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^ETÜ  ÉS BETÜÖNTÉS
Pompás, jó cikk jelent meg tavalyi Évkönyvünkben Schopp 

János szaktársunk tollából. A  betűöntést ismerteti e cikk, 
amely tárgynak magyar nyelven tudvalevőleg még alig van 
valamicske szakirodalma. Hálás, a köznek nagy mértékben 

szolgáló dolgot cselekszik tehát az a szakember, aki ebben az irányban 
szerzett ismereteit közkinccsé s mindenki számára megközelíthetővé teszi. 
Mert utóvégre a betűöntés a könyvnyomtatásnak olyan eminens jelentő
ségű ágazata, hogy aki nyomdász, annak már csak elődeink iránt való 
kegyeletből is kissé behatóan kell foglalkoznia a betűcsínálás technikájával 
és történetével. S bár az újabb idők munkamegosztásos rendszere úgyszól
ván különálló mesterséggé avatta a betűöntést is, éppen úgy, mint a kence- 
főzést, festékkészítést stb.: e tiszteletreméltó rokon mesterségnek a könyv- 
nyomtatás fejlődésére való hatása most is csak oly döntő, mint volt mindig.

A  könyvnyomtatás őskorában — a X V . meg a XVI. században — a 
betűönfés még nem volt önálló mesterség. A  nyomdász maga volt a betű
öntő, sőt talán nem túlozunk, ha azt mondjuk, hogy az akkori idők könyv- 
nyomtatásában a betűöntés volt a legnehezebb, legművészíesebb része a 
dolognak. A  szedés meg a szoros értelemben vett nyomtatás művészi tekin
tetben csak másodrangú munkakör volt a betűtípus megcsínálásához képest. 
Gutenberg találmányának a gerince a betűöntés föltalálása volt, s azóta is 
— egészen a XVIII. század végéig — azok a férfiak, akikkel mi mint leg
jelesebb nyomdászainkkal büszkélkedünk: elsősorban, sőt sokszor csaknem 
kizárólag, újabb betűfajok művészi megvésésében tűntek ki. Schöffer Péter, 
Jenson, Pannartz és Sweynheym, Caslon, Baskervílle, Garamond, Bodoni, 
sőt még a magyar Tótfalusi Kiss Miklós is, inkább betűvésők, illetőleg betű
öntők voltak, mint szorosabb értelemben vett könyvnyomtatók.

A  nyomtatott betűvel mindenkoron a kézírást igyekeztek utánozni. 
A fatáblanyomatokon, Gutenberg és közvetlen utódai nyomtatványain 
szembeszökően mutatkozik ez a törekvés. Különösen Gutenberg tömérdek 
sokat fáradozott azon, hogy nyomtatványai betűk dolgában mentül jobban 
megegyezzenek a kézírásos könyvekkel. A  harminchat-soros bibliához 140, 
a negyvenkét-soroshoz nem kevesebb mint 240 patrícát vésett pusztán a 
kézírásos kurrens betűk visszaadására. Ha nem az Írott betűk abszolút 
utánzása lett volna a legfőbb törekvése: 40 patrícával is beérhette volna.

* 33 *



Gutenberg utódai e tekintetben nem voltak már annyira skrupulózusak, de 
azért a kézírás nyomtatott betűvel való tökéletes utánzására való törekvés 
bizonyos mértékben sokáig megmaradt.

írás dolgában jelentékeny különbséget látunk az egyes nemzeteknél. 
A  németeknél, franciáknál, olaszoknál és angoloknál a közönséges folyó
írásnak is más-más jellege fejlődött ki. A  betűk ugyan alapjában egyformák 
voltak mind a négy nemzetnél, s legföljebb csak egyik-másik betűn tapasz
talhatunk alapformabelí eltérést, de a vonalvezetés, meg a legegyszerűbb 
betűnél is megnyilatkozó aprólékos díszítés tekintetében olyas eltéréseket 
látunk például a X V . századbeli franciaországi meg németországi kéziratok 
között, amelyekből meglehetős biztossággal következtethetünk az illető 
kézirat származási helyére. Hiszen ma is tapasztalhatjuk, hogy egy-egy 
falu népének úgyszólván egészen egyforma az írása; ahogyan ír a tanító: 
azon módon igyekeznek írni a tanítványai is, s ebből aztán az következik, 
hogy végezetül a falu egész lakossága meglepően hasonlatos módon rója a 
betűt. Nos, már csak természetes, hogy a műveltebb nemzetek írott betűiben 
megnyilvánuló különbséget a betűvésők magára az öntött betűtípusra is 
át igyekeztek vinni. Köztudomású, hogy az úgynevezett antiqua betű — ha 
mindjárt francia ember volt is a végleges megalkotója — egyes-egyedül az 
olasz nemzeti lélekből fakadt. Az első kurzív betűt pedig Francesco da 
Bologna tudvalevőleg Petrarca kezeírása után véste. A  németeknek sohasem 
jutott volna eszükbe, hogy nyomdai típusaikat a régi római kurrens írás 
nyomán formálják át. Hiszen az antíquát máig sem akaródzík adoptálniok. 
A  fraktur betű megteremtése szinte koncesszió volt a német barátbetű meg 
az olasz antiqua közt kitört versengésben.

Az antiqua meg gótikus betűk használatában a még a X V . század végén 
kifejlett versengés a XVI. folyamán dőlt el végképpen, még pedig a román 
népeknél az antiqua, a germánoknál — az angolokat leszámítva — a gót, 
illetőleg az abból sarjadt fraktur betű javára. A  medíaevalis antíquát a fran
ciáknál a XVI. század első felében már széliében használták; ez főképpen 
a hírneves betűvéső Claude Garamondnak köszönhető, aki remek véseteít 
jól meg tudta kedveltetní az akkori idők irányadó francia tipográfusaival.

