talán jó
is volt ez így, mert csakis ilyen
módon terjedhetett el és tökéle-
tesülhetett a gyorssajtó a kellő
mértékében. Maga König is,
meg utánzói is egész sereg javí-
tással látták el az új gépet. König
az addigi birkabőrhengerek
helyett a Forster és Harrild által
föltalált masszahengereket kezd-
te használni; az angol Taylor
a szalagvezetéket egyszerűsí-
tette (1817); Hapier alkalmazta
először az ívfogókat (1824);
Applegath a festékezőszerkeze-
tet javította meg; a bécsi Sigl-fé-
le gépgyár egyik mechanikusa,
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Hansen az önműködő kirakóké-
szüléket találta ki; Bauer Frigyes
1840-ben a körjáratos taligahaj-
tást kezdte rendszeresíteni. Két-

színnyomtató hengeres gyors-
sajtót König és Bauerék építettek
először. König 1833-ban, Bauer
1860-ban halt meg.

König unokája, Friedrich Hel-
big Bécsben létesített gépgyá-
rat, amely Helbig & Müller né-
ven lett a cs. és kir. kizárólag
szabadalmaztatott könyvnyomó-
gyorssajtók gépműhelye Bécs-
ben. A gyárban tanult a későb-
bi híres gépgyáros Kaiser Lajos,
aki fiaival 1872-ben alapított
hatalmas öntödét és gépgyárat
Mödlingenben, majd 1904-ben
Budapesten létrehozta a Magyar
Gyorssajtó Gyárat Kaiser L. és
Fiai néven.

A 19. század vége felé ötvennél
több nyomdagépgyár versen-
gett egymással Európában, és
Amerikában is volt vagy harminc.

A nyomdasajtók – a vasból
való prés s a gyorssajtó – jó ideig
külföldről kerültek a magyar
nyomdákba. Hazánkban 1846
körül Vankó Dániel gépész pró-
bált vasból kéziprést készíteni
– néhányat sikerült is megal-
kotnia. Bankjegynyomó prést
is készített, és Kossuth a bank-
jegynyomda gépészének szer-
ződtette. 1857 után Vidács, majd
Röck István pesti gépgyára gyár-
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tott gyorssajtókat, de a speciá-
lis osztrák és német gyárak kon-
kurenciáját csak tíz-tizenöt évig
bírták.

1880-tól Budapesten Wörner
J. és Társa Gépgyár és Vasöntö-
de gyártott egyszerű és kettős
gyorssajtókat (6. ábra), tégely-
sajtókat és más nyomdaipari
gépeket a magyar nyomdák ré-
szére. Jelentős volt exportter-
melése is. A cég utóda, a Láng
L. Gépgyár Rt. az 1930-as évek-
től gyártott Autolang Automat
és Velox gyorssajtókat, speciá-
lis sajtókat.
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