
A MI DIVATUNKRÓL

H ELLER  IGNÁCZ

A mai korban nagy szerep jutott a divatnak.
Minden iparág arra törekszik, hogy valami újat, 

hathatósai hozzon a piaczra, hogy megnyerje czikkei- 
vel a közönséget és így üzemének munkát biztosítson.

Ez elvet magáévá téve, nagyban támogatja a mi 
iparunk (a nyomdászat) — az építészet, bútorzat, 
ruházat, fényűzési stb, iparágak— törekvését; sajnos, 
a nélkül azonban, hogy ennek tudatában lennének és 
még kevésbé, hogy ez általuk kellően méltányoltatnék.

Biz’ ez így van ; mert míg a társadalomnak ama 
rétegéből, hol a nyomdaipar nagy becsét ismerik 
és ebből kifolyólag ki is használják — mint példáúl 
a tudomány, történelem, szép- és hírlapirodalom — 
szépen el vagyunk látva munkával, addig az emlí
tettek részéről aránylag csak igen kevés munka jut 
nekünk.

Ezek nem ismerhetik a nyomdaipar termékeinek 
hatását és így azt sem, hogy reklám nélkül a mai
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korban nem igen lehet boldogulni és nagyon sokan 
e nélkül nem is boldogulnak.

Tapasztalhattuk, hogy csak a nagyobb kereskedések 
és gyárak nyomtatnak reklám-nyomtatványokat, ár
jegyzékeket stb.

Ötszáz-ezer kereskedő közül tán csak egy ad egy 
kis munkát és ezt is a már szóltében dívó ügynökös- 
ködésnek köszönhetjük; mert ékes, meggyőző rá
beszélés nélkül nem egykönnyen szánják rá magukat 
a kereskedők a munka adására.

Pedig senki sem tagadhatja, hogy egyedül a mi 
iparunk az, mely a divat gyakori változását — habár 
csak indirekte — elősegíti, a mennyiben termékei 
által villámgyorsan terjeszti, ismerteti és ajánlja azt, 
így biztosítva az üzlettulajdonosnak és munkásnak 
egyaránt keresetet.

Régebben ritkábban változott a divat és talán nem 
is gondolkozunk helytelenül, ha úgy véljük, hogy ez 
a nyomdaipar akkor még zsenge korának róható 
föl; hova jutna a folyton szaporodó munkaerő, ha 
— mint akkor — a divat oly keveset változna és 
ennek folytán a szükségletnek oly szűk köre volna?

Mindezekről jó volna a kereskedő-világot felvilá
gosítani: személyesen, ügynökök (a kiket érthetetlen 
módon rossz szemmel szoktunk nézni) és oly köröz- 
vények által, melyekkel alkalomszerűleg felhívhatjuk 
valamely munka készítésére; adjuk mi meg a reklám- 
csináláshoz az eszmét, talán több lesz a munka, 
mint most és így nem lesz a világosságot terjesztő 
mesterségnek annyi munkanélküli tagja.

Ezek után azonban ránk is nagy feladat, sőt köte
lesség vár: a rendelőknek oly nyomtatványt kell 
adnunk, melyet azok, a kiknek szánva van, addig
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nem dobnak a papírkosárba, míg azt — éppen 
szépségüknél fogva — meg nem szemlélték.

Hogy mi által érjük ezt el?
Szép anyaggal.
Értelmes szedéssel.
Tiszta nyomással.
Az elsőről, a szép anyagról szólva, szinte köte

lességünknek tartjuk a külföldi öntödéknek buzgalmát 
— habár önérdeküket szolgálják is — dicsérni.

Gazdag, folyton gyarapodó, szebb és szebb anya
gukkal immár divatot teremtetlek iparunkban, úgy, 
hogy a többi iparágakban kifejtett fényűzéssel mi is 
lépést tarthatunk és megfelelhetünk azoknak a köve
telményeknek, melyeket a mi termékeinktől — mint 
minden új dolognak első hírnökétől — mindenki 
joggal várhat.

Igaz, hogy ez elismerésünket és dicséretünket para
lizálja kissé ama önként keletkező kérdés, hogy a 
mindennapi szükségletre és az apróbb, de — mi 
nyomdászok látjuk csak ezt — igen fontos teendőkre 
is miért nem terjed ki eléggé figyelmük. Tény, hogy a 
körzetek sokasága— mely azonban nekünk nem sok — 
nem áll arányban a nyújtott betűkével és sokkal több 
gond fordíttatik az elsőre, mint az utóbbira.

Egy jó czímbetű például, olyan, a milyen kiemelé
sekre is szolgálhatna, igen nagyon elkelne. Ennek 
hiányát bizonyára mindenki érzi; hisz’ mióta az úgy 
szépségre, mint használhatóságra utólérhetetleniil be
cses Steinschriftek a piaczra kerültek — pedig erre 
talán a legöregebb nyomdász sem emlékszik — hason- 
értékű még nem készült; még az — ennek a széles
ségnek megfelelő — eléggé ismeretes régi Italienne, 
a félkövér antiqua, a későbbi gömbölyű Egyptiennek,
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Runnen, félkövér Antiké és az új, kifogástalan Etienne 
is messze mögötte maradnak.

Úgy röptében az is eszünkbe jut még továbbá, 
hogy sok új körlevél-betűink között egy sincs, mely 
szépség és használhatóság tekintetében a régi Me- 
diaeval-Schreibschrifttel és a régi álló ronddal vete
kedhetne, vagy a melyik a rendelő közönség kívá
nalmának megfelelne. Sajnálattal kell ama tényre 
utalnunk, miként a ma rendelkezésünkre álló körlevél
betűkből, hogy hiábavaló munkát ne végeztünk légyen, 
csak úgy merünk egy munkába adott körlevelet ki
szedni, ha a rendelőnek a betűmintát előbb be
mutattuk, mert különben — tíz esetben kétszer bizo
nyosan — azzal jön vissza a korrektúra, hogy nehezen 
olvasható; ilyenkor érezzük az ebbeli hiányt, melyet a 
közönséges cursiv-betűknek kell pótolni. (Mellékesen 
arra az érthetetlen mulasztásra is óhajtanok az öntödék 
figyelmét felhívni, hogy az öntendő cursiv-, írott- vagy 
körlevélbetűkhöz való paragrafus, kereszt stb. jeleket, 
a törtszámokat és a hol egy és ugyanazon fajból a 
betűket római számoknak használni nem lehet, ilye
neket is öntsenek.)

De e hiányok daczára is, ha iparunk fejlődéséről 
szólunk, ne feledjük és ne tagadjuk, hogy az érdemből 
az oroszlánrész az öntödéké.

De mivel ezek nem elégedhetnek meg magával az 
érdem elismerésével, tartsuk kötelességünknek őket 
támogatni, hogy módjukban álljon — a megkezdett 
úton haladva — szakmánkban a divatot, melynek 
egyetlenegy iparágban sincs meg annyira a létjogo
sultsága, mint a miénkben, javunkra fejleszteni. Mert 
tény, hogy támogatásunkkal (mely abból állana, hogy 
valamivel többet vásároljunk tőlük, mint eddig) amúgy
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is saját magunknak teszünk szolgálatot: gazdagítjuk 
készletünket; már pedig minél gazdagabb a készlet, 
annál gyorsabb a munka; ebből még egy más, bár 
másodrendűnek látszó, de megbecsülhetetlen előnyünk 
van: tágabb tér .
nyílik szedőink- 
nek a kiképzésre,^ rr! ”  
a mi nálunk nagy fontossággal bir és 
ez esztétikai szempontból megint csak ** 
a munka előnyére válik; míg viszont 
emez előny okvetlen több munkát fog eredményezni 
és kiadásainkat gyümölcsöztetni.

Nem mondjuk azt, hogy minden szép és jó, a mit 
az öntödék a piaczra hoznak és nem is mondjuk, 
hogy mindent, még az idenyomtatott tintafolt-körzetet 
is meg kell vásárolni, vagy Amerikából az itt látható

betűket meghozatni (bár erre is elérkezik az idő), de 
azt se tegyük, hogy a hosszú útról ide jövő, újdon
ságokkal jól megrakodott öntőde-képviselőt útnak 
ereszszük, a nélkül, hogy mintáit még csak meg se 
tekintsük, mikor még oly nagyon rászorulunk a kül
földre. Ez sajnos jelenség ugyan, de még sajnála
tosabb, hogy — a látszat szerint — egyhamar nem 
is lesz ez máskép. Felszólaltunk, kértük, hogy hazai 
betűöntődéink tegyenek, teremtsenek valamit; taná
csoltuk és tanácsoljuk folyton-folyvást, hogy mit 
készítsenek és ehhez honnan vegyék a motívumokat, 
eddig azonban még vajmi keveset tettek a magyar

É V K Ö N Y V  1896. 3
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nyomdaipar érdekében. Az egyik metszetett ugyan 
dicséretes törekvéssel Hungária név alatt {elneve
zésre (!) tehát teljesen megfelelő) kis körzetet, egy
két betűfajt, de nem nagy szerencsével és így nem 
is igen látjuk használatban; különösen szól ez az 
érintett körzetről, melyben — mi tagadás — semmi 
stílszerű, semmi szép nincs. De minek is a kiforratlan 
fantázia után indulni, mikor elég bővében vagyunk 
a felhasználható motívumoknak?

A betűket illetőleg — tekintve, hogy tényleg honi 
eredetűek — már nem oly nagy a panaszunk; ezek 
közül a következő oldalon szedettek már inkább be
válnak, bár jobb szeretnők, ha valamely egyszerű 
praktikus czímbetűkön (mint a milyenekről az előző 
oldalakon szülöttünk) és nem luxus-betűkön kezdőd
nének a kísérletezések. Ilyenekre volna szükségünk, 
ezeket értékesíthetnék az öntödék is.

