
A rajz a könyvnyomtatásban.

/. A művészi rajz.

""vSSehogy is térhetünk ki mi magyar könyvnyomtatók a modern 
v művészi törekvések elől. Hiszen e törekvések arra irányul

nak, hogy a taposott ösvényről letérve, az önállóság útjára 
lépjünk s művészi gondolatainkat a mai kor szellemének 
lehetőleg tökéletesen megfelelően juttassuk érvényre. S e 
fölfogás mindenütt megnyilatkozik, ahol olyan munkát 
végeznek, amely munkához a művészetnek csak a legkisebb 
köze is van. így első sorban a grafikában is.

Mit tesz az : művészi munka? A festő, a szobrász, midőn 
művészi legbensöbb énjének ad kifejezést, lelkének egy 
részét adja vele: teremt, alkot. Az iparos, ki a nyers 
anyagból formál célszerűségi tárgyakat s azokat bevonja 

egyénisége mázával: szintén teremt, alkot. Emez is, amaz is művészi 
munka, ha bír a szépség, a művésziesség jellegével és ha a vallott 
igazságnak: az anyag természetének figyelembevételével egyszerűen cél
szerűt alkotni, megfelel. Szóval, művészi munka számba vehető nem
csak a festmény, a szobor, hanem minden olyan műtárgy, műipari 
termék, mely gyönyörködtet, mely kellemes érzéseket vált ki az ember
ből s amely magán viseli alkotója egyéniségét.

A könyvnyomtató a modern iránynak: az egyéniség érvényesü
lésének akkor áll szolgálatába, ha munkája ment lesz minden sablo
nosságtól, ha önállóságra törekszik s egyéniségét viszi be munkájába.

Ennek elérésére rendelkezésünkre áll a rajz. Nincs olyan művészi 
gondolat, melyet általa meg ne jelentethetnénk. A legkisebb nehézség 
sem merül föl; uralkodhatunk az írónon, az ecseten, melyek segítségével 
papirosra rögzíthetjük mondanivalónkat.

Tehát a rajz tudására van szükségünk.
En a rajzot művelődési eszköznek is tartom. Műveli a szemet, fej

leszti a műízlést, az önálló megfigyelő- és látóképességet pedig képezi. 
Mert aki rajzolni tud, az képes önállóan bírálatot gyakorolni, annak
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művészi érzéke fejlődött annyira, hogy szépnek csak az igazán szépet 
látja és meg tudja különböztetni az értéktelen holmitól. Végül ápolja 
bennünk a nemes élvezetet: a művészeteket szeretni. Visszatérve, amint 
tanulással ízmosítjuk értelmünket, azonképpen a rajzképesség növeli 
ízlésünket, esztétikai érzésünket. így válik a rajz az egyetemes kiképzés 
egyik fontos tényezőjévé.

A  rajzolni tudáshoz első sorban a jó látás szükséges. Sokat kell 
látnunk, hogy formaérzékünk képződjön, illetve ilyen kialakuljon.

Hogy művészi benyomásokat nyerjünk, lessük el a csodás természet 
nyújtotta változatos formákat; hiszen minden virág, minden levél és 
gyümölcs egy szép forma, egy háládatos motívum. Szinte kimeríthe
tetlen formakincsünk gazdagításához. Megfigyeléseink közben az emlé
kezetünkben megmaradt formákból azután önálló tervezeteinkhez válo
gathatunk. így elkészülve, megerősödve, már biztos kézzel jár irónunk 
a papírlapon, mert esztétikai érzésünk fogja azt vezetni.

Tapasztalhatjuk, hogy a modern társadalom követelményei minden 
téren megváltoztak. Ahogy otthonában körülveszi magát modern szel
lemben fogant tárgyakkal, szolgáljanak azok díszítésül vagy életszük
ségletül : úgy e kívánalmat átviszi egyéb, hivatásával: üzletével, ipará
val vonatkozásban levő munkákra is. És ahol megfordul: nyilvános 
helyeken, utcákon, az érdekli, az köti le figyelmét, ami uj s ami meg
felel művészi felfogásának. így találjuk azután, hogy az épületek, kávé
házak, cégtáblák, plakátok stb. mind e követelményeknek hódolnak.

S ahogy a művészi ipar minden téren alkalmazkodik e kívánal
makhoz, úgy az iparok egyik legjelentősbje, a könyvnyomtatás sem 
térhet ki előle. Ennek jórészében a könyvnyomtatás fogja hasznát venni, 
mert fejlődésére nagy hatással lesz, — másodsorban a megrendelők is 
a kellő szimpátiával fogadnák s a kellő pénzáldozatot is meghoznák, 
ha nyomtatványaik jellegzetes módon, művészi köntösben, tartalmuk 
szellemének visszaadásával kerülnének ki a sajtó alól.

A rajzképességgel a mesterszedő egyéni ízlésének, önállóságának 
érvényesülésére tág tér nyílik, mert minden kínálkozó alkalommal a 
saját eszméit a maga kifejezési módján valósíthatja meg. Általa csak
ugyan teremthetünk, mindig újat és újat, lépést haladhatunk a divattal, 
megelőzve ezáltal a betüöntödék termékeit.

Azután meg a betűtervezésben is könnyebben boldogulunk. Osme- 
retes némely betűtípusnak nagy dekoratív hatása. Előfordulhat olyan 
munka, pl. valamