
ÍZLÉS A MŰSZEDÉSBEN

—  K osovitz  R ezső  —

A  műszedés tágas mezején, huzamosabb időn át 
gyűjtött tapasztalataim csak megerősítettek 

abbán a lehangoló gondolatomban, hogy nyomtat
ványaink, ízlés meg csinosság dolgában, még igen 
sok kívánni valót hagynak fenn.

Itt helyénvalónak találom, hogy egyszer s minden
korra végezzek azzal az útszéli ellenvetéssel, a mely 
bizonyos nyomdászkörökben már csaknem közmon
dásossá vált, hogy azért nem ízlésesek a mi mű
szedéseink, mert nem engednek elegendő időt a 
megszedésökre.

Ezzel az üres kifogással rendesen csupán azok 
élnek, a kik, ha történetesen bővelkednének is idő 
dolgában, mégsem tudnának valami szemrevaló vagy 
legalább csak elfogadható munkát is elkészíteni.

Mindazáltal nem tagadom, sőt őszintén elismerem, 
hogy az idő rövid volta nagyot fordít a munkán;
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ámde azt is tudom, hogy a valódi és jó ízléssel 
bíró műszedő semmiféle körülmények között nem 
tagadja meg magát s habár kevés ideje jut is 
egyik-másik munkája elkészítésére, mégis rajtuk 
hagyja a keze nyomát; szóval: első pillanatra 
megtetszik a nyomtatványon, hogy szedőjének íz
lése van.

A jó ízlésnek eme szemléltetővé tevése a nyom
tatványon legottan megkülönbözteti a valódi mű
szedőt a minden lélek nélkül utánzó kontártól.

Itt nem szólok azokról a nyomtatványokról, a 
melyek olyan nyomtatóintézetben látnak napvilágot, 
a hol minden műszedést postamunkának, vagy, a 
mi még rosszabb, vásári terméknek tekintik és a 
szerint is állítják elő. Fájdalom, a fővárosban sok 
van az ilyen fajta nyomtatóintézet és nagyon sok 
az ilynemű termék.

Rátérve czikkelyem velejére, legelőször is azzal 
a kérdéssel kell tisztába jönnünk, hogy az ízlés 
miként nyilvánul a műszedésben ?

A mit mi sok ízben egyszerűen szépnek neve
zünk, az nem mindig ízléses i s ; jóllehet az eszté
tikai értelemben vett, valódi szép, mint részleteiben, 
mint pedig teljességében tökéletes, kifogástalan, 
remek s így az ízlés minden föltétele meg van 
benne.

Vegyünk például egy nyomtatványt a kezünkbe 
és a fősor rögtön szemünkbe ötlik. A fősor szép, 
mert a betű faja pompás metszésű és két egymás
hoz illő színnel nyomva igen csinos képet mutat, 
ámde a többi sorokhoz nem való, zavarja a kívá
natos összehatást, szóval nem ízléses miatta a 
nyomtatvány, mert helytelenül választották meg.
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ízlésesnek csak azt a nyomtatványt nevezhetjük, 
a melyiken a betűfajok helyesen válogatvák meg, 
a sorok rövidebb-hosszabb volta tetszetős módon 
váltakozik, a körzet odaillő, a sarkokban elhelyezett 
típusok sem nagyok, sem kicsinyek, a nyomása 
mindenképen sikerült, a különböző színek harmoni
kusan folynak egymásba és végezetül: a papirosa 
jóminőségű.

Csak különös gonddal, helyesebben a rátermett
ség finom érzékével készült munka lehet valóban 
ízléses.

A szedőnek kellő figyelemmel kell lennie minden 
sornak a helyes alkalmazására. Néha egyetlen egy 
térzőnek a híja is ronthatja a nyomtatványnak más
különben eléggé ízléses képét. A betűközök egye
netlen elosztása szintén bántóan hat a szemre s 
így sokat von le a munka becséből. Gyakran a 
szedő egy kis utólagos javítással sokkal tetszető
sebb külsőt adhat a nyomtatványnak.

Egyáltalában műszedéseknél a javítás mindenkor 
helyénvaló; mert itt különösen áll az, hogy a jobb 
a jónak ellensége. A levonaton rendesen más képet 
mutat a nyomtatvány, mint magán a szedésen.

Az ízléses műszedésnek egyik főkelléke az egy
öntetűség a betűfajokban, körzetekben, sarokdíszek
ben. Pedig itt nagyot vétenek szedőink. Fölöttébb 
kevesen figyelnek arra, hogy a kívánatos összhang 
meglegyen a betűfajok és körzet között. Gyakran 
akad szemünk elé olyan könyvboríték, a melyen 
az egyszerű, karcsú, minden czifraság nélkül való 
betűfajokat össze-vissza kacskaringózott, báli meg
hívóra illő körzet foglal keretbe.

De hát a körzet divatos, most rendelték s ha
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már megvan, hát használni is kell. Hadd lássa a 
világ, hogy mily gyönyörű körzet-ujdonságunk' van. 
Az természetesen mellékes, vájjon illik-e oda, a 
hol használják ? A fődolog az, hogy alkalmazni kell, 
mert megvan és szép meg új.

Világos, hogy ily gondolkozás mellett ízlésről szó 
sem lehet.

Pedig tetszetősen, kifogástalan csínnal és ízléssel 
előállított nyomtatványhoz nem annyira üzleti, mint 
inkább szépérzék  szükséges.

Fájdalom, ez utóbbi csak nagyon kevés helyen 
van meg.

De mit szóljunk azokról a nyomtatványokról, a 
melyeket a szedő eléggé ízlésesen alkotott meg, 
csakhogy a felhasznált anyag fogyatékos vagy 
sérült volta miatt inkább boszant vele, mintsem ki
elégít ?

Semmi sem mutathat szánandóbb képet, mint 
olyan nyomtatvány, a melynek minden sora bár 
fényes tanujele a szedő iparkodásának és ügyes
ségének, mindazáltal a betűk jobbadán sérültek, a 
körzetdarabok nem futnak össze, a sarkok nem 
illenek egybe : térzőnyi közöttük az üresség.

Az anyagnak e fogyatékossága a legfinomodottabb 
ízléssel megalkotott nyomtatványt is bírálaton alul 
levő színvonalra sülyeszti le. Sajnálatos, igen gyakran 
kerülnek ilyenféle nyomtatványok szemünk elé.

Mindezekből pedig az a rég nyilvánvaló igazság 
világlik ki, hogy ízléses nyomdai termék előállításá
hoz nemcsak fejlettebb ízlés, bizonyos fokú szép
érzék és rátermettség kell, de kifogástalan betű- és 
körzetanyag is szükséges.