Kétségtelen, hogy az olasz, angol meg francia betűvésők azonos meg
oldásra törekvő munkái közt is a X V . század vége felé már fölismerhető 
bizonyos nemzeti jellegbe árnyaló különbség. Hogy ez akkoriban, a könyv- 
nyomtatás bölcsőkorában nem nyilatkozott meg pregnánsabbúl: annak 
okát a betűöntő-szerszámok tökéletlenségében sejtjük, amely nem engedte, 
hogy a betűöntő a vésnök munkáját a maga eredetiségében adja vissza.

Hogy milyenek voltak a betűöntésre szolgáló eszközök a X V . században: 
nem tudjuk. Gutenberg, Schöffer stb. öntő-szerszámaiból korunkra semmi 
sem maradt. Hogy Gutenberg nyomtatványainak egyes betűi olyannyira 
különböznek egymástól, annak az okát többen az ólommatrícákban keresik. 
Azt állítják, hogy Gutenberg a patrícákat valamely kemény fémbe, például 
acélba metszette, s ezt aztán ólomba verve: állította elő a matricákat. Ily 
módon csakugyan megmagyarázható volna: miért van az, hogy a legelső 
nyomtatványok egy-egy oldalán alig találunk két egyforma, mondjuk ,,a“ 
betűt. Az ólommatríca tudvalevőleg elég puha ahhoz, hogy alakját meg
változtassa, ha forró betűfémet vagy csak egyszerű ólmot is öntünk rája. 
Az egyes ilyen ólommatrícákból különben is csak nagyon korlátolt számú 
betűpéldányt — legföljebb huszat-harmíncat — önthettek. A  matricák ennek 
következtében való cserélgetése is nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a 
betűk ne lehessenek teljesen egyformák.
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Gutenberg közvetlen utódainak a betűi egyrészt kisebbek, mint a nagy
mesteréi, másrészt meg nagyobb az egymáshoz való hasonlatosságuk. Ebből 
az következtethető, hogy Í465 után már valami olyan öntőműszer-féle 
szerszámuk volt a betűöntőknek, amely lehetővé tette a pontosabb öntést. 
De mert a betűk hasonlatossága mégsem olyan abszolút, mint a XVI. század 
derekán élt kiválóbb betűöntők termékeié: arra kell gondolnunk, hogy a 
betűfém ez időben még nem volt olyan keményebb ötvözet, mint ma, hanem 
valószínűleg csak tiszta 
ólmot vettek e célra.

Föntebb azt mon
dottuk, hogy Í465 után 
már valószínűleg öntő
műszerük is volt a betű
öntőknek. Hogy ki volt 
a föltalálója: nem tud
juk. Általában Schöffer 
Péternek tulajdonítják 
ezt, s mi is valószínűnek 
tartjuk a dolgot. Az ön
tőműszerre vonatkozó 
első adat azonban csak 
í568-ból származik. A  
híres német rajzoló: Amman Jóst egyik rajzán láthatjuk a öntő-műszer 
képét. Egyik jeles Gutenberg-kutató, Wallau Henrik, ki mellesleg tanult 
nyomdász, a következőképpen ismerteti az itt bemutatott ábrán szemlélhető 
műszer használati módját: A  négyszögletű, hosszúkás öntőforma függőle
gesen áll egy kiszélesedő talpú ládikán. A  ládika arra való, hogy az öntő 
azt munkája közben a tenyerére téve, meg legyen védve a túlságosan nagy 
forróságtól. A  ládika egyik oldalán lyukat látunk; ez az öntőműszer ama 
helyének felel meg, ahol a matrica belőle kiáll; talán valami ékkel lehetett 
a lyukon keresztül a matricát rögzíteni. A  ládika is, meg az öntőműszer is 
két-két részből állott; öntés után széjjelnyították ezeket, s az öntött betűt 
kivéve: újraöntés végett megint összecsukták mind a kettőt.

Az Amman rajzolta öntőműszer még elég kezdetlegesnek látszik: pél
dául a megöntött betű kírántására való kamót sem látjuk rajta. Különben 
ez a kamó nem éppen a legfontosabb dolog a műszeren. A  fő dolog volt 
mindenkoron, hogy az öntendő betű pontos szögű lehessen, s ezért a műszer 
bensejében levő törzsököknek, fenéknek meg falaknak egymás ellenében 
pontosan derékszögűeknek kellett lenníök, mert csak az így keletkezett 
térben lehetett olyan betűket önteni, amelyek a szedés közepette pontosan 
egymáshoz záródnak.

Homályos följegyzések szerint a híres francia betűöntő Garamond a 
XVI. században tökéletesítette meg annyira az öntőműszert, hogy véle a 
betűk teljesen pontos szögben voltak önthetők. A  törzsököket és falakat 
acélból csinálta, s a betű kírántására szolgáló kamót is valószínűleg ő alkal
mazta először. De öntőműszerét teljes pontossággal nem ismerjük. A  híres 
amerikai szakíró De Vinne egyik könyvében XVII. századbeli betűöntő
műhelyt ábrázoló képet közöl, de az öntőműszer formáját nem igen 
láthatjuk belőle. Az ezt jobban szemléltető első kép Í77í-ből való, s ezt 
Évkönyvünk következő oldalán mi is bemutatjuk.

Ahogy Garamond a betűöntő műszert megjavította: úgy maradt az 
majdnem három századon keresztül. Ilyen műszer segítségével állították
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elő a mólt századok hírneves betűöntői — Bodoni stb. — a magok fölül- 
molhatatlanol finom technikájú betűit.

