
Külön mellékleteink 

Szedéspéldáinkon is sűrűn találkozunk olyanokkal, amelyeknek tipográfiá

ját fényképekkel házasították össze a tervezők. A fénykép — vagy ahogy 

általában mondják: a fotó — rendkívüli fontosságra emelkedett az akci-

densziában is, úgyhogy Németországban a Bildungsverband tanfolyamainak 

megszokott tantárgya a céltudatos fotografálás és az így nyert fotóknak 

felhasználása a mesterszedésben. Nálunk kevesen űzik és sokkal gyako

ribb a fotómontázsok alkalmazása, amit többnyire grafikus művészek kul

tiválnak. A fotómontázs több fényképnek egy egységes hatású fotóvá ala

kítása és tipográfiával való elegyítése. Almanachunkban négy könyvfede

let mutatunk be, amelyeknek mestere Kner Albert. Mind a négy az egy

szerűbb fotómontázs körébe tartozik, s jó példával szolgál a fotografálással 

kedvtelésből foglalkozó tipográfusnak arra, miként lehet ezt a művészi 

módot hasznosítani gyakorlati munkájuknál. További külön mellékletünk: 

A Hungária Hírlapnyomda reklámlapja; rajzolta: K. Lukáts Kató. 



Szedéspéldáink 

A következő oldalakon gyakorlat i munkákat mutatunk be olvasóink

nak. A z egyszerű tipográfiai eszközöknek a gazdasági v iszonyokkal 

harmonizáló alkalmazása tükröződik vissza e példákról . 

Prospektus-oldalpár; tervezte: Kner 
Albert. A nagyobb terjedelmű szín
folt, a fotó és szöveg keresetlen 
egyszerűségű együttese e munka. A 
térképnek a sablontól eltérő, újsze
rűbb és a kompozícióhoz tökélete
sen hozzásimuló megoldású különö
sen figyelemre méltó. Ez egyéb
ként a tervező ólommetszete. 

Üzleti reklám-lapocska; tervezte: 
Kner Albert. Egyszerű tipográfiá
ját, az áru jellegzetes rendeltetését 
— hullám-„váltó" — érzékeltető 
szignet (a „W" betű kétféle vonal
képe) teszi érdekessé. (A szignet 
„W" betűjét Szabó Dezső György 
véste ólomból.) 
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Egy prospektus oldalpárja. Az 
alkalomhoz illően felhasznált finom 
hatású fotóhoz ugyanilyen finom 
kiképzésű szedéskompozíció járul. 
A vezérszavak kiemelése nem köz
napi, nem tolakodó, mégis hatásos, 
megkapó. 

Egy kis prospektus belső oldalpárja. 
Akárcsak a felső példa, úgy ez is 
igénytelenül egyszerű eszközökkel 
készült, de erőteljes folthatásra fel
épített tipográfiai kompozíció. 
Mindkét példát Kner Albert ter
vezte. Szedte: Apfel Sándor, az 
alsó példa ólommetszete Lengyel 
Lajos munkája. 





Két prospektusoldal. Tervezte: 
Kner Albert, szedte: Farkas Ágos
ton. A felső példa ólommetszete 
ugyancsak a tervező munkája. — 
A felső példánál tisztára tipográfiai 
eszközöket vett igénybe a tervező. 
Munkája harmonikusan kiegyensú
lyozott szedéskompozíció, melynek 
finomságát a kék színfolt csak 
fokozza. Az alsó példa egyszerű 
szedéssorait ötletes és a vezérszóhoz 
szimbolikusan is simuló fotó teszi 
teljessé s mindkettő hatását a színe
sen nyomott sláger koronázza meg. 





lie.lső oldalán nyomoll, haloldalas, 
szárnyas prospektus egy női kalap-
szalón részére. A nagy, de színben 
szolid nívóra mérsékelt színfolt mel
lett a reklámszöveg csak egyszerű 
kísérő zöngéje a kompozíciónak, 
amelynek betelőzője a rajzilag igen 
ötletesen megoldott kalap: a reklám 
tulajdonképpeni tárgya. Az egész 
munka inkább a grafikai művészet 
területére való, de kitűnő példája a 
grafikai rajz és a tipográfiai anyag 
mesterkéletlen összeházasításának. 