De az eddigi mulasztások miatt már keserűen meg 
vagyunk boszúlva: szégyellenünk kell magunkat, mi
kor be kell vallanunk, hogy ezredéves kiállításun
kon egyetlen oly nyomtatvány sem lesz, melyről el
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mondhatjuk majd — a mi után oly igen nagyon 
vágyódunk — hogy ez a mi termékünk. E mellett 
még az a panaszunk, hogy itthon raktáron sem 
találjuk a szépet, a jót; a következő oldalokon le
nyomtatott, már rég piaczra került betűfajok és kör
zetek közül például egyetlenegyet sem.

Mindezt tekintetbe véve, valóban szerencse, hogy 
oly könnyen és olcsón juthatunk mindenhez. De 
mindennek daczára — sajnos — csak néhány nyomdá
ban látjuk az újabb, valóban remek, jól használható 
körzeteket és betűfajokat, mig a legtöbb nyomda, 
fővárosi és vidéki, nagy és kicsi, még ma is — mikor

Jfyom d ászo ls É vkönyve s z q

j N í y o m d á s z o K  8
H O N I  G Y Á R T M Á N Y

oly nagy a választék: a legrégibb s divatját múlta 
betűkkel, milyenek a régi fekete (széles és keskeny) 
Egyptiennek, világos Egyptiennek, félfekete antiqua, 
széles fekete antiqua stb., ugyanily körzetekkel és 
vonalakkal, több helyütt még a Jubcl, Mosaik, Fan- 
tasie, régibb Roccoco, Renaissance, a szerencsétlen 
Biegornamente és fáradságos Rózsa-körzet stb.-vei 
dolgoznak, melyek nem egy helyen olyan kopottak, 
hogy már rég az ólomkemenezébe kellett volna kerül
niük — fittyet hánynak a kor követelményének; pedig 
minden erőből arra kellene törekedni, hogy modern 
irányt vagy — úgy, mint minden más iparág, mely 
haladni óhajt — divatot teremtsünk szakmánkban.
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Hazádnak rendületlenül légy híve

Budapest gyors fejlődése
Magyarország- nem volt, hanem lesz!

Sajtószabadság
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Van aztán még egy más kategória; ezek készek 
volnának az áldozatra, de a kellő ízlés hiányában 
czélt tévesztenek. így — hogy példát hozzunk fel — 
sok nyomdában a bécsi körzet van vagy volt hasz
nálatban, mig a Holtéin, mely jóformán egy időben 
került piaczra az előbbivel, csak kevés helyen van 
meg, pedig szép árnyalata folytán — azt hiszszük — 
ennek adja mindenki az elsőséget; legyünk tehát 

óvatosak a választásban, a 
sok szép közül vegyük a 
szebbiket; e czélból szük
séges a mintakönyveket jól 
átnéznünk és tanulmányoz
nunk, mielőtt valamit rcn- 

B É C S I  K Ö R Z E T  delünk.
Csodálatos, hogy a kis, 

egy-két amerikai sajtóval dol
gozó nyomdákban találjuk a 
legszebb anyagot és a leg
primitívebb munkákat, bár 
ennek okát nem kell sokáig 
kutatnunk; tudjuk, hogy 
ezeknek főnökei közül — bár 

tanult nyomdászok — jó szakembert alig találunk. 
Manapság a nyomdanyitásnál a szakképzettség csak 
mellékes dolog; elég, ha van valakinek néhány forintja, 
melyet búsásan akar kamatoztatni; megszerzi a szép 
anyagot, mert rosszat, csúnyát ma már alig kapni és 
szed, szed czégkártyákat, mint a milyen most éppen 
a kezeinkbe került és a melyet — bár sajnáljuk rá 
a helyet — a túloldalon lenyomtatunk.

De nemcsak a helyet sajnáljuk, hanem rösteljük 
is, hogy ily magyarországi termék kerül millenáris
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kötetünkbe; nem is tennék ezt, ha demonstratíve 
nem akarnánk arra czélozni, hogy jó szedők is vannak 
Magyarországon; csakhogy az ilyfajta munkák a 
kisebb nyomdákban készülnek leginkább és így csak 
ritkán találunk ezek közt egy félig-meddig tűrhetőt. 
Pedig mennyivel egyszerűbb a munka az említett 
kártya másán; mig az előbbenin minden sor az erő
szakot, a sok gondot árulja el, mert az a téves hit 
mindig, hogy a hány sor, annyiféle különböző betű
fajnak liell lenni, addig a másik szinte magától készült
nek látszik. Szabályra nem adunk és ily munkáknál 
soha ne is alkossunk szabályt; szabad egy-egy cursiv 
sort néha álló betűk között álkalmazni, de az ízlést 
ily durván megsérteni: kissé sok.