Pedig mennyi bajjal járt akkoriban a betűöntés. Ha csak egyetlen nyom
dának dolgozott a betűöntői még hagyján. Kellő beállítás és adjosztálás 
otán kisebb betűből 4000-et is ki todott napjában önteni. De ha sok külön
böző szisztémájú nyomda számára szállította a betűt: ogyancsak meggyűlt 
vele a baja. Külön törzsököket, s ha a betű magassága is elütött a többitől:

még külön öntőmüszert 
is kellett a betűöntőnek 
minden egyes rendszer
beli betűfajtához besze
reznie, mi bizony sokba 
került. Valóságos rak
tárt kellett tehát beren
deznie a különféle rend
szerű betűk öntéséhez 
való műszerekből. És 
még így is megtörtént, 
hogy olyan betűk önté
sével bízták meg, ame
lyek sehogysem egyez
tek meg öntőműszereí 

rendszereivel. Olyan módon segített tehát a bajon, hogy az öntendő 
betűhöz legközelebb álló rendszerű műszert vette elő, s a különbséget 
aranyfüsttel való egyengetéssel pótolta. Hogy mily körülményes volt ez az 
egyengető eljárás, kitűnik abból is, hogy gyakran csak századpetitnyi 
különbözeiét kellett a betűöntőnek aláraknia.

*  *  *

A  betűöntő-szerszámok legfőbbjének technikai tökéletesítése dolgában 
tehát közel három évszázadon keresztül nem regisztrálhatunk semmit. Hasz
náljuk ki ezt az alkalmat arra, hogy a múlt idők hírneves betűöntőivel 
— ha csak úgy futólagosán is — megismerkedjünk.

Minden idők legnagyobb betűöntője Gutenberg marad. Ö e mesterség
nek a megteremtője, s ő érte el abban a legnagyobb művészi fokot, amennyi
ben kezdetleges eszközeivel is sikerült célját: az akkori idők rendes kéz
írásának utánzását elérnie. Az újabb kutatások eredménye szerint öt betűt 
vésett. Az első ezek közül az, amelyet a harmínchatsoros bibliának (1453?), 
a Donatusos kalendáriumnak meg az ítélet napjáról szóló nyomtatványá
nak az elkészítéséhez használt. A  másik, későbben alkotott betű az, amellyel 
a negyvenkétsoros bibliát nyomtatta (Í456); a harmadik az Í457-Íki zsoltáros 
könyvnek kisebbik, a negyedik pedig ugyanennek nagyobbik betűformája. 
A  két utóbbi típus ugyan Füst és Schöffer neve alatt látott napvilágot, de 
rendszerüknek s az alkotásuknál megnyilvánult elveknek a két biblia 
betűjéivel való megegyezése kétségtelenné teszi, hogy Gutenbergnek nagy 
része volt a megalkotásukban. Mind a négyet bemutatjuk e cikkünk kereté
ben. A  föltaláló által alkotott ötödik betűfajta volt az í460-ban megjelent 
„Catholícon" nyomdatípusa. Ez a nagy mester leggyöngébb alkotása. Látszik, 
hogy már-már fogyott az ereje.

A  sokat dicsőített Schöffer Péter csak vagy öt betűfajtát vésett életében, 
s ezek közül a három elsőt, amelyeket még ólommatrícákból öntött, használta 
majdnem kizárólagosan, úgy hogy betűi hasonlíthatatlanul gyöngébb alko-
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tások nemcsak Gutenbergéinél, hanem a legtöbb kortársa által vésett betűk
nél is. Bár a vörösréz-matricákat ő találta ki, e találmányát nem használta 
ki kellőképpen.

Az első könyvnyomtatók betűi — mint azt Faulmann kiderítette s 
Évkönyvünk egy régebbi kötetében Firtíngerünk is megemlítette — drótra 
voltak fűzve, nehogy a festékező labdával kírántódhassanak. Ez is arra 
mutat, hogy a legrégibb betűöntők öntőszerszámai nem lehettek valami

t i  ökés ♦ £ teftítt t t  
m ű t p lm unm i ‘ 1  repítte a q u a r  
m a r is :  a tirfq ; m trip iirfttír fu^ 
p tra -É tfa r fű  t u t f p t t t m a n t

G u fe n b e rg  am a  betűje, a m e lly e l a h a rm in c h a t - so ro s  bibliát, a D o n a t u s o s  
k a le n d á r iu m o t  m e g  a z  ítélet n a p já ró l s z ó ló  rö p íve t  nyom tatta .

nagyon pontosak. A  betűk magasságáról annyit tudunk, hogy a Gutenberg 
betűivel megegyező barátbetűk m betűjének magassága Geofroy Tory 
párisi könyvkereskedő t520 körül megjelent „Champ fleury“ című könyve 
szerint (amelyet különben bátran az első tipográfiai szakkönyvnek számít
hatunk) ötször akkora volt, mint amínő vastag volt az illető m betű törzse.