Az alsó példa cégjegy, egyszerű, de 
jól kiegyensúlyozott szedéskompozí
ció, amit értelmileg is jól kiegészít 
az egyszerű szignet. 
Mindkét munka tervezője Kner 
Albert, aki egyben az ólomvésetekel 
is készítette. A szedés Farkas Ágos
ton munkája. 





DIN-formátumú három levélpapír, 
tervezte Kner Albert. Mindhárom 
példánál a tervező arra is töreke
dett, hogy a levélpapírok megren
delőinek szakmáját, illetve cégük 
áruinak jellegét lehetőleg ábrásán 
kidomborítsa. E tekintetben a leg
jobban sikerült — s ez egyben művé
szies megoldású is — a középső, míg 
a felső példánál tipográfiai eszkö
zökkel — a színfoltok, vonalak ke
reszteződése által — igyekezett ér
zékeltetni a textil-cég jellegét. Az 
alsó példa ábrájának érdekes beál
lítása érdemel figyelmet. 
A szedéspéldák szedője: Farkas 
Ágoston. 





Ezen az oldalon három DlN-jormá-
lumú levélborítékot mutatunk be. 
A két felső példa tervezője Lengyel 
Lajos, a legalsóé Haiman György. 
A tervezők törekvése arra irányult, 
hogy a levélboríték külső cégnyo
mása már magában is elegendő le
gyen a figyelem felkeltésére. Len
gyel Lajos a célt markáns színfol
tokkal érte el, Haiman munkája 
viszont finomabb húrokat penge
tett, anélkül, hogy a céljától eltávo
lodott volna. Ez utóbbi munkát 
egymagában szemlélve: hatása telje
sebb: a másik két levélboríték erő-
sebb színfoltjai mellett a szolid for
manyelvet képviseli. 
A felső példák szedője: Farkas Ágos
ton, az alsóé Apfel Sándor. 





A munka harmadik fotókiállításá
nak meghívója. Tervezte: Lengyel 
Lajos, az ő munkái a fotók is. — 
E munkánál természetszerűleg a 
fotókon van a hangsúly, a tipográfia 
itt esak a legszükségesebb közölni 
valókra szorítkozik, de ezt a ké
pekkel nagyszerűen összehangolva 
nyújtja a szemlélőnek. A színfol
tok a hatás fokozását, a nyomtat
vány - kom pozíció kiegyensúlyozását 
célozzák. 
A példát szedte: Buczek Rezső. 





Körlevél, reklámlapocska és címke, 
valamennyinek tervezője Lengyel 
Lajos, ugyanő véste ólomból az R, 
H és t betűket; a tamás-galéria vö
rös formáját Kner Albert véste 
ólomból. A felső példát arányos 
joltosztás s a színfoltok ügyes kom
pozíciója jellemzi. Ugyanezt mond
hatjuk a címkéről is, melynek kevés 
szövege a markáns piros, fekete 
színfoltok ellenére is kellőkép érvé
nyesül; a hangsúly különben a I 
betűn van, melyet a tervező a „to
kaji" szóból komprimált kifejező 
árujeggyé. A tamás-galéria rek
lámja hatásos grafika. 
E példákat szedték: Buczek Rezső 
és Lengyel Lajos. 





Reklámlap és cégjegy, tervezte Len
gyel Lajos. A Wander-féle reklá-
mocska erős színfoltjába kontúro
san vésett ábra szimbolikusan hat és 
a reklámértéket teljesen kifejezésre 
juttatja. Az alsó cégjegy tisztán 
tipográfiai szedőanyagból tervezett 
munka; foltosztása és színértékek 
kiegyensúlyozása teszi kivédő tipo
gráfiává. 
A szedéspéldákat Buczek Rezső és 
Farkas Ágoston szedték; a reklám
lapot Szabó Dezső György véste 
ólomból. 





