
AZ ÜJABB IRÁNYZATOK BETŰI.

I rta RADNAI MIHÁLY.

T3z új irány térfoglalását a sokszorosító-iparban nagyban 
előmozdította az, hogy a betűöntők jóeleve gondoskodtak arról, 
hogy a könyvnyomdák kívánalmainak gyorsan megfelelhesse
nek. Alig honosúlt meg az új irány a nyomdászati termékeken, 
a jobbnevű betűöntők dicséretes buzgalommal törekedtek arra, 
hogy gyártmányaikkal és újdonságaikkal még a legmesszebb
menő igényeket is kielégíthessék. Áldozattal járt ugyan a régi 
rendszerű betűfajok és díszítőanyagok készítésével való teljes 
szakítás, mert azok gyártása jóval kevesebb anyagi áldozatba 
került, mint a teljesen új rendszerű betűfajok és díszítőanyagok 
készítése. Ezeknél a stagnálás nem áll be oly könnyen és 
ezért arra vannak utalva, hogy mindig új és újabb dolgokat 
produkáljanak, a mi nem kevés költséggel jár. Éppen ezért 
elismeréssel adózhatunk öntőinknek áldozatkészségükért, mert 
ezáltal alkalmat adnak intelligensebb szedőinknek, hogy izlésö- 
ket és szakképzettségöket fokozatosan fejleszthessék.
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Mert nem elégséges az, ha csak szakczikkeket olvasunk, hisz 
ezzel még nem tettünk eleget; kell, hogy a betűfajok mikénti 
átalakulásait és újabb átmeneteit is figyelemmel kisérjük. Azért 
nagyon ajánlatos, ha csak tehetjük, hogy a betűöntők minta
lapjait tanulmányozás czéljából minél többször lapozgassuk.

Nem tartom hiábavaló munkának, hogy e czikk keretében 
nevesebb betűöntőink újabbkori termékeivel foglalkozzam és 
azokból egy-egy sort (a legtöbbjét persze fotoczinkográfia út
ján) az illető helyen be is mutassak.

A betűfajok unikum-jellege tekintetében a pálmát az amerikai 
és angol öntők érdemlik meg. Szinte bámulattal szemléljük 
különösen az amerikai öntők betűit, a leleményes yankee-k 
alkotásait.

Elegáns hóbort jellemzi e betűket, a melyek nagyobbrészé- 
től azonban bajos volna elvitatni az eredetiséget.

Az alábbiakban be is mutatok ezekből egy kis gyűjteményt.

i THE BEST TEIINGS

.. Ilon RÁIHfílT fór Emptialic fíemarh 
, BOOHS FÓR PRINTER*.
4 THE TYPOGRAPHIC CHRONICLE

5. 9he holding Robber, in cu
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». Q w e m a t o n e  © i g m c r a l  

8.j\rtistic örace and ELEöflNT 

. . P e a l i s s  P U B L I S H E R S
lo ©RNAMENTAL Borders

u "RÁKOCZy h atvan
Ezekből a mintákból is láthatjuk, hogy az amerikai ízlés 

össze sem hasonlítható az európaival. Betűfajai olyanok, hogy 
azokból mi alig néhányat használhatnánk fel munkáinknál. A 2., 
6., 8. és 9-ik sorban bemutatott minták még a legtetszetősebbek 
a mi szemeinknek. A 11-ik sorban bemutatott minta Unic-Celtic 
néven ismeretes és a kontinensen csak a Pallas-nyomdában 
van meg, még pedig nyolcz fokban. Legkisebb belőle a 6-pon- 
tos, a legnagyobb a 36-pontos. Reklámszerű nyomtatványoknál 
használatos, de azért nem mondható valami sikerűit alkotásnak. 
Mutathatnék be még számos más fajtát is, de e néhány példa 
is eléggé megismertet a yankee-k ízlésével. A bemutatott min
tákat, mint a legjellemzőbbeket kerestem ki a mintakönyvek 
tömkelegéből.

A díszítőanyaggal a yankee-k édeskeveset törődnek és azért 
öntőik nem is igen törik magukat az ilyesmik előállításával, 
hanem inkább az európai betűöntők mintalapjai után szerzik 
meg a jogot a díszítőanyagok utánöntésére.