Sweynheym és Pannartz í465-ben a Róma melletti Subiaco kolostorban 
kínyomatták híres „Lactantius“-ukat. A  két társ közül Sweynheym volt 
a betűvéső és öntő, Pannartz a szedő és nyomó. Sweynheym gyönyörű 
szép űj betűket vésett e könyvhöz. E betűket szemi-gótnak (félig gótnak) 
nevezték, de amint a két oldallal hátrább bemutatott fakszimilén látható: 
a gótikus nyomok kétségbevonhatatlan jelenléte mellett is már bizonyos

g o  U ra  m ro  fr m g  t tm n o r íá  t ű i F a n ra  

in  n r a to n íb u B  t n r io  a u ö ir a a  ta n r a *  

r n n  tu á  i  F iím n  t ju á  In b r a  m  D fio  ffje *  

fu  4  in  o n tr a  fa n d o o n t t  tö n tu n ita ta  

f in n  t ű t  t u t ir a  f ia t  t  a g m n n n s -m m a
G u fe n b e rg  am a betűje, am e lye t  a n e g y v e n k é f - s o ro s  b ib lia  
n y o m ta tá sá h o z  h a szn á lt.

mértékben az antiqua típushoz számithatók. A  most említett könyvnyom
tatók egyik, későbben nyomtatott bibliájában e vastagvonásos és meglehe
tősen maszatos betüfajta helyett nagyjából hasonló vágású, de vékonyabb 
és tisztábban kidolgozott betűket találunk.

Irodalmunkban gyakorta szó esik Aldo Manuzióról, mint az antiqua 
betűtípusok alkotójáról. Az efféle állítás téves: Aldus tudós volt és könyv- 
kereskedő; betűit részben hírneves előde Jenson Miklós, részben pedig 
Francesco da Bologna véste. Az utóbbi csinálta például Petrarca kézírása
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nyomán az első kurzív betüsorozatot. Medíaevalís vágású, erőteljes hatású 
szép betűfajta volt ez; a következő oldalon mutatjuk be.

A  tulajdonképpeni medíaevalís antíqua betűk megalkotójául még Speyerí 
(Spíra) János velencei könyvnyomtatót is tartják, de alaptalanul; az ő betűi 
is szemí-gótok, csak úgy mint a Sweynheyméi. Az igazi föltalálót, Jenson 
Miklóst, aki a franciaországi toursi pénzverő-intézet bélyegmetszője volt, 
1463 körül királya Mainzba küldte a könyvnyomtatás tanulmányozására.

t  p á t r i á t  q u í  o m t a  f a t t a  

u r a  t t  j p t r r  n o f l r á  f á i m é  

r a a t ?  c f t  De f p í r i t u  f a m t o  *
G u fe n b e rg  á lta l v é se tt  be tű k ; F ü s t  é s  S c h ö f fe r  a z so lt á ro s  
k ö n y v ü k  n y o m ta tá sá h o z  h a szn á ltá k .

Jenson e megbízatásának annyiban eleget tett, hogy elsőrendű könyv
nyomtatóvá és betűöntővé képezte ki magát; de aztán a helyett, hogy 
Franciaországba tért volna visszás az 1460-as évek vége felé Velencébe 
ment, s itt nyomdát alapított. Betűit a 40-ik oldalon láthatjuk.

A  fraktur meg a schwabachi betűfajták majdnem egy időben keletkeztek 
a németeknél. Az előbbit valószínűleg a nürnbergi Neudörfer János és 
(Hölzel ?) Jeromos mester alkották meg, az utóbbi szép lassan fejlődött ki 
Schöffer és Pfíster ama betűiből, amelyekkel a bűnbocsátó leveleket is 
nyomtatták. Mind a fraktur, mind pedig a schwabachi betűt megtaláljuk 
már Dürer Albert könyveiben. A  frakturt az „Unterweísung dér Messung 
mit dem Zírkel und Ríchtscheít" című, a kőfaragók és fölíratkészítők számára 
készült könyvecskéjében, a schwabachi betűt pedig a híres „Apokalypsís"- 
ben mutatja be.

Görög betűt a milánói Paravísino nyomdájában 1476-ban öntöttek először. 
E betűk állóak és meglehetősen ósdíasak voltak. Aldo Manuzío velencei 
nyomdájában készült majd húsz esztendővel ezután egy görög-szöveges

rtinawatullapraan
G u fe n b e rg  á lta l v é se tt  be tű k ; F ü s t  é s  S c h ö f fe r  a z so lt á ro s  
k ö n y v ü k  n y o m ta tá sá h o z  h a szn á lták .

könyv, olyan szép dőlt betűkkel, s akkora tipográfiai művészettel, hogy 
legjelesebb művészettörténetíróínk méltán mondják azt példaszerűnek. Aldo 
különben nem elégedett meg azzal, hogy pusztán egy könyvre való görög 
betűt vésessen, hanem teljes kilenc fokozatot állíttatott elő belőle.

Héber betűt is Olaszországban öntöttek legelőször. Ben Jíczhák Salamon 
1475-ben a calabríai Reggío városkában nyomtatta az első héber-szöveges 
könyvet. Hogy ő maga véste volna patrícáít: nem nagyon valószínű, mert 
a könyv kiállítása világosan mutatja, hogy Salamon zsidó nem igen ismerte



a betűszedés akkoriban már annyíra-mennyíre meggyökeresedett szabályait, 
s így aligha volt szakember.

Orosz nyelvű, glagolíta betűkkel nyomtatott könyv Paganini velencei 
nyomdájában í528-ban készült legelőször. K i volt e betűk vésnöke: nem

AGNO & oxe&ía fgemo tsirt qootn íc dockrmg 
nírus dedkbííatcicpjcqiiídbboris poccrat ímpendí: 
cotitsmris oraníbus publiós Sí prüiaris acHombus. 
ad m<|mtídf ucrüSKÍs íhidti fir cottoilerút: exifhmá ♦ 
ces mulco ette prfdarrus bumanafú dúiinarűqr rerű 
ftweftigare ac ícírt ranofic g ftmédis optbus autcu. 

mubndís bonoríbus mberere.($mbus rtbus quoniamfnagdcsrcrrcTieqj 
fisne: &i ad folúö corporis pnnmt culmm nemo mdusr: nemo úifhor cfta 
pocát Erár qaidq üli umíans cognírioncdígiriirusB qixam fart cátopcre

S w e y n h e y m  é s  'P a n n a rfz  „L»acfan fiu s“-á n a k  kezdete. 
S z e m i-g ó f  betűk.

tudjuk. Faulmann szerint különben már egy évvel korábban is jelent volna 
meg orosz könyv Velencében. Ugyancsak Paganini Í5í8-ban arab könyvet 
is adott ki. Arab betűtípusok azonban már
Í5í4-ben is voltak a velencei Gregorío da m . TVLLI I  CI CHROMI S  
Gregoriís nyomdájában. Ungnad Hans d e  C l a r i s  o r a T O r i b v s  
krajnai nemes í560-ban Hartwach János 
bélyegmetszővel és Auer Simon betűöntő
vel különleges délszláv betűket is készít- 3 R v t  v  s .

tetett.
Szír betűket az elwangení Kraft Gás

pár, a mi Hoffhalter Ráfaelunknak későbbi 
(Í558—1560) társa vésett először J554-ben 
a bécsi Zímmermann Mihály könyvnyom
tató számára.

Georgiái betűket nagy magyar betű
vésőnk, Tótfalusi Kiss Miklós vésett elő
ször a XVII. század vége felé Amsterdam
ban. Ugyanő szamaríaí betűket is vésett.

Hangjegytípusokat a X V . században 
még nem öntöttek, már csak azért sem, 
mert az öntőműszer e korban még nem 
volt olyan tökéletes, amínőt a jól záródó 
hangjegyes vonalak öntése okvetlenül 
megkívánt volna. A  XVI. század elején 
Petruccí öntött ugyan hangjegytípusokat, 
de vonalak nélkül; az utóbbiakat külön 
nyomtatta a könyvbe. A  vonalakkal kom
binált hangjegyek nyomtatását a párisi 
Hautin Péter találta ki í525-b«m

A  mai értelemben vett kézírásos öntött

V M e Ciliéin decedens Rjsodú uenijjém > 
C  Ú' co mihi de Bortenfú merte ejfet 

alldtum;opinione omnium maiorem ani- 
mo cepidoloreni nam&,amico amijjo, cum con- 
fuetudine iucunda,tum multorum officiorum con- 
iundione me priuatum ui dobom: & mteritu tá
ti: auguris dignitatem nofiri college demimtam 
dolcbam. qua in cogitationc ,&■ cooptattim me 
ab eo in collegium, recordabar; in quo iuratus iu- 
dicium digmtatis sneaefecerat; & inauguratum 
ab codem; ex quo aug urum inflitutis in parentis 
eumloco colere iebebam . ^íugebat etiam molc- 
fiiam ,  quod, mdgna fapientium em um  bono
mmá. penuria, uir egregiu s, coniunílijjimuiq. 
■oiecurn confiliorum omnium focietate,aheni]Jimo 
reip. tomporé extin£lus,& aubloritatis ,& pru- 
dentiae piac triflc nobis defiderium reliquerat: 
dolebamque, quod non, ut plerique putabant,  
aduerfhrium, aut obtreflatorem titudum m ea ri, 
fed focium potius, & confortem gloriofi laboris 
ami fértem. etenim , fi in leuiotum artium fludio 
ss emorsae proditum e jl, poétas nobiles poetarum 

■aequaliun
A ld o  M a n u z io  k u rz ív  betűje. 
A  k é ső b b i k ife s té s re  s zá n t  
in ic iá lé  h e lyé t  C  betű jelöli.

betűk között legrégibbnek Granjon Miklós lyoni könyvnyomtató Í556- 
ban vésett „caractére de cívilíté“-jét vehetjük. Igen szép álló kézírás ez.



Gutenberg harminchatsoros bibliájának a betűi nagy-kanon nagyságúak. 
Hosszú ideig — egész a XVII. század végéig — ez volt a legnagyobb öntött 
betú. Az augsburgí Stenglín Jeremiás könyvnyomtató 1693-ból származó 
árjegyzékében azonban „Gábor Fraktur“-t is találunk, még pedig első helyen, 
de a tercía betűkkel megegyező árakon. Hogy az első helyen áll: abból az 
következik, hogy a legnagyobb az akkori idők betúí között; az árából 
pedig (30 írt) az, hogy kisebb a nagy-kanonnál (27 frt), a kís-kanonnál 
(28 frt), textus frakturnál (28*30 frt) és parangonnál (29 frt) is.

A  papírosfölúlet kihasználása okáért már a X V . században rohamosan 
kezdenek kísebbední a könyvhetük. Schöffer egyik betúfajtája már a ciceró 
betűnagyságnak felel meg. Frobeníus í490-ben már nonpareílle betűkkel 
nyomtatja a bibliát. A  petit betűt Németországban ,Jungfernschríft“-nek

is nevezték. A  Brevíer 
be tű fokozat Angolor
szágban körülbelül a 
petitnek felel meg; de 
mégis találunk olyasféle 
adatot a betűöntők his
tóriájában, amely két
ségtelenné teszi, hogy a 
németeknek is meglé- 
vén a maguk Brevier 
(Prevíer) betűj ők, ez a 
ciceró meg a garmond 
között állott.

Gyémánt (Díamant) 
betűnagyság megvolt 
már a XVII. században 
is. Jean de Sedan betű
véső volt a csinálója 
(Í625), s ő róla e betűt 
Sedanoise-nek is nevez
ték. Egy másik elne
vezése Parisíenne volt.

Garamond, a XVI. 
század legnagyobb betű
vésője, kiről már külön
ben több helyt is volt 
szó, Í56í-ben halt meg. 
Gyönyörű medíaevalís 
meg görög betűket vé
sett. Nem hiába, hogy 
az öntőműszert is meg
javította, de az ő révén 
a betűvésés és betűöntés 
művészete bám ulatos 
haladást tett.

Hollandia a XVII. 
századtól kezdve híres 

volt a betűvésőíről. Az Elzevírek gyönyörű típusait még ma is csodáljuk. 
Hogy azonban e remek betűket maguk az Elzevír-családnak tűlon-tűl gaz
dag s üzleti ügyekkel elhalmozott tagjai vésték volna: kötve hisszük. Alíg-

rű lareafiad fmé tamé ícertü é an latért pofiit. Cóiter qdc 
oíbus tus idéé.Valitans.n.aliqdcöfert i murua fociéra te: 
pnuactfh uero agn 6i quarücüqj cá̂ i nő oíbus idé confeq' 
túr ius eé. Aiiud qdé óim atreítattoe firma tű quod expedi' 
at í ufu mutuzfonetatis zoiy. qux iufta putantur eé.ius di 
árut fiue idé fit oíbus fiue nő idé:porro fi ponat tátű qfpi 
un: nő auté ,pueniat cőmodicas mutuz foaetaus: nő iám 
hoc iuns naturá hét & fi ícercidat cőmodü iuris; qddá auté 
tépons ad andopationé cógruit.Nihtlonunus id tépus 'iu' 
ítu ctathis q non inanibus íiocibus femet Ő5fundút:fed!lrs 
piurias cemüt.Vbi uero cü uanx fuerít arcú (tar. tes tes nő 
cógmere ad ánapationé uifa fü t quz pútabátur íuftaű ip 
fis rcbus ea iufta non ciánt. Vbi uero uanefcénbus orcűfta 
obus eebus ütfa funt nő cőgruere ad antidpationé quz ex' 
ifhmata funt iufta. Vbi ueró'uanefcénbus rebus iám nő tt 
tilia érát eadam pofita íuta.Hic auté tű quidéiufta fuere 
quádo erátunlia focietarf mutuz fimulcőuerfánű.Poftea 
uero nő iá fuérűt iufta quando neqj unlia erár.Quibus re' 
bús exterms mimé confidere prxdare conítttuit. Hic ea q' 
dé q func poíhbilia ,ppinqua Si familiana efncu.Qux ue' 
ro huiufmodi non funt non aliena fané. Quz au té nő po' 
reraceú fe ftuduit non immifcereiexclufitq; omnia qü* a 
gerenoncóducebar: qniqj uimacceperütucfeexeis maxi 
meadcófidólumpararét quz funt ppinqua'öí finitima. 
Hí & ad ínuicé uixere fuauiffimá uitam firmiíTimá habé' 
tes: fidé ac ̂ pbanoné ceraífimáq: propinquitaté adfumen" 
tes la mén us ptofecuti nő funt defunCh celerioréobitum.

Imprefium Venetiis per Nicolaum lenfon gallicum. An' 
no domiai.M.CCCGLXXV.dte xiui.auguíti.

Finis philofophorumuita,

} e n s o n  M ik ló s  a n f iq u a  betűi.
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hanem névtelen hősök munkája lesz mindaz a sok típus, amellyel Hollandia 
világhírű betűöntői ipara megalapítódott. De igaz ísj egyet ismerünk 
közölök. Tudjuk, hogy „Erdély fénixe“, a híres Tótfalusi Kiss Miklós
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C a s lo n  V i lm o s  betűi.

a XVII. század vége felé Németalföldön élt; itt tanulta a betűvésést és itt 
emelkedett oly művészi hírnévre, hogy Európa minden országából, de sőt 
még Ázsiából is seregestül küldték hozzá a megrendeléseket.

Azt is tudjuk, hogy Tótfalusi tanítványainak száma légió volt, mert 
bizony ő nem rejtette véka alá a tudását. S ha mindezt szépen átgondoljuk, 
nem-e önkéntelenül fölötlík bennünk az a gondolat, hogy az enyedí diáké, 
Tótfalusi Kiss Miklósé az oroszlánrész abban, hogy Hollandia XVII. és 
XVIII. századbeli betűvéső művészete világhírre emelkedett?

Nagyhírű betűvéső volt a XVIII. század elején az amsterdamí Van Dyk. 
Betűinek szabatos vágását még ma is csodáljuk.

1735 körül a szintén híres hollandiai rézmetsző Fleíschmann János Mihály 
vette át Tótfalusi Kiss Miklós és Van Dyk örökségét. Hatalmas betűöntődét 
alapított, s Németalföldnek meg a szomszédos államoknak majd minden 
nyomdáját ő látta el szebbnél szebb betűkkel. Negyven-esztendős munkál
kodása alatt mintegy hetvenféle gyönyörű betűfajtát alkotott, s azonkívül 
egy kisebb művecskét is írt a betűvésők meg betűöntők számára.

Angolország leghíresebb betűvésőí Caslon és Baskerville voltak. Az előbbi 
főképpen exotíkus betűk vésésében jeleskedett, de azért antíqua betűi is igen 
szépek. Baskerville a nyomdásznyelven angol antíquának nevezett betű
nemnek volt az alapvetője. O előtte nem volt e világon más antíqua betű, 
mint csak a medíaevalís jellegű. Persze a részletek legnagyobb különböző
ségével. De a betűstílus — bármelyik kölyüvéső véste is a betűt — mindig 
csak medíaevalís maradt. Baskerville érdeme, hogy e tekintetben új utat 
mutatott, amelyen haladva, az angol betűöntők apródonkínt egészen meg
teremtették az angolos vágású betűt.
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A  francia metszésű antíquának a legtipikusabb példáját, azt, amely a 
párisi nemzeti nyomdának máiglan is egyetlen könyvbetűje: Fourníer és 
Didót próbálkozásai nyomán Marcellín-Legrand véste 1825-ben.

