
A V Á Z L A T K É S Z Í T É S R Ő L .
Irta: LÖWY SALAMON.

ÁZLATOKAT A M E S T E R S Z E D Ő  két 
czélból szokott készíteni, saját haszná
latára, vagy a megrendelő részére.

Az első esetben az adott nagyságú 
papiron úgyszólván csak körvonalozza 

az agyában született eszmét, s elhagyva minden 
aprólékos díszt, csak a rendelkezésre álló sík fel
osztását tünteti szem elé néhány vonással, s a főbb 
sorok s az esetleg használandó embléme vagy más 
nagyobb díszítmény-darab levonatát ragasztja fel a 
tervezett helyre.

A második esetben a szedő feladata nehezebb, 
a mennyiben a rendelő szeme elé készülő vázlat 
már bizonyos határozott alakot kell hogy öltsön, a 
főbb sorok, s a felhasználandó díszítmények kellően 
kifejezésre kell hogy jussanak, hogy a megrendelő 
már a szedés megkezdése előtt láthassa, mit fog 
kapni, s már akkor, a mikor az nem ütközik aka
dályokba, megtehesse kifogásait, s esetleges kíván
ságai könnyebben teljesíthetők legyenek.

A kétféle czélt szolgáló vázlatkészítés előfel
tételeit, módozatait, a használandó eszközöket fogom 
czikkem keretében megvilágítani, s módot óhajtok 
nyújtani arra, hogy ezen egyszerű s éppen nem 
nehéz eljárási módozatok útján még azok is, a kik 
nem bírnak különösebb rajztudással, könnyű szerrel 
készíthessenek a czélnak megfelelő vázlatot, — ter
m észetesen betűöntödei anyagokból.

Ki fogok azonban terjeszkedni arra is, miként 
lehet betűöntödei anyagok nélkül, a saját vagy 
elism ert grafikai művészeknek e czélra készült 
motívumaiból egy az újdonság hatását keltő váz
latot készíteni.

Vegyük tehát a sorrendet, és pedig először a 
saját czélunkra készülő vázlat-készítést.

A mesterszedő kap például egy üzleti kártyát, 
a művezető utasítása úgy szól, hogy valami csinos, de 
ne drága dolog legyen. Daczára annak, hogy egy
szerűbb munkáról van szó, ne mulaszsza el a szedő, 
hogy ha csak pár vonásból álló vázlatot is készítsen,
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m ert, ha bármily csekély támpont van is szemünk 
előtt, a szedést oly aránytalanul megkönnyíti, hogy 
a vázlatkészítéssel töltött időt többszörösen kár
pótolja.

Az adott utasítás szem előtt tartásával átgon
doljuk, hogy a rendelkezésre álló szöveg- és alakból 
mit is lehetne létrehozni. Megrajzoljuk legelőbb is 
4 vonallal az adott papír nagyságát, lemetszszük 
minden oldalról a megfelelő margót, ez által elérve 
azt, hogy a rendelkezésre álló tér tisztán áll szemünk 
előtt. Fődolog lévén minden nyomtatványnál, hogy 
a sorok kellően érvényesüljenek, ezeket próbáljuk 
tehát legelőbb jól elhelyezni. Fia ez sikerült, m ér
legelhetjük, vájjon alkalmazhatunk-e a szöveggel 
kapcsolatban valamely vignettát, vagy hogy egy
általán alkalmas-e a fennmaradó tér díszítmény fel- 
használására; ha igen, úgy ezeket is megrajzoljuk 
pár vonással, s ekkor már m egítélhetjük e pár 
vonással összerótt vázlatból is, hogy munkánk érde
mes-e a kiszedésre, s hogy az megüti-e a kívánt 
m értéket. De megítélhetjük e kis vázlatból azt is, 
hogy a felhasználandó díszítmény emelni fogja-e m un
kánk értékét, vagy megfelel-e általában a jó ízlés 
követelményeinek. Ha azután mindeme követelmé
nyekre kielégítő eredm ényt látunk, megkezdhetjük 
a szedést s ez akkor már könnyed játék lesz sze
m ünk előtt.

M ert jól jegyezzük meg magunknak, hogy csakis 
az olyan munka lehet m intaszerű és érhet el jó 
hatást, a mely feltétlenül helyes alapokon épült fel, 
s a hatás ott, a hol nem term észetes úton, hanem 
m esterkéltséggel jelentkezik, éppen ellenkezőleg a 
czéllal, visszatetszést fog szülni.

Vegyük például az 1-ső ábrát, mely daczára 
angolos egyszerűségének, rem ek h a tású ; vagy itt 
van a 2-dik számú ábra, egy kis értesítés, szintén 
nagyon egyszerű munka, de két színben nyomva 
oly előkelő hatást kelt, hogy az, a ki kézhez kapja, 
önkénytelenül is el kell hogy olvassa, s így czélját 
mindenképpen eléri. Meg kell itt jegyeznem, hogy 
mindkét ábrát a „British Printer" angol szakfolyó
iratból vettem, a hol is mint követésre méltó, minta
szerű nyomtatványok ajánltatnak a szakember figyel
mébe.
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De vegyünk egy gyakorlati példát. Feladat az, 
hogy pl. a „Könyvnyomdászok S zak k ö ré in ek  egy 
kis meghivót kell készítenünk valamely felolvasá-

2. ábra.

3. ábra.

sára. Bármily egyszerű munkát készítsünk is, igye
kezzünk azt úgy előállítani, hogy már az első pilla
natra észrevehesse az, a ki kézhez kapja, hogy ki 
és mit akar azzal kifejezni, s épp a jelen feladatnál
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pár szóval — s esetleg megfelelő szemléltetéssel — 
ki kell fejeznünk azt, hogy czimzettet a „Szakkör“ 
valamely oly dologról értesíti, a mely őt érdekelni

v  s

4. ábra.

5. ábra.

fogja, egy szóval az előállítással kell elérnünk azt, 
hogy az illető nyomtatvány ne kerüljön olvasat
iamé a papírkosárba. Készítsünk tehát a fenti fel
adathoz mérten egy vázlatot.
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Nyomdászokról lévén szó, igyekezzünk ezt lehe
tőleg szemléltetéssel is kifejezésre ju tta tn i; fel
használunk tehát egy ily tárgyú díszítményt vagy 
czímert, ez mindenkor jó hatással van. Ezen díszít
ményt kapcsolatba hozandó a szöveggel, előállt a 
tervezés elsőszülöttje (3. sz. ábra). Szigorúan véve 
megfelelne czéljának, de hát nem kell az elsőnél 
megállapodnunk, de ne is dobjuk azt el, hanem 
tovább szemléljük, tanulmányozzuk azt s igyekez
zünk abból a semmiképpen sem kifogásolhatót 
kihámozni. Ha ez sikerült, papírra vetjük azt is, 
s ebből állt elő a 4. számú ábra. A kettőt egymás 
mellé helyezve, azt látjuk, hogy míg az elsőt nagyon 
is megraktuk vonaldíszszel, a másodikat túlságosan 
megfosztottuk attól. Igyekeznünk kell tehát a kettőt 
összeegyeztetni, a mi kellő igyekezet után rendesen 
sikerül is, mint azt az 5. sz. ábra mutatja, a mely 
a két előbbi ábra kihámozása után állt elő. Ha 
azután az idő és áldozatkészség engedi, élénkíthet
jük az 5. számú ábrát egy alapszín nyomásával, 
mint azt a 6. számú ábrán láthatjuk.

Ez volna az első oldala az összehajtható kártya
lapnak s csak a „Szakkör" czímét, a felolvasó nevét, 
s a felolvasás tárgyát tartalm azná; a 3. oldalon 
lehetne azután röviden részletezve közölni a tulaj
donképpeni szöveget.

A mint már e kis egyszerű példából is láthatjuk, 
az elért eredmény megérdemli azt, hogy papirt és 
czeruzát használjunk a szedés előtt, m ert a kész váz
latról azután nyugodtan szedhetünk s nem vagyunk 
kitéve annak a legkellemetlenebb bajnak, hogy sze
désünket többszörösen változtatni vagyunk kény
telenek, m ert ez vagy amaz nem felel meg rajta 
az ízlésünknek.

Ajánlom tehát, hogy minden mesterszedő, bár
mily egyszerű munkához kezdjen is, ha azon éppen 
semmi díszítés nincs is, egy vázlatot készítsen; sok 
időt nyer általa és sok boszúságtól kiméli meg 
magát.

Megemlítendőnek vélem itt még, hogy a saját 
czéljainkra készülő, teljes kivitelű vázlatoknak eset
leges kiszínezéséhez legalkalmasabb színes czeruzát 
használnunk, m ert a vizfestékekkel való eljárás 
körülményesebb s több időt vesz igénybe.
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Áttérek ezek után czikkem második ré szé re ; 
tárgyalni fogom, hogy miként lehet betűöntődéi 
anyagokból a rendelő számára teljes kivitelű váz
latokat készíteni, a nélkül, hogy az a nyomda külö
nösebb megterheltetésével járna.

A vázlatkészítés megkezdése előtt azonban szá
molnunk kell minden körülménynyel, s különö
sen ne feledjük el a modern irány két legfőbb 
segítő eszközét, a divatos papirt s az annak meg
felelő kifejezésteljes, de többé-kevésbbé tört színek 
alkalmazását. E két fő dolgot sokszor a legraffinál- 
tabb ízléssel előállított szedés sem kárpótolja. Hogy 
példát hozzak fel, itt van a most uralmon levő sötét 
színű papirosoknak fehérrel való nyomtatása. Két 
jól kiválasztott sor, vörös papiron fehérrel nyomva 
oly hatást kelt, a melyet — el kell ismernünk — 
nagyon nehéz utolérni.

A vázlatkészítéshez, a szerint, hogy fehér, vagy 
gyengébben színezett, avagy pedig sötétebb színű 
papiron lesz a tervezendő nyomtatvány nyomva, 
kétféle eljárást ajánlhatok.

Ha fehér, vagy gyengébben színezett a haszná
landó papir, legajánlatosabb a vázlatkészítéshez az 
úgynevezett „Florpost“ papirost használni, ez a papir 
fehérben és majdnem minden világosabb színárnya
latban kapható, s olcsóságánál fogva nem kerül 
nagyobb anyagi áldozatba annak beszerzése, s a mely 
teljes átlátszóságánál fogva nagyon megkönnyíti a 
tervező munkáját.

Ha pedig a használandó papir sötét színű, úgy 
legjobb az eredeti papiron eszközölni a tervezést.

Vegyük tehát először, hogy fehér papiroson ter
vezendő egy meghívó, esetleg három színben. Mint 
már előbb is említettem, a papirnagyság és a meg
felelő margónak négy vonallal megrajzolása képezi 
első teendőnket, s ha ez megvan, gondolkozhatunk 
a szöveg áttanulmányozása mellett a kivitelen. Ter
mészetes, hogy ezúttal se sajnáljuk a czeruzát, hanem 
eszménket vessük papírra, ne rajzoljunk, elég ha a 
sorokat két-két vonal, a díszítményt meg egy kis 
fekete folt képviseli is.

Mint mindig, első sorban a szöveget igyekezünk 
jól elhelyezni, s ha ez irányban megállapodtunk, 
kiválasztjuk az annak leginkább megfelelő betűfajt,
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s leszedjük a fő sort, lehúzzuk s elhelyezzük a 
tervezett helyre s a szöveg többi részét köréje 
csoportosítjuk. Csak ezután gondolhatunk a díszít
ményekre. Fő elvünk legyen, hogy az a felhasznált 
betűfajjal összhangzásban legyen. Ezt megkívánja 
a munka stilszerűsége.

Ha a szöveg kevés, ajánlatos nagyobb díszítő
darabok felhasználása, de vigyáznunk kell, hogy 
semmiesetre se lépjük túl a határt, m ert a mint tudjuk, 
sok a jóból is megárt.

Ha azonban a szöveg meglehetősen kitölti a 
rendelkezésre álló teret, csínján bánjunk a díszítő 
anyagok felhasználásával, mert ilyenkor azután túl
zsúfoltság fenyegeti munkánkat.

Ezek után, ha tisztában vagyunk a sorok elhelye
zésével, a felhasználandó díszítmények minémű- 
ségével s az ezeknek legjobban megfelelő színe
zéssel, hozzáfoghatunk a tulajdonképpeni vázlat 
készítéséhez.

Ha a tervezett meghívóra díszítményül csak egy 
vagy két nagyobb darabot használunk fel, legalkal
masabb, ha egy oly ívet, a melyen a szedés nagy
sága négy vonallal meg van rajzolva, a lehúzó prés 
lapjára teszünk, s azon a már megfelelő színnel 
befestékezett díszítményt és a leszedett fő sort el
helyezzük, a mikor is már lehúzás előtt láthatjuk 
annak jó vagy rossz hatását, s mindjárt javíthatunk 
azon ; ha azután a hatás kielégítő, reátéve egy ív 
papirt, lehúzzuk azt. Ajánlatos több levonatot készí
teni, lehetőleg többféle színben, hogy a színhatáso
kat is tanulmányozzuk. Az így elkészült levonaton 
azután már csak az alapszínt kell megfestenünk, s 
a 6-ik ábra példájáraa sorokat vonalakkal helyette
sítenünk.

Az esetben, ha a tervezendő munkához apróbb 
díszítményeket, vagy éppen vonaldíszt is haszná
lunk, csak a fősort húzzuk le a megfelelő színben 
a már említett átlátszó papirosra, a díszítményeket 
azután reá pauzáljuk.

Ez az eljárás már körülményesebb, a mennyiben 
a lehúzott fősor körül meg kell rajzolnunk négy 
gyenge vonallal a szedés nagyságát, s elővéve a 
használandó díszítmények mintakönyvét, s a meg
jelölt papirost reá helyezve, átpauzáljuk a megfelelő
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helyre a kivánt darabokat. Ha ez kész, az össze
kötő vonalakat már minden nehézség nélkül meg
húzhatjuk.

Nem sokban különbözik ez eljárásoktól az erő
sebb színű papirokon való vázlatkészítés.

Itt azonban már csak az az egy módunk van 
szép vázlatot készíthetni, ha a felhasználandó díszt 
és a főbb sorokat a megfelelő színnel befestékezve, 
elhelyezzük egy a készítendő szedés nagyságának 
megfelelő területen, s lehúzzuk az eredeti papírra. 
Egyebekben pedig úgy járunk el, mint az előbb 
leírt módozatoknál; előbb czeruzával megrajzoljuk, 
majd az alapszínek megfestése után a megfelelő 
színnel kihúzzuk a rajzot, s megjelöljük a sorok 
elhelyezését.

A mint láttuk, nagyon szerény eszközökkel, s 
aránytalanul rövid idő alatt készíthetünk betűöntö
dei anyagokból minden czélnak megfelelő vázlato
kat, s éppen azért ajánlom, hogy minden törekvő 
nyomdász gyakorolja magát a vázlatkészítésben, 
annál is inkább, mivel ezt minden nehézség nélkül 
odahaza végezheti szabad idejében. A présen való 
lehúzást teljesen nélkülözhetjük odahaza, mivel azt 
csak a gyorsabb és preczizebb eljárás czéljából 
em lítettem , de e nélkül is készíthetünk kifogástalan 
vázlatokat.

Nem is költséges dolog, s két czélt is szolgál; 
m ert a mellett, hogy ez által gyakoroljuk magunkat 
a m esterszedésben, még kézügyességre is szert 
teszünk. Az otthon való vázlatkészítéshez nem kell 
semmiféle különösebb berendezkedés; pár ív „Flor- 
post“ papiros, czeruza, vonalzó, s egy pár legszük
ségesebb vizfesték, no meg a nyomda betűminta- 
könyve szükségeltetik hozzá; azt hiszem, hogy eze
ket mindenki beszerezheti, ha arról van szó, hogy 
az üzlet érdekeit szolgálja.

Ezzel befejeztem volna a betűöntödei anyagok
ból való vázlatkészítés leirását, nem terjeszkedhet
tem ki minden aprólékosságra, s épp ezért még meg 
kell jegyeznem azt, hogy a gyakorlatban meg fogjuk 
találni mindennek a magyarázatát, a mi esetleg két
séges vagy nem eléggé érthető.
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Czikkem harmadik részéhez, a nem betűöntödei 
anyagokból való vázlatkészítéshez érve, engedtessék 
meg nekem egyet-mást elmondani az úgynevezett 
eredeti munkákról, s arról, hogy mik az előfeltételei 
annak, hogy valaki igazán eredi s némileg művészi 
becsű munkát tudjon létrehozni.

Mi magyarországi nyomdászok, sajnos, nem dicse
kedhetünk azzal, hogy szakmabeli kiképzésünkre ez 
ideig valami tág tér nyilt volna. Leszámítva a 
„Könyvnyomdászok S zak k ö ré in ek  eléggé meg nem 
becsülhető igyekezetét, hogy ez irányban is alkalmat 
óhajt nyújtani a tanulni vágyóknak, bizony nem 
igen találtunk módot és helyet ahhoz, hogy magun
kat szakmánkban tovább képezhetnénk.

A főváros hatalmas könyvtáraiból egyetlen egy 
sem áll nyitva akkor, a midőn mi szabad idővel 
rendelkeznénk, s így azok látogatásától el vagyunk 
zárva; így vagyunk majdnem mindazon helyekkel, 
a hol mi tudásunkat gyarapíthatnánk.

Dicséretes kivételt képeznek azonban az „Ipar- 
rajziskola“ és az „Iparművészeti Muzeum“. Külö
nösen ez utóbbi. Megnyitotta előttünk könyvtárát, 
a hol agilis, hozzáértő em berek még útbaigazítással 
és tanácscsal is szolgálnak, ha ez iránt valaki hoz
zájuk fordul. Tegye is ezt minden igazán törekvő 
nyomdász, a ki tudását fejleszteni, ism eretkörét bő
víteni akarja.

Az „Iparművészeti Múzeum" kiállításai, de külö
nösen könyvtára m érhetlen kincseket tartalmaz a mi 
szám unkra; a legnagyobb grafikai művészek művei, 
rajzai, festményei, csodálatos varázs-hatással vannak 
a szemlélőre. A ki e műveket először látja, önkény
telenül is arra a következtetésre jut, hogy eddig a 
szépről, jóról még távolról sem alkothatott fogal
m at; itt látni csak, mi a szép, nemes, művészi és 
eredeti.

Hát, tisztelt olvasó, ide akartam én kilyukadni, 
az eredeti szóhoz.

Gyakran látunk úgynevezett eredeti motívumok
kal, szedő-kéz alkotta nyomdai term ékeket, gyakran 
ügyes és tetszetős dolog is akad közte, de — s ezt 
kiemelem — nincs művészi becsük, s az, a ki csi
nálta, maga sem tudja, m ennyire vétett az esztétika, 
a műizlés ellen.
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Számos elsőrangú hazai és külföldi grafikai művé
szek könyve, motívumai vannak birtokomban, az 
Iparművészeti Múzeumban is gyakran böngésztem 
azokat, igyekeztem alapvető gondolataikat kifür
készni, s e közben arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy mindaddig, míg valaki ezeket gyökeresen át 
nem  tanulmányozta, ne akarjon az eredeti motívu
mokkal grafikai termékeket produkálni.

Felhozhat ez ellen bárki bármit, de azt el kell 
m indenkinek ismerni, hogy tanulás nélkül nincs 
tudás; már pedig bármily zseniális legyen is valaki, 
nem hiszem, hogy pl. a magyar motivumu rajzoknál 
nélkülözhetné például Huszka Józsefnek a magyar 
ornamentikáról írt és rajzolt műveit, vagy pedig a 
mai modern stilü rajzoknál egy Eckmann, W alter 
Crane, Burne Jones, Hupp, Kiinger, Buerck, Adams, 
stb. stb. rendkívül érdekfeszítő útm utatásait és 
rajzait. Ezek ism erete nélkül legalább is kétséges
nek tartom, hogy nyomdászember, ■— minden elő
tanulmány n é lk ü l— művészi becsű, modern, eredeti 
munkát végezhessen.

Lehet is, kell is eredeti dolgot produkálnunk, 
de előbb vértezzük magunkat tudással, ne vágjuk 
a fejszénket olyan fába, a melybe minden valószínű
ség szerint beletörik. Ne alkossunk motivumokat, 
nem a mi hivatásunk az; hisz ma m ár oly sok, 
csodálatosan szép motivumokat hoz a művészvilág 
majdnem naponkint szemünk elé, hogy abból a leg
kényesebb igényeknek is megfelelően választhatunk. 
Ha azután munkánknál egy a természetből m erí
tendő motívumra lenne szükségünk, nézzünk körül, 
vájjon nem akad-e nálunknál hivatottabb m űvész
kéz által alkotott motívum, a melyet feldolgozva, 
biztos hatást érhetünk e l ; és megvan az az elég
tételünk, hogy daczára, hogy a művünkön felhasz
nált vadrózsát vagy más növényi díszt nem mi sza
kítottuk is az erdőn, művészi becsű és eredeti dolgot 
készítettünk.

M ert hát, lássuk csak be, hogy nagy képzelő
tehetség kell ahhoz, hogy mi, a kiknek ez irányban 
előképzettségünk nincs, s a kik egész nap, egész 
éven át, a nyomdához vagyunk kötve, jobb, szebb 
és élethűbb motivumokat tudjunk tervezni, mint 
az a művész, a ki egész életét a term észet tanul-
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mányozásával tölti. Józan gondolkodás m ellett okvet
lenül rájövünk arra, a mit én is tanácsolhatok, hogy 
dolgozzunk mi nyomdászok a ma már minden 
korlátozás nélkül piaczra hozott, világhírű művé
szek motívumai után, továbbá az utczán, épülete
ken, múzeumokban, képtárakban, a m űkereskedések 
kirakataiban látott, szintén művész-kéz alkotta motí
vumok után, s az eredménynyel nemcsak meg leszünk 
elégedve, de büszkék is lehetünk reá.

Ezeket tartottam felemlítendőknek, mielőtt a nem 
betűöntödei anyagokból való vázlat-készítésről szó
lok, s csak még azt jegyzem meg, hogy eltérően 
az eddig vázolt tervezési módozatoktól, itt igenis 
fontos körülmény az, hogy a tervező jól tudjon raj
zolni, helyes Ítélőképessége s szépérzéke legyen, 
valamint szükségesnek tartom az előbb vázolt elő
ism eretek bírását; nem kevésbbé fontos a festék
technika ism erete is.

Most pedig meg fogom próbálni bemutatni, hogy 
miként készül az ily vázlat, s hogy miként hasz
nálhatjuk fel a motívumokat, s alkothatunk azokból 
úgy a nyomdászat szabályainak, mint az esztétika 
követelményeinek megfelelően szépet és jót, a nélkül 
term észetesen, hogy az utánzás vádját vonhatnánk 
magunkra.

Nézzük csak a 7. számú ábrát. Egy czégkártya 
vázlata az. Minden aggodalom nélkül elmondhatom, 
hogy az eredeti alkotás, pedig, mint azt a 8. ábra 
mutatja, bizony nem a saját motívumaim után készült. 
Az alapeszmét Buerck Pál német művésznek birto
komban levő egyik művéből vettem a két felső orna- 
mentum pedig jegyzőkönyvemből került elő, s bizony 
már magam sem tudom, hogy oda melyik épületről 
vázoltam.

A felső és az alsó rész összeegyeztetése, a kisérő 
vonalak megrajzolása, elég gondot és Ízlést igényel, 
úgy, hogy a mikor munkánkkal a nyilvánosság elé 
lépünk, nem kell szégyelnünk azt sajátunknak val
lanunk; az utánzás vádja pedig messze esik tőlünk, 
daczára annak, hogy idegen kéz alkotása adta meg 
munkánk alapvető gondolatát.

Ilyen és ehhez hasonló példákat számtalant tud
nék felsorolni, de hisz ez az egy is meggyőzhet 
bennünket arról, hogy sokkal helyesebb képzett,
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7. ábra.

Színösszeállítása : 1. A síkfelületet nemcsak bőrutánzatsze- 
rüen különböző törtjszínekkel mint pl. szürke, oliv-zöld, 
narancs stb., hanem direkt bőrimitált papírra is nyomhat
juk. — 2. A rajz kontúrja: bronz. — 3. A rajz-test: dombor.
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elism ert művészek nyomdokain haladni, m int elő
tanulmány nélkül oly feladatok megoldásához fogni, 
a melyek végre is magasabb hatáskörbe tartoznak.

De lássuk csak, hogy készült a 7. ábra vázlata. 
Mindenekelőtt odavetőlegesen megrajzoljuk az alsó 
rész alapformáját; ha első Ízben nem sikerül is 
mindjárt a helyes és tetszetős formát eltalálnunk, 
ne töröljük azt el, s el ne dobjuk, hanem ugyan
azon vonalat igyekezzünk kijavítani, a rosszat is 
mellette hagyva; két-három ily kísérlet után azután 
könnyen kihámozhatjuk a több vonal közül a leg
inkább megfelelőt. Ha ezzel megvagyunk, hozzá
láthatunk a további teendőkhöz; legelőbb is a két 
felső ornamentumot rajzoljuk meg, s csak ha ez 
sikerült, látunk a részletekhez. Ekkor azután meg
ítéljük, hogy nincs-e rajzunkon valami kivetni való.

Ha azután rajzunkról színes vázlatot akarunk 
nyerni, használjuk a már em lített „Florpost" papirost, 
a melyet rajzszögekkel a vázlatra erősítve, minden 
nehézség nélkül átpauzáljuk, mindjárt a megfelelő 
színekben.

Most pedig elérkeztem  a vázlatkészítésnek egyik 
legérdekesebb részéhez: az adott sík területeknek 
vonaldíszítményekkel való megtöltéséhez.

Nekünk nyomdászoknak nem igen van alkalmunk 
a rajzoló-művészetnek ezt az egyik leghatalmasabb 
válfaját munkáinkon alkalmazni, tekintettel éppen 
arra, hogy a rendelkezésre álló tér nagyobb részét 
rendesen a szöveg számára kell lefoglalnunk, de mi 
most igen nagy hatást érhetünk el az ily kivitelű 
rajzokkal az alaplemezek nyomásánál, ha azokba ily 
modorú díszítményeket vésünk.

Felhasználhatjuk azonban igen nagy hatással az 
ily díszítményeket, ha kevés szövegünk van. Ez 
rendesen nagyon előkelő külsőt kölcsönöz az illető 
nyomtatványnak.

A 7. ábra vonaldíszítményeket ábrázol és pedig 
mindkettő Buerck P á l: „O rnam ent“ czimű művéből. 
Nem fűzök hozzájuk kommentárt, beszélnek azok 
maguktól.

Hogy miképp tervezünk ily díszítm ényeket? 
Erre szabályt alkotni távolról sem lehet. Itt oly tere 
nyílik a fantáziának, az alkotó képzeletnek, mint 
sehol. Én csak azt tanácsolhatom, hogy tanulmá
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nyozzuk őket, figyeljük meg a vonalak hajlását, 
törését, egymásba füződését, s igyekezzünk ezt 
gyakorolni, később más alakra átformálni s hiszem,

8. ábra.

hogy kellő szorgalommal e téren is érhetünk el 
eredményt, ha az nem következik is be rövid idő 
alatt. Nagy sikerrel és előnynyel használhatjuk ezen 
kísérleteknél, mint minden motívum átformálásánál
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a tükröt. Leghelyesebb két tükörlapot, úgy mint 
pl. egy könyvtáblát egymáshoz illeszteni, s azt a 
m intákra helyezni; a mikor is az oly meglepő ala
kulásokat, változatokat terem t, hogy az eredetire 
úgyszólván rá sem ismerünk. Ilyen módon foly
tatva kísérleteinket, mindig újabb és újabb formákat 
kapunk, a melyeket azután lerajzolva, valóságos 
kincses bányára teszünk szert.

*

Czikkem befejezéséhez értem, de mielőtt leten
ném a tollat, még egyszer óhajtom figyelmébe aján
lani minden törekvő nyomdásznak, hogy az, a ki a 
vázlatkészítéssel foglalkozni akar, először is kizá
rólag betűöntödei anyagokkal munkálkodjék, s ha 
e tekintetben már kellő gyakorlata van, fejleszsze 
a rajz tudását minél magasabb fokra, s hogy mű- 
izlése is fejlődjék, tanulmányozza a grafikai művé
szek műveit, nézegesse figyelemmel azok vázlatait, 
hogy helyes fogalmat alkothasson magának a szépről 
és a jóról. S csak ha már elég erősnek érzi magát 
arra, hogy nem betűöntödei anyagokkal is megbir- 
kózhassék, kezdjen ily vázlatok készítéséhez. Magától 
értetődő dolog, hogy akkorra már a festék-technika 
minden csínját-binját is ismernie kell, mivel régi 
igazság az, hogy a rossz színezés lerontja a legjobb 
szedés, illetve rajz hatását is.

A mi pedig azt illeti, hogy hol tanuljunk: ma 
már van hely és alkalom arra is ; ott a „Könyv- 
nyomdászok Szakkörének" rajztanfolyama, az „Ipar- 
rajziskola", az „Iparművészeti Muzeum" könyvtára; 
ezek ma már mind rendelkezésünkre állanak, vagy 
ott van a magántanulás útja is, úgy hogy csak saját 
igyekezetünkön múlik, hogy jó nyomdászokká fej- 
leszszük magunkat.

Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy magunkat, 
s ezzel magát a nyomdászatot is magasabb nívóra 
emeljük, saját jól felfogott érdekünk az, s lelkesít
sen munkánk nehéz perczeiben az a tudat, hogy 
a tudás — hatalom.

56