No de nem akarjuk e czímkártya szedőjének az 
ambiczióját rontani; van rajta —szemben másokkal — 
jó is; az például, hogy minden sor egyformán fel- 
és kitűnik, mert ezek — nem tudjuk, véletlenül-e 
vagy akarattal, bár mindenképpen helytelenül —- 
egyformán vastagok; de vannak a gyűjteményünkben 
— és pedig nagy választékban — olyanok, melyek
ből mindent meglátunk, csak azt nem, a mit ilyfajta 
dolgoknak első pillanatra el kell árulniok: ki, mi és 
hol? E három közül legalább is a két utolsót csak 
nehezen, keresgélés után szoktuk megtalálni vagy 
oly ízléstelenül, mint a már említett Schlanger-féle 
kártyán.

De ezek az egyszerű dolgok még csak hagyján; 
a mit azonban a körzetekkel mívelnek: az már több 
a soknál. Körzetet körzetre rakva, dísz- és egyszerű 
vonalakat oly zűrzavarosán látunk egymáson, hogy 
gondolkoznunk kell, mint képes az ember ily ferde 
fantáziára. Pedig a legrútabb körzettel szépet alkot-
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hatunk, ha azt arányosan beosztjuk: vonalakkal és 
a megfelelő spácziummal választjuk el az egyiket a 
másiktól. De mindezeken még túltesznek a kifutó 
részei által (mint a milyeneket a mintakörzetek között 
lenyomtattunk) becsessé vált szabadirány körzetei
vel. Hívei vagyunk ennek az iránynak, mely leg
inkább van hivatva a mi divatunknak szolgálatot 
tenni; nem akarjuk azt tanácsolni, hogy ne alkalmaz
tassanak, de ha az illető szedő nem érzi magát ez 
irány alkalmazásánál biztosnak, nem köthetjük eléggé 
szivére és nem tanácsolhatjuk eléggé neki: keressen 
egy czéljának megfelelő mintát más nyomtatványokon 
vagy az öntödék által kiadott mintalapokon. Nem 
szégyen, ha onnan veszünk valamit, hisz’ alapjában 
véve — ne tagadjuk — úgy is csak azokat másolja 
a legjobb műszedő is.

A litográfusok, porczellán- és üvegfestők stb. mind
nyájan minták után dolgoznak, miért röstelli tehát a 
szedő ezt? Miért legyen épp ő az, a ki félve húzza 
ki a fiókját, hogy valaki a kollégái közül észre ne 
vegye — ments’ isten! — hogy a mintalapról néz 
le valamit? Ebben nemcsak hogy szégyen nincs, de 
természetes is: a minták (Vorlagen) készítése, legye
nek ezek a mi szakmánkhoz vagy más szakmához 
tartozóké, külön mesterség, a melyet rajz-, műipar- 
iskolában vagy az egyéb megfelelő helyeken kell 
tanulni; ez tehát nem a mi hivatásunk; a mienk leg
feljebb az, hogy ne rontsunk rajtuk és talán hogy 
kombinálhassunk ügyesen róluk.

De ha csak az volna a panaszunk, hogy a mű
szedéseket nem öltöztetik oly Ízlésesen, mint a hogy 
ezt a rendelkezésünkre álló anyag- és a mai divat
nak megfelelően kellene és lehetne!
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Bizony be kell vallanunk, hogy még a legegyszerűbb, 
közönséges munkáknál is sok hibát, száz-kétszáz év 
előtti rendszert találunk. Ezért kötelességünk ezekről 
is szólani és tehetségünk szerint — habár talán 
hiányosan is — a hibákra rámutatni és a hol lehet, 
tanácsokat adni, hogy a haladás és igyekezet által 
előtérbe szorult, divatot czélzó eszme ez irányban is 
érvényre jusson: ne csak czifra, de jó is legyen a 
munka.

Tekintsünk például bármely könyvbe vagy folyó
iratba, legyen az bár díszmű vagy egyszerű folyó
munka, tehát közönséges síma szedés és már mennyi 
hibára bukkanunk! Sem a sorban előforduló vesszők, 
pontok, sem a húsos betűk a közöknél figyelembe 
nem vétetnek. Pedig egy valamivel jobb munkánál 
tekintettel kellene lenni a következő, sokak által 
ismeretes, de nem követett szabályokra: kevesebbet 
kell beosztani oly szavak között, hol a húsos betűk 
vagy interpunkcziók előfordulnak, de még a göm
bölyűén kifutó betűknél is, vagy viszont ott felosztani 
a fenmaradó hézagot, a hol tele, azaz húsnélküli betűk 
vannak.

A táblázatos nyomtatványok közül is, melyek szedé
séről pedig már nagyon sok szó folyt: több rosszat, 
mint jót találunk; vegyük csak szemügyre a túl
oldalon egymás mellett álló két táblatöredéket, melyek 
egyikét egy éppen kezünk ügyében lévő, Hagelmann- 
nál Kaposvárott nyomtatott takarékbetéti könyvecs
kéből (tehát értékpapírból) vágtunk ki, de akarattal 
sem utánozhattunk oly rosszúl, mint az az eredetin 
van, tehát már így is javított alakban látható.

E kettőt szemlélve, a helyes, a tetszetősebb azonnal 
szemünkbe fog ötleni és már ez az egy példa fog
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bennünket a helyes tabellaszedésről röviden — mert 
amúgy sincs terünk ezt úgy, mint a hogy a tárgy 
megkívánná, kimagyarázni — felvilágosítani. Csak 
még néhány szót erről. A »füles« szedéseket lehetőleg 
kerülni kell és — ha csak lehetséges — köröskörül 
vastag-finom (Einfass) vonal veendő. Ha ebből nem 
állana elég rendelkezésünkre, használjunk inkább csak 
fekete vonalat, kisebb dolgoknak félfeketét; ezek is 
megteszik. A »fülek« mellőzését nem annyira a szépség, 
mint inkább a végett ajánljuk, hogy az oldalakra 
ütendő térzőkkel ne kelljen bajlódni, hogy a kereszt- 
vonalos táblázatoknál a fejvonal vagy szöveges fej 
ne legyen szélesebb a keresztvonalaknál, mert ez 
nagyon csúnya; egyszóval, hogy végig egy for
mátumra legyen az egész táblázat. Gyakran eme 
dolgoknál ily esetek fordulnak elő: a szedést (a mely 
a táblázat fölött van) megkezdjük 40 ciceróra, e 
szerint a fülek végett — melyek, mint már mon
dottuk, nekünk nem tetszenek — a keresztvonalakat
39 ciceróra, tehát sok munkát igénylő, kellemetlen 
szélességre kell vennünk. Igaz, hogy nem így kell 
szedni, hanem fordítva: a több időt igénybe vevő 
részt kell egész formátumra szedni és mondjuk, hogy 
így is történik — néha; de hát így sincs az jó l :
40 ciceró végig, éz a helyes, könnyű és szép munka, 
melyet a »fülek« ne akadályozzanak. De ha már 
használunk a táblázat fején vastag-finom, az oldalakon 
félkövér vonalakat, ne üssünk az oldalakra semmit; 
természetesen arra is törekednünk kell, hogy a füg
gélyes rovatok és a fej ki ne fussanak és így az 
oldalvonalak a fejvonalnál ■ kijebb ne álljanak; ettől 
természetesen csak nagyobb szedéseknél kell tarta
nunk, a hol a bajon és a benyomandó kereszt-



A MI DIVATUNKRÓL 45

Napok
Tagé

Kamat
Zinsen

L



46 H EL L E R  IGNÁCZ

vonalak kedvéért úgy segítünk, hogy a tabellát magát 
egy-két térzővel keskenyebbre szedjük. Ha valamely 
tabellát alul le kell zárni, leghelyesebb azt köröskörül 
egyforma vonalakkal bekeríteni, de ha a tabella felső 
fejvonala mégis vastag-finom és a függélyes oldal
vonalak félkövérek, akkor soha se adjuk a záró
vonalat egészen alul, hanem hagyjunk az illető munka 
nagyságának és a keresztvonalak szélességének meg
felelő aránylagos hézagot. Azt is látjuk sok helyütt 
még mindig, hogy a rovatokon keresztülfutó vastag 
vonalak vannak megtörve (lásd a példát) és nem a 
mint kellene: megfordítva. Ha például egy vastag 
háromszoros vonallal kell — mondjuk — a táb
lázatot középen elválasztani, akkor ezt a vastag fej- 
és lábvonalat okvetlen egybe kell futtatni, nem pedig 
— mint majdnem mindig látjuk — a fejbe egy 
darabkát és a rendesen gyengébb elválasztóvonal 
után a folytatását; csak egyetlen vonalat kell ez 
esetben megtörni, a mi egy pillanat műve és a munka 
egészen más, tetszetősebb alakot nyer (lásd mindkét 
mintát).

Beszedett, figyelmesebb munkát igénylő táblázatok
nál igyekezzünk kettősfinom vagy másféle vonalakat 
venni,hogy a hézagok ne tűnjenek fel; adjunk lehetőleg 
egész (2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 8-as) vonalakat; ne 
legyünk oly túlságosan pontosak, hogy tán egy a 
kéziraton odavetett, mondjuk 26 térző szélességű 
rovatot utánozzuk, szedjük, ha direkt nem kíván
ják, hogy a rovatok pontosan betartassanak, 24 tér- 
zőre =  4 ciceróra vagy egyéb egész formátumra, 
mert biz’ sokszor megesik, hogy egyik vagy másik 
kisebb vonal hiányában egy ily rovatot 3—4 darabból 
kell összeszedni, a mi — különösen ha a vonalak
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már kissé kopottak is — szép munkát nem ered- 
ményezhet.

A fejekben néha, azaz sokszor egész betűminta- 
gyűjteményt találunk, a helyett, hogy a kiemelendő 
szavakat lehetőleg egyféle betűfajból (egy, két vagy 
három fokkal nagyobb 
betűfajból vagy a hasz
nálandó kenyérbetűfaj- 

nak megfelelő nagyságú 
és épp oly vastagságú 
czímbetűkből) vennők. —
A szöveg maga inkább ér
telmesen, mint szimmetri
kusan legyen elhelyezve; 
teljesen szükségtelen arra 
ügyelni, hogy miként es
nek a sorok; ha a rovat
nak mindegyik sora egymástól csak egy-két spáczium- 
mal is különböznék, az se baj. Egy épp előttünk 
fekvő kész nyomtatványból (1. fönt) egy egyszerű pél
dát illusztrálásul érdemesnek tartunk kivágni és le
nyomatni. Nézetünk szerint az alsó példa sokkal jobb.

Foliirozott, azaz oly táblázatoknál, a hol a bal- 
és jobboldali együvé tartozik, tehát egyet képez, ezt 
a körülményt fel kell tüntetni, mert néha egyik a 
másiktól egy észrevehetetlen kicsi változással tér el 
és használatnál tévedésekre szolgáltathat okot. Ezeknél 
már mindenesetre a két külső oldalakhoz vastag (leg
jobban vastag-finom), a belső oldalakhoz vékonyabb 
(félkövér) vonalak használandók.

Az árjegyzék-szedésről is — mely különben nagy 
szerepet játszik szakmánkban, úgy is mint gyakran 
előforduló munka, úgy is mint olyan, a melyen a mi
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divatunkat bemutathatjuk — valamicskét írva, első 
sorban azt kell figyelembe ajánlanunk, hogy a szedés 
megkezdése előtt a kéziratot vegyük revízió alá, 
mert ha úgy fogjuk szedni, a mint azt a rendelőtől 
kapjuk, jó munka sohase lesz és nem is lehet belőle. 
Hiszen a kézirat megírásánál akarva sem lehet a 
nyomdászat technikájában előfordulható ügyes-bajos 
akadályokra figyelemmel lenni. Sokaktól hallottuk 
már, hogy ez vagy az nem enged a világért sem 
változtatni a kéziraton, amaz meg szörnyen haragszik 
ezért és száz meg száz más mentegetődző kifogást; 
mi azonban azt mondjuk, hogy mindenki örül, ha 
munkáját jól, azaz a saját kéziratánál jobban csináljuk; 
az ilyfajta kifogásokat tehát csak szegénységi bizo
nyítványnak minősítjük és bennök a félénkséget és így 
a hiányos szakképzettség takargatását látjuk.

Az árjegyzék-szedésről elmondandókat főbb pontjai
ban tehát a következő szavakba foglaljuk: rakosgas
sunk, illesztgessünk kényünk-kedvünk szerint, azon
ban •— okosan!

Magas
DMlm

.
Atméret Liter

tartalom 
v. szám

Ára
drbként 
frt kr.

270 25 10 2 50
310 26 15 3 25
380 29 20 4 —

410 31 25 4 75
430 33 30 5 50
490 35 40 7 —

535 37 50 8 50
565 40 60 10 —

575 42 70 11 60
585 44 80 13 _

615 46 90 14 50
640 48 100 16 —
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Ez a fő; többet e tárgyról, mint a mennyit eddig 
mondtunk és a mit még dióhéjba szorítva mondani 
fogunk — nemcsak a szűk keret végett, hanem egy
általán — elégséges; az ily aprólékos munkáról 
többet mondani valóban szalmacséplés volna, mert 
— mint már mondottuk — ehhez a munkához csak 

egy kis gyakorlat és nagy bátorság kell.
Vegyük példáéi, hogy a kéziraton a 48. oldalra 

nyomtatott számoszlopos tabella van, nekünk pedig 
szélességében kellene; minden habozás nélkül a kö
vetkezőképen változtathatjuk ezt át:

Magas "Hm .............................  270 310 380 410 430 490
Átméret .............................  25 26 29 31 33 35
Litertartalom vagy szám . . .  10 15 20 25 30 40
Ára darabonkint.............. frt 2.50 3.25 4.— 4.75 5.50 7.—

Az aláhúzott, azaz a kiemelendő szavakra nagy 
súlyt fektessünk; használjunk oly betűket, melyek 
erősen elütnek vagy feltűnnek a szövegbetűkétől;
nem elégséges példáéi garmond Elsevierhez a garmond 
félkövér Elsevier, a mint ezt vagy ehhez hasonlót 
sokszor látunk; tűnjék ki, a minek feltűnőnek kell 
lenni. A rendelő sokszor egész darabokat (30—40 sort) 
is alá szokott húzni és a szedő ezt mind hűségesen 
vastag betűkből szedi; ez fölösleges és nem is érünk 
vele czélt, sőt határozottan kellemetlenebb a szemnek, 
mintha a rendes betűkből volna szedve. De van elég 
más mód ezt feltűnővé tenni; így ha a használt 
betűknél egy fokkal nagyobbat veszünk, ha feltűnően 
e szót: Fontos teszszük elébe, behúzás által, vagy 
ha e résznek minden sorát aláhúzzuk, ez utóbbi 
hatásos és szép is. Az idézőjeleket igyekezzünk szépen 
egymás alá illeszteni; nem szükséges, hogy ezek

ÉVKÖNYV 1806.
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pontosan az idézendő szó közepén álljanak. Némely 
szedő pedáns pontossággal rakja ezeket; sokszor 
— mondjuk petitnél — egész hasábokon végig egy 
geviertet, fél geviertet, schliesst és ráadásul még 
egy spácziumot is ad ily idézőjelek közé, sőt még 
furcsábban is szoktak tenni; így aztán sok időt 
fecsérelnek el és girbe-görbe szedést nyernek, mert 
ily anyaggal lehetetlenség tisztességes szedést létre
hozni. Pedig senki ha nem fogja kifogásolni, ha ezek 
nem állnak hajszálpontossággal a szó közepén, annál 
kevésbé, mert ezt nem szokták kimérni. Tehát leg
alább az első idézőjeleket egyformán húzzuk be, a 
másodikat is, ha csak lehetséges, de különösen, ha 
több egyforma sor következik egymásután. Rakjunk 
továbbá egész darabokat: két geviertet, egy és fél- 
geviertet stb., nem lesz ezért soha bántódásunk, sok 
időt fogunk megtakarítani és jó szedésünk lesz.

Kétnyelvű szedésnél, a hol az egyik többet szokott 
adni a másiknál, rendesen az egyik nagyon össze 
van szorítva, mig a másik túlságosan ritkítva és ki
hajtva: úgy segíthetünk, ha az egyiket, azt, amelyik 
többet ad, szélesebbre, a másikat, mely kevesebbet 
szokott adni, megfelelőleg keskenyebbre szedjük; a 
választóvonalnak vagy az elválasztóköznek nem kell 
a középen futni, kivált ha ezzel egyöntetűbb, köny- 
nyebb munkát érhetünk el.

A behúzásokról is emlékezzünk meg. Oly sorokat, 
melyek végén árak vannak, ne húzzunk be, csak 
ha ilyen egy sorba bele nem férne, a következőket 
kevéssel igen. Ezek között előforduló egyes jegy
zeteket vagy egyebeket középre zárjunk. Ha a közbe
eső síma szedés sok és különösen ha ily csoportban 
sok az új bekezdés, itt tanácsosabb az első sorokat
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behúzni és kimeneteket csinálni, mert a síma szedés 
között középen kizárt sorok rontanak.

Az árjegyzék vagy egyéb művek bekerítéséről egy 
kis szabályt kell alkotnunk, mert sokszor látunk be
kerített munkákat, melyek bizony e nélkül sokkal 
jobban festenének és viszont, a hol szinte hiányzik 
a keret. Árjegyzékeknél, különösen ha számjegyes 
vagy rovatos az, a keret — legyen az körzet vagy 
vonal — közvetlenül a szöveghez simuljon, míg 
műveknél egészen izoláltan álljon. Legyen például 
egy 8-as oktávlapon (mely 15 -f- 23 és fél centiméter) 
a szedés 20 ciceró széles, körülbelül 40 ciceró magas, 
körülötte egyformán 2 és fél ciceró üresség és ezen a 
vonal, így marad köröskörűi, a körülvágást leszámítva, 
körülbelül 3 ciceró margó, tehát kívül csak valamivel 
több, mint belül; így aztán majdnem egyforma a 
margó; tehát úgy, a mint annak tényleg lenni kell. 
Semhogy úgy kerítsünk be egy művet, hogy a szedés 
és keret között csak néhány térző legyen, inkább 
kerüljük a keretet egészen, mert ez igen rosszúl fest; 
ez különben is már nem keret, hanem csak a szedés 
van bekerítve, már pedig vagy van helyünk keretre, 
azaz elég pazar a munka és megengedhetjük ezt 
magunknak úgy, a mint elmondottuk, vagy ha nem, 
hagyjuk nyitva; így semmikép sem fogunk az ízlés 
rovására cselekedni.

No de végezzünk a szedési munkálatokkal. Reméljük, 
hogy ezek a mi igénytelen útmutatásaink nélkül is 
még jobban fognak mindenki által készíttetni, mert 
semmiképp sem akarjuk állítani és nem is állíthatjuk, 
hogy kivételesen, de azt már bátran mondhatjuk, 
hogy csakis kivételesen találhatunk teljesen kielégítő 
munkát.
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De bármint végeztük légyen a szedési munkákat, 
bármily ízlésesen és divatosan öltöztettük azokat, ne 
Örüljünk, míg egy nyomtatott példány kezeink közt 
nincs, mert bizony egy ügyetlen gépmester tönkre 
silányíthatja azt, mig egy másik többszörös értékre 
emelheti.

Szakmánkban a nyomás az egyedüli művelet, 
melyért, ha jól végeztük, a dicsőség pálmája egészen 
a miénk. Ezt az igen fontos, kitűnő szakképzettséget 
és gyakorlottságot igénylő munkát rövid utasításokból 
megtanulni nem lehet, nem is kíséreljük tehát meg. 
Ezt a gyakorlatban és a jó mestertől lehet csak 
— természetesen kellő ambiczió mellett — meg
tanulni.

De mivel — sajnos — csak kevés oly mesterünk 
van, a kitől tanulni lehet, szakmánknak ez az ága sem 
áll azon a fokon, a melyen ma állnia kellene; néhány 
nagyobb nyomda dicsekedhetik csak azzal, hogy jó 
gépmesteré van, a többinek a kiképzése és gyakor
lottsága bizony nagyon hiányos. És mivel ezekben 
a nyomdákban is vannak tanonczok és a kiképzést 
ezektől nyerik; szűkében vagyunk a jó gépmesterek
nek. De hogy a nagyobb nyomdákból, tehát onnan, 
a hol jobb gépmesterek vannak, miért nem jut egy- 
egy jó mindenüvé: ennek is megvan a magyarázata, 
mert innen is csak ritkán kerül ki egy ilyen. Ennek 
pedig egyedüli oka csak az lehet, hogy épp a nagy 
üzletekben túlságos sok tanonczot alkalmaznak. Húsz- 
huszonkét tanoncz közül (ennyi van egyik helybeli 
nyomdában) kire kerüljön a sor? Jó gépmestert tehát, 
véleményünk szerint, csak úgy nevelhetnénk, ha első 
sorban kevesebb tanonczot tartanánk; másodszor 
helyes eljárás volna, ha minden vasárnap vagy bár



A MI DIVATUNKRÓL 53

mely más napon a tanonczoknak a főgépmester egy
két órán át előadást tartana; ajánlatos volna továbbá, 
ha a négy évi tanonczidő alatt legalább egyszer-kétszer 
a gépek alkatrészeit is ismertetné, olyképpen, hogy e 
czélból valamely kis gépet leszerelne, vagy akkor, ha 
épp javítás alá kerül valamelyik, vagy új állíttatik 
föl; egyik vagy másik eset egy nagy nyomdában min
dig előfordul és valóban kár volna ily jó alkalmat az 
oktatásra elszalasztani. A mindennapi teendők magya
rázása mellett - melyet tényleg csak gyakorlat utján 
lehet elsajátítani — ajánlatos valamely illusztráczió- 
ból levonatokat készíteni és tanonczok között ki
vágási gyakorlatok czéljából kiosztani, melyekből 
aztán a legképzettebb fiú próbalenyomatokat készíthet, 
a gépmester pedig vizsgálva ezeket, oktatva az eset
leges hibákra utalhat.

Ezenfelül arra is kellene a tanonczokat — vagy 
mondjuk inkább a nyomdászokat általában — serken
teni, hogy szakfolyóiratokat olvasva, elméletileg is 
képezzék magukat. Igaz és sajnos, hogy nekünk 
kevés ilyen áll rendelkezésünkre, de időközönként 
ezekben is sok tanulságos dolog lát napvilágot, melyek 
ismerete módot nyújtana, hogy a gépről vagy egyéb
ről necsak a nyomdában, hanem azon kivül is tudjon 
valamit mondani.

De necsak a gépmester, hanem a nyomdavezető 
is tartson vagy tartasson valamely jó szedője által 
tanonczainak ily előadásokat valamely programm 
szerint. Anyagot az előadáshoz a hajón lévő napon
kint változó szedések adnak, melyet hallgatói előtt 
bonczolgathat.

így oktatni különben az illető vezetőknek, kiknek 
gondjaira a fiúk bízva vannak és kiknek kezeibe
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sorsuk van letéve, szinte erkölcsi kötelesség és ha 
ennek mindenki lelkiismeretesen megfelel, nagy szol
gálatot tesz szakmánknak.

Ez lenne a legjobb szakiskola! 
így nyerhetnénk minden nyomdának jó gépmestert, 

így oly szedőket, kik a rendelkezésünkre álló gazdag 
anyagot okszerűen, a mai igényeknek és a mi diva
tunknak megfclelőleg tudnák alkalmazni.