Folyószedéshez való betűik sem valami különösek, kivételt 
képez az úgynevezett Cnshing betüfaj, melynek gyönyörű
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metszése van és szép tiszta nyomásnál olyanok a sorok, mintha 
a betűk tompaűnom léniákból lennének összeállítva. Az a kár 
ennél a betűfajnál, hogy úgy az antikvából, mint a kurzívból 
csak 6 ponttól 24 pontig vannak meg belőle a fokok és nincsen 
hozzá megfelelő kiemelő betűfaj. A Cushing-faj tisztán amerikai 
speczialitás és nálunk Magyarországon először a Magyar Nyom
dászat szedéséhez használták. Az itt bemutatott sorok cicero- 
fokból vannak szedve. Újabban a Berthold és Bauer féle öntő- 
czég mint eredeti gyártmányt hozott forgalomba ilyféle betűfajt, 
a  mely egyes betűitől eltekintve, majdnem hajszálig hasonlít 
az eredeti Cushing-betűfajhoz.

Az úgynevezett Cushing-betűfaj egyik legszebb 
12345 alkotása az am erikai betűöntésnek. 67890 
AMERIKAI C IC ER O  C U SH IN G  ANTIKVA UJ

A Cicero Cushing kurzív igen tetszetős betüfaj és 
különösen finomabb körlevelek szedéséhez ajánlható. 
2 3  M AGYAR NYO M D ÁSZO K ÉVKÖ NYVE 45

Az angol betűöntők a betűfajok megteremtésében annyira 
hasonlóak az amerikaiakhoz, hogy azokat külön felsorolni nem 
tartom szükségesnek. Ha valamiben el is térnek az angolok az 
amerikaiaktól, ez abban áll, hogy több csínt szentelnek mun
kájuk kiállítására és különösen a nyomás terén versenyeznek 
bárkivel.

A  franczia  betűöntők sem igen fáradoznak azon, hogy 
valami különöset alkossanak, mert a francziáknál a fősúlyt 
tisztán a papiros finomságára és a nyomás tisztaságára helye
zik. Legnagyobb előszeretettel az illusztrácziók színes nyomása 
terén művészkednek.

Számottevő betűfajai közűi a legsikerültebb a Deberny-czég 
által gyártott antikva és kurzív, melyeket ő róla neveztek el 
Deberny-antikva és kurzívnak. Van belőle hat fok és pedig 
6 pontostól 18 pontosig. Metszése nagyon szép és nagyobb
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alakú komolyabb díszmunkák szedésére nagyon czélszerű. Az itt 
bemutatott antikva és kurzív sor 12 pontos nagyságú.

Vita tárgyát képezte legutóbb az, hogy e
betűfaj antikva vagv médiáéval jellegű-e? 
12345 CICERO DEBÉRNY ANTIKVA 67890
A Cicero Deberny kurzív különösen komoly
irányú körlevelek szedéséhez használható fel. 
123 ' DEBERNY FRANCZIA ÖNTŐ 678

Itt is az a legnagyobb baj, hogy hiányzik hozzá a megfelelő 
kiemelő-betűfaj.

H iába! Mégis csak a német öntők járnak elül jó példával 
és azért nem is kell a fölött csodálkozni, ha gyártmányaik 
világszerte ismeretesek.

Czélszerűnek tartom e helyütt mindegyikkel külön is foglal
kozni és mindegyiknél bemutatni legjobban sikerűit betűfajait.

Schelter és Giesecke lipcsei és berlini betűöntő-czég neve
zetesebb gyártmányai:

s J t e m  jázÁfe, a te s z te t

4 A HAZA AINÖEN ELŐTT
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A természet könyve évezredek 
o 123 MARGITSZIGET 456 

l E L í I p í T F P l § 5 r 0

, E in  W o r t !

. flugsburger (Döbelhalk
1. A Cancellaresca három fokban van meg s elegáns metszése finomabb 

jellegű körlevelek vagy üzleti kártyák készítésére predesztinálja.
2. A Circularschrift három fokban van meg és díszítése czéljából még 

díszített kezdőbetűi is vannak. A betűi szépek, de azért nem valami különösek.
3. A Propaganda öt fokban van meg s kitünően alkalmazható reklám

szerű sorok szedésére.
4. A Hercülanum szinte öt fokban van meg és diszkrét meghívók sze

désére nagyon alkalmatos.
5. A Solanum és Lotos színnyomásos sorok alkalmazására ajánlatos, 

mert akkor szebben bontakozik ki a betűk egyenletes metszése.
6. A román médiáéval 5 ponttól egész 8 eicerós nagyságig készül és 

pedig közönséges, félkövér, kövér és keskeny jellegben, úgy antikvában, mint 
kurzívban. Ez a betűfaj egyidőre teljesen kiszorította a többi másfajta betűket, 
olyannyira felkapták, művek és röpívek szedéséhez. Újabban már, úgy látszik, 
különczködésből egyes kurrens és verzál betűket — mint azt az alábbi mintán

a ö e í g b m p r a A Q C F} H Pí R 5 T
A J ( R C ( H H E N E R E J l T l A l i l E

[ o  a :  m  §  5 r  ü

láthatjuk — átalakítottak benne, a mely átalakítás nem minden tekintetben 
sikerűit. Az egybeöntött betűi nagyobbára sikerűitek.

7. Van még egy fajta betűje a czégnek, az úgynevezett Altromanisch, á mely 
még felemlítésre méltó.
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8. Gotisch, melynek igen szép metszése van és számos fokkal rendelkezik. 
Nagyon szép nyomtatványokat láthatunk a külföldi szaklapokban, melyek 
teljesen az ily fajta betűkből vannak szedve. Az az egy hátránya van, hogy 
csak specziális németnyelvű munkákra alkalmazható.

Berthold és Bauer lipcsei és stuttgarti betűöntő-czég gyárt
mányai :

1 jVIctlc Belgrad Düppel
Das tfbendblatt.

s i B í l d e r g a l l e r i e  j D r e s d e n

i ípabal^^arujfaclwer)

5 . iptefee Bríngb rtnrb

« Gcscha/tsstelle Berlin V . ,  Xnrfirstenianun $.

7HJPQMÁNY95 AKAPÉM1A
1. A Morris-Gotisch alkalmazhatóságát mi nem vonjuk kétségbe, de miután 

magyarnyelvű szedéshez nem alkalmas, tartózkodunk a további megbírálástól.
2. A Herkules mint elsőrangú reklám-betűfaj használható és tekintve, hogy 

12 fok van belőle, nélkülözhetővé teszi a másfajta betűkkel való keverést.
3—5. Az ó-angol, Edison, ó-német, szinte a Morris-Gotisch jellegéhez 

tartoznak és rendszerint oly munkák előállításához alkalmasak, melyekkel 
valaminek ódon jelleget akarják utánozni.
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6. A Carola-groteszk szintén igen sikerűit reklámszerű betűfaj, 12 fokban 
s a fentebb említett Herkules-betűfajjal együttesen is sikerültén alkalmazható.

7. Az Antik médiáéval egyik legsikerültebb alkotása a Berthold-czégnek 
mert ez a betűfaj különösen alkalmas az új irányzat szedéséhez. Vannak

^eCEQi AÍ Ö K S pPRS
ö A C D t F P 5 T L £ É 0

benne jól sikerűit ligaturák, kezdő és kifutó betűk, mint azt az itt bemutatott 
mintán láthatjuk. Van belőle nyolcz fok, a mi kizárja azt, hogy esetleg czím- 
szedésnél keverni kellene más fajjal.

Num rich és Társa lipcsei betűöntő-czég gyártmányai:

, flnleitung 2um Stúdium dér

a Gpapf?iscf?e /Tnsfalf jTiusift
3 Gera Frankfurt Bernburg 

í Gera Frankfurt 3err\bur£

»5CHUBERT ausciewatyt
1. Az Antik-gót nagyon szép metszésű betűfaj, de csak a német nyom- 

dászati termékeken. Más nyelvű szedésnél nem használható sikeresen. Van 
belőle nyolcz fok.

2. A Rokokó szinte kifejezi nevével, hogy mily fajta munkákhoz használ
ható czélszerűen. Van belőle kilencz fok, a mi használhatóságát bizonyítja.

3—4. A^Freie groteszk és Chicago-groteszk egy és ugyanaz a betűfaj, 
csakhogy az utóbbinál egyes betűk más alakban lettek előállítva.
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5. A Baltimore szép metszésű czímbetű és tekintve, hogy nyolcz fok 
van belőle, mindenféle munkához felhasználható.

Van a ezégnek még két igen szép betűfaja, a kétszínű rokokó és kétszínű 
rekldmkurziv, a melyek díszes kiállítású munkákhoz előnyösen alkalmazhatók. 
Mindegyikből négy fok van, de ezeket nem mutathatjuk be, miután a mintán 
csak színben volt meg és nem lehetett czinkografálni úgy, hogy hatásos legyen.

Brendler és Fia bécsi betűöntő-czég gyártm ányai:

>■ I ^ e i s e b i l d e p  a u §  f ^ o r d

.. WIEN-HEIMáLS. 
s.JBef Rbeir) ir> at)d

5 í^unst a. Indastpie

1. A Kismet különösen menük, vagy tánczrendek szedésére alkalmas 
betűfaj. Van belőle öt fok és pedig 10 ponttól 36 pontig.

2. A Desdemona és alnyomata az Othelló szintén sikerűit alkotás. Vannak 
ugyan ennél a fajnál egyes betűk, mint pl. az A, D, V, V, a  melyek ha 
egymásmellé kerülnek, nem a legszebbek, de azért legújabban ezt a betűfajt 
is előszeretettel alkalmazzák díszesebb nyomtatványokon és az alapnyomást 
sárga, zöldes és lila színben állítják elő.

3. Az Excelsior nem igen van arányban nevével. De hát a németek se 
végzik mindig sikeresen a betűk elkeresztelését. Fő az, hogy nekik ez igy

É v k ö n y v . 1901. 6
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tetszik és miután csak ők alkalmazzák többnyire munkáikon, nekünk nem 
lehet egyéb észrevételünk reá. Van belőle hét fok.

4. A Jupiter ugyanoly minőségben ajánlható, mint a Kismet. Van belőle 
négy fok, 12 ponttól 36 pontig.

5. Az Elcfanta mint czímbetű épp oly jelleggel bir, mint a Numrich 
Baltimoréja. Van belőle hat fok.

6. A Wiener Médiáéval szép metszésű betűfaj és meghívóknál mint fősor 
diszkrét színnyomással elég hatásos. Van belőle öt fok.

Poppelbaum  b é c s i  b e t ű ö n t ő - c z é g  g y á r t m á n y a i:

Ubland Hdíeland (Boetbc
s . G e s c M c M e m  d é r  N e m e i t

4. Baden jRegensburg

5 Koblcnz jYiarburg Columbia £ondon

.. P opp l̂pauh , Wien u 

, RUN3 lf lú 5 5 llW N Q
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A Psatter-gót nagyon hasonlít a Numrich Antik-gót-jához. Van belőle 
kílencz fok, egyébként pedig ugyanúgy használatos, mint az Antik-gót.

A Világos Renata hat fokban van meg és színes alapnyomattal nagyon 
szép sorokat nyerünk vele.

Az Atlantiu két alakban van meg, mindegyik öt fokban. A betűk metszése 
kissé amerikaias, de azért nem mindegyik betűje ízléses. Öt fokban van meg.

A Viktória szépen sikerűit reklámszerű betűfaj, mely nyolcz nagyságban 
van meg és különösen reklám-hirdetések szedésére nagyon ajánlatos.

Az Is is  és halbfdte Isis a legjobban sikerűit betűfaj, mely az új irány
nak megfelel. Van belőle hét fok és azért bárminemű elegáns meghívó vagy 
czímszedéshez könnyen alkalmazható. Ha szavazás alá bocsátanák azt a 
kérdést, hogy mely betűfaj a legsikerültebb az új irány térfoglalásánál, úgy 
bizonynyal a Poppelbaum-czég nyerné el az elsőbbséget.

A Reklámkurziv, mint már neve is mutatja, reklámsorok szedésére aján
latos. Szépen sikerűit kezdőbetűi vannak s maga az alfabet metszése is, 
különösen a nagyobb fokokban, jól sikerűit. Van belőle hat fok, és pedig 
20 pontostól 72 pontosig.

Meyer és Sclileicher bécsi betűöntő-czég kiválóbb gyárt
mányai a Piktor-betű és a kétféle Moderna betűfaj.

KÊKEW nOhERm 3 X5  

B E T Ű  ? 4 2

Az itt bemutatott három betűfaj már azért is említésre méltó, 
mert azok rajzai a fővárosban tartózkodó Körinek József szak
társunk keze alól kerültek ki.

A Piktor-betűfaj az úgynevezett szeczessziós irányzatnak 
hódol és különcz-nyomtatványokon színnyomással sikerrel alkal
mazható. Egyes kezdőbetűi nagyon sikerűit alkotások. Van 
belőle négy fok, 12 pontostól 48 pontig.

6
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A Moderna faj amerikai ízlésnek hódol. Tetszetős betűfaj 
lenne, ha egyes betűi nem rontanák le némileg a hatást. Ilye
nek, a mint többek között láthatjuk, az E, O, melyek eltérnek 
a többi betűktől és így az alfabet egyes betűi nincsenek egy
mással összhangzásban.

A  Flinsch-féle betűöntő-czég legsikerültebb alkotása az 
alábbi Mikadó-betűfaj.