Két cégjegy, tervezte és szedte Len
gyel Lajos, aki az ólommetszeteket 
Szabó Dezső Györggyel együtt ké
szítette. A felső példa csupa tipo
gráfiai anyag és úgy foltosztás, mini 
a foltok értékelése tekintetében tel
jesen kifogástalan munka, amely 
összhatásban és reklámértékben is 
becses. Az alsó példa már rajzó-
sabb megoldású: a mesterszedőben 
megszólalt a grafikus rajzoló is, aki 
az egyszerű tipográfiához simuló 
egyszerű rajzzal kombinálta munká
ját. Ebből a példából is látható, 
hogy egyszerű vonalakból is kimon
dottan grafikus ízű rajzocskát ké
szíthetünk. 





Reklámlap és műsorfedél; tervezte 
Lengyel Lajos, az ólomvésetet is ő 
készítette. Szedte: Springer Antal. 
A reklámlap jó példa arra, miként 
lehetséges kevés szöveget s ehhez 
viszonyítottan meglehetősen nagy 
klisét egyetlen színfolttal egységes 
hatású munkává alakítani. A mű
sor-címoldal megoldása tipikusan 
modern tipográfia, amelyen a vezér
szót, a háromszoros ismétlést a 
kompozíció tengelyébe állítja és 
kellőkép kidomborítja. 





Válaszlevelezőlap és cégjegy, ter
vezte Lengyel Lajos, szedte Farkas 
Ágoston. Mindkét munkát a ma 
annyira divatos ferdéreállítás jel
lemzi. Egyébként tiszta tipográfiák, 
melyek folt- és színértékek kivetí
tésében tökéletesek és ennélfogva 
teljesen kiegyensúlyozott kompozí
ciókat nyújtanak. 





Prospektus két oldala, tervezte 
Kozma Lajos építész és grafikus
művész. Az ólommetszetek Kner 
Albert munkái. 
Reklámkártya, tervezte Lengyel La
jos. Jó tagolású és színfoltban kel
lően kihangsúlyozott munka. Szedte: 
Farkas Ágoston. 





Körlevél és cégjegy, tervezte Hal
mán György, szedte Farkas Ágoston. 
Mindkét munka a német iskola ha
tása alatt készült. Az újabb német 
tipográfiák legjellemzőbb sajátossága 
a szövegsorok erős ritkítása, aminek 
hatása elvitathatatlanul a nyomtat
vány eleganciájának hangsúlyozásá
ban nyilvánul meg. E két munkán 
a sorok erős ritkításának jó hatását 
a színfoltok méginkább fokozzák. 





Körlevél belső oldala és cégjegy, 
tervezte Szabó Dezső György, szedte 
Farkas Ágoston. Az eddigi szedés
példák után bizonyos egyéniesség 
érvényesülése is megállapítható Kner 
és Lengyel munkái után. Ez két
ségkívül érdeme a tervezőnek, mert 
bizonyíték amellett, hogy ma is le
het egyéniségünket érvényre jut
tatni a tipográfia területén, anélkül, 
hogy ezzel az anyagszerű tipográfián 
sérelem esnék. E két munka sok 
színes vonala dacára is nyugodt és 
jól kiegyensúlyozott tipográfia. 





Levélfej, tervezte és szedte Springer 
Antal. E munka sok vonala ellenére 
jó elosztású és színben kiegyensú
lyozott tipográfia és az aránylag sok 
szövegnek kisebb területen való 
gazdaságos és arányos elhelyezését 
kidomborító példa. 

Cégjegy, tervezte Haiman György. 
Egyszerű eszközök alkalmazásával 
ízlésesen felépített szedéskompozí
ció, melynek tagolása kifogástalan. 
A tükörlapoknak színfoltokkal való 
kivetítése e munkán jól sikerült. 
Szedte Farkas Ágoston. 