A  XVIII. század legkiválóbb betűvésö mestere az olasz Bodoni volt, bár 
művészetét Morris hatása alatt most sokan lekicsínylík. Pedig cifraságra, 
kacskaríngósságra való törekvést éppenséggel nem lehet a szemére vetni. 
A  copf-stílus akkoriban már csírázni kezdő szellemének megfelelően alkotta 
ő meg betűit, s ezeknek előállítási technikája olyan magas színvonalú 
volt, hogy különbet ma sem tudnának a mi mindenféle segitőeszközzel 
rendelkező betűöntőink létrehozni. Í44 antíqua és kurzív betűfajtát, Í08 ver- 
zálís betűt, s egy sereg kézírásos meg exotikus betűfajtát vésett. Már ez a 
rengeteg munkásság is elég ahhoz, hogy az első helyek egyikét foglalhassa 
el a híres betűvésők panteonjában. (Ne nevessünk, kérem, ez nem bombaszt;

Quousqne tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá ? quam- 
din etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad frnem sese ef- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
qnamdiu etiam furor iste tnus nos eludet? quem ad finem 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientjá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad finem 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? qúem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad fi- 
Quousque tandem abutére, Catilina, patientiá nostrá? 
quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet ? quem ad fi- 
Quousque tandem ab utére, Catilirta, patientiá no
strá  ? quamdiu etiam fu ro r iste tuus nos eludet?quem

p u b lici consilii p a rd eep s, nótát et-designa.t oculis (id ccsdem  

unum quem que n ostrím . N os a u te m , viri f o r té t , sa tisfa cere  

reiptiblicce v id em u r, si istias furorem  a c  tcla. n item u s. A d

MARCUS TULLIUS CICERO ARPINAS ORATOR

L A T IN Á É  E L G Q U E N T IA E  F A T E R  AC F A C IL E  PK IN C E PS.

"B od on i g a rm o n d  betűi, 
í*  „ M a n u a le  t if>ogra fico“ n yo m án .

ha lehet szó olyan hadvezérek panteonjáról, akik egy hosszú életen át egyebet 
sem tettek, mint rakásra gyilkoltatták embertársaikat, ínséget, nyomort 
árasztottak egész országokra: mennyivel inkább panteont kellene állítani
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ama férfiaknak, akik áldást hozó tisztes munkával, becsületes művészettel 
szolgálták egész életükben az emberiség kulturális céljait.)

A  francia Foumíer Péter (1712—1768) is egyik legkimagaslóbb alakja 
a betűöntés történetének. Egyetemes nyomdász volt. Mindenhez értett; 
még szakkönyveket is irt. Párísban hatalmas betűöntödéje volt, s világszerte 
talált vevőket a maga szép produktumaira. Jellemző munkásságára, hogy 
öntödéjének összes korabeli patricáít ő maga véste, s e mellett még időt talált 
arra is, hogy matematikai tanulmányai s betűöntői tapasztalatai alapján új 
betűrendszernek vesse meg alapját. Rendszerét a nem kevésbé híres Didót 
fejlesztette tovább, s így közvetve ő volt a mi mostani betűszísztemánknak 
is az alapvetője.

A  párisi Dídot-családnak is elévülhetetlen érdemei vannak a betűöntés 
fejlesztése körül. Az 1730-ban született Didót Ferenc — mint föntebb emlí
tettük — Foumíer nyomán megalkotta^ betűrendszert. Betűöntödéjében a 
rézmetszetek betűire emlékeztető vékony betűfajtákat állított elő, amelyek 
azonban minden technikai kiválóságuk mellett sem váltak valami nagyon 
keresettekké. O volt a betűanyagból való ürtöltő föltaláló ja is; ő előtte 
pusztán faléceket használtak a forma összeszorítására. Utóda Didót Fírmín 
szintén híres betűöntő volt.

A  magyarországi betűöntés históriájáról nem sokat tudunk. Legelső 
könyvnyomtatóínk: Hess András, Abádí Benedek, Honter meg Heltaí 
aligha öntötték maguk a betűt, hanem külföldről hozatták drága pénzen és 
sok-sok fáradsággal. Utódaik egyik-másikáról—így Szenei Kertész Ábrahám
ról — valószínű, hogy bár betűiket Hollandiából meg Németországból 
hozatták: az időről-időre szükségessé váló defektust maguk öntötték meg. 
Egyik vándor könyvnyomtatónkról, Hoffhalter Ráfaelről tudjuk, hogy 
hangjegyeinek és betűinek patricáít az elwangení Kraft Gáspár véste, akinek 
két esztendeig társa is volt. A  matrica-készítés és a betű megöntése azon
ban Hoffhalter dolga maradt. Lehet, hogy többi könyvnyomtatóínk jó 
része is így cselekedett.

Történetileg bebizonyíthatólag azonban csak Tótfalusi Kiss Miklós az 
első magyar betűöntő. De ő aztán igazán művészi magaslatra emelkedett. 
Első sorban nem is annyira a szoros értelemben vett nyomdász, mint inkább 
betűöntő volt, s tulajdonképpen ezzel is alapította meg a hírét-nevét. Hiszen 
Hollandiában létekor mindenfelől fölkeresték a könyvnyomtatók a betű
megrendelésekkel. S kolozsvári nyomdájának a fölszereléséről lévén szó, 
már csak több mint bizonyos, hogy nem fordult idegen országbeli betű
öntőhöz, hanem szépen megvéste, megöntötte betűit jómaga. Talán kissé 
elhamarkodva, nagyon gyors tempóban is, mert a kolozsvári betűk egy- 
magukban aligha igazolnák az ő betűvésésbelí nagy készültségét.

Volt betűöntödéje ez időben a nagyszombati egyetemi nyomdának is, 
de csak nagyon kevés biztosat tudunk felőle. 1780-ban a nyomdával egye
temben Budára szállították, ahol később Bíkfalví Falka Sámuel vezetése 
mellett elsőrendű üzemmé fejlődött. 18ÍO-ben 16 ,1822-ben pedig 19 betűöntőt 
foglalkoztatott az egyetemi nyomda.

A  XVIII. század jeles magyar betűöntője volt még Kapronczaí Nyerges 
Adám, aki a bécsi cs. kir. udvari nyomda igazgatójától, Kurtzböck József
től tanulta a betűvésést. Egy darabig a kolozsvári református kollégiumnak 
volt a vezetője, majd nyomdát alapított Marosvásárhelyt, de sem itt, sem 
ott nem volt elég ideje és alkalma ahhoz, hogy betűvésésben való jártas
ságát kellőképpen kimutathassa. Pedig az egyszerű latin defektusokon 
kívül igen szép arab és örmény betűket is vésett.
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Hátra volna még az elmúlt idők sokféle betűrendszerének a megismer
tetése, meg annak a sokféle nehézségnek az elmondása, amellyel e rendszer 
megalkotóinak: a párisi Didóinak meg a berlini Bertholdnak megküzdeníök 
kellett. De ez már igazán rengeteg terjedelművé tenné amúgy is hosszúra 
nyúlt cikkünket, s így most csak a betűöntő gépek fejlődésének folytatásos 
rövid ismertetésére szorítkozunk.

A  betű olcsóbbá tétele tekintetében igen sokat köszönhetünk a betűöntő 
gép föltalálóínak. A  tulajdonképpeni föltaláló angol ember volt: a londoni 
Johnson Vilmos, aki 1825 körül bár kezdetleges, de mégis eléggé használ
ható öntőgépet konstruált. Az ő gépén már megvolt a betűöntő gépek egyik 
legfontosabb része, az, amely a betű tömöttségét és élességét biztosítja; 
a nyomószívattyú. Akit most általában a betűöntő gép föltalálójának tarta
nak: a newyorkí Bruce Dávid csak megjavította a gépet, még pedig jó 
későn, 1838 körül. Az ő javított gépével már, kellő segédszemélyzetet föl
tételezve, 8000—10.000 betűt lehetett önteni napjában.

A  kész betűt öntő gépnek, az úgynevezett komplet betűöntő gépnek az 
ideája már jó régen ott derengett nem egy professzíonátus föltaláló agyában. 
Hiszen olyan csábító volt az a gondolat, hogy a betűöntésnek mind az öt 
manipulációját: a betű megöntését, a csinga letörését, a csiszolást, sorakoz- 
tatást meg a szabatosítást a gép egymaga végezze el. Angliában 1865-ben 
már forgalomba is hoztak ilyenfajta gépeket, de az öntők nem igen kaptak 
rajtok, már csak azért sem, mert e gépek többféle szisztémájú betűk meg- 
öntésére nem voltak alkalmasak.

Csak 1880-ban sikerült egy angol mérnöknek, Hepburn Mair Jánosnak, 
a komplet gépet véglegesen megalkotnia. A  korábbi ilyen elnevezésű gépet 
gyökeresen megjavította s komplikált szerkezetét nagy mértékben meg-’ 
egyszerűsítette. A  most már rendkívül praktikus komplet gép azóta roha
mosan terjedt. 1883-ban a Foucher Fréres híres párisi gépgyára, 1885-ben 
pedig a berlini Küstermann &c Comp. cég is megkezdte a gyártását, s csak
hamar elárasztották vele az egész kontinenset. Budapesten is szép számmal 
van már képviselve a Hepburn gépe.

De még a hatalmas munkaképességű komplet gép sem elégítette ki a 
X X . század embereit. A  professzíonátus föltalálok százai törték a fejüket 
azon: mi módon lehetne a már amúgy is tökéletes betűöntő gépet meg
javítani, illetőleg működését gyorsítani. A  szedőgépekkel kapcsolatosan 
öntőgépeket konstruáltak, s ezek némelyike, így a Monotype-é, meg az 
Elektrotypographé, valóban tökéletesek a maguk nemében. A  találmányo
kat betetőzte azonban Wícks angol hírlapírónak rotációs betűöntő gépe, 
mely 60,000 betűt önt óránkínt. Némely napi lapnál — így a londoni Times- 
nél — használatban van a gép. A  rotációs betűöntő gépet gyártó részvény- 
társaság azonban Í905 nyarán megbukott.

A  betűöntés az utolsó évtizedekben nagyot haladt. Hatalmas vállalatok 
keletkeztek, amelyek minden elképzelhető segédeszközzel el vannak látva, 
hogy technikailag mentői tökéletesebbet alkothassanak. De a fejlődés nem
csak technikai értelemben óriási. Híres művészeket foglalkoztatnak a betű
öntők, akiknek legjava betű- és ornamentum-tervezeteít ezerszámra sok
szorosítva, megszerezhetőkké teszik azokat a szegényebb sorsú könyv
nyomtató mester számára is. Kezöket a kor szellemének úgyszólván az 
ütőerén tartják; lesve lesik, hol jelentkezik valami a díszítő stílusok refor
málására való törekvés, s ahol észrevesznek valamit, pillanatig sem haboz
nak azon, hogy a maguk nagy nyomdászközönsége számára merítsenek-e 
belőle vagy sem.
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