í t  tudás fája nem egyszersmind az életé.
123 7 EXT MíKftDÓ BETŰ m
A Mikadó-betűfaj azok közé tartozik, a mely nevéhez méltóan 

mutatja be magát. Különösen a verzális-betűk igen sikerűitek. 
Van belőle hat fok, 12 pontostól 72 pontig, a mi hasznavehető- 
ségét bizonyítja.

Alábbiakban még felsorolok néhány betűöntőt, melyeknek 
nevesebb betűfajai vannak, de mintákkal már nem demonstrál
hatom őket, miután az idő rövidsége folytán nem sikerűit 
azokat megszereznem. De azért helyénvaló a megemlékezés 
róluk és ha a szives olvasóink kezeihez kerül az alábbi öntők 
mintakönyve vagy egyes mintalapjai, még meggyőződnek a 
felsorolt betűfajok hasznavehetőségéről.

A Klinkhardt-féle lipcsei betűöntő nevesebb betűfajai közűi 
megemlítendő a Britannia-Gotisch és a Lipsia-groteszk. Ámbár 
valami különöset ezek se mutatnak, de azért a sok közűi 
mégis megemlítendőnek tartom mint újabb alkotásokat.

Woellmer Vilmos berlini betűöntő-czég kiválóbb betűfajai 
közűi különösen említésre méltó a Staffetta díszbetű.

C. F. Riihl-től megemlítendő a Circular-kurziv és árnyékolt 
Circular-kurziv.

B. Krebs Nachfolger czégtől felemlítendő a Psalter~Gotisch 
és Fűimen.
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Johns Söhne betűöntő-czég legsikerültebb alkotása a Signir, 
melyet helyesebben Ecset-betűnek nevezhetnénk, annyira azonos 
az ecsetvonásokkal.

Végűi pedig E m il Gursclitól felemlítendő a Phönix-kurziv, 
mely szintén igen alkalmas reklámszerű sorok szedéséhez.

Egybevetve a betűöntő-czégek újabb keletű gyártmányait, 
nem mondhatjuk az eredményt valami fényesnek. Igaz ugyan, 
hogy számtalan új betűfaj látott napvilágot, de hát sok is közte 
a pelyva, A legtöbb esetben a Schelter és Giesecke, Brendler, 
valamint a Poppelbaum czég igyekeztek azon, hogy minél 
sikerültebb betűfajokat alkossanak, a mi jobbára sikerűi is 
nekik, míg a többi inkább a díszítőanyagok gyártását helyezte 
előtérbe.

Mint már említettem, a legjobban a román médiáéval hódított 
tért, melynek sokféle hasonló válfaja is van és épp úgy 
használható tömörszedésű munkákhoz, mint másfajtához is.

Cicero nagyságú román médiáéval antikva betű 
12345 BUDAPEST SZEGED BÉKÉS 67890

Cicero nagyságú román médiáéval kurzív betüfaj 
12 3 4 5  B U D A P E S T  S Z E G E D  B E C S  67890

Cicero nagyságú keskeny kövér román médiáéval 
12345 DREZDA SZÉKELY MAGYAR CSEH 67890

Cicero nagyságú széles kövér rom án me 
12345 DREZDA KOPPENHÁGA 67890

A németeknél meg a gót jellegű betűfajok szaporodtak el, 
különösen abból az alkalomból, hogy Gutenberg születésének 
ötszázéves fordulóját ünnepelték. Mintha csak újra fel akarták 
volna dicsőíteni a fraktur fénykorát, a mely mindinkább az
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enyészet felé halad. Igaz ugyan, hogy lassan, mert a németek 
a frakturral nemzeti jellegüket vélik fentartani.

A díszítőanyagok termelésével meg lehetünk elégedve. Oly
annyira elhalmoznak bennünket a betűöntők ilyfajta minta
lapokkal, hogy szinte azt sem tudjuk, tulajdonkép kiét is 
kellene elsősorban figyelembe venni. De hát hiszen oly gazdag 
a földünk növényvilága, hogy még mindig szolgál mintával a 
rajzoló művészeknek, míg a betűk alkotásánál nincsen minta 
és ezt teremteni kell.

* * *

Igaz, hogy a fentiekben teljesen külföldi betűöntők termékei
vel foglalkoztam, holott volnának ugyan nekünk magyaroknak is 
nagyobbszabású betűöntőink, de hát ezek úgy látszik, megelég
szenek annyival, hogy megveszik a jogot a külföldi öntőktől 
és csak utánrendelésekre dolgoznak. Eredeti dolgot már régen 
nem láttunk tőlük és épp azért nem is foglalkozhatunk velők 
bővebben, miután jót nem írhatunk, rosszat pedig nem aka
runk róluk írni.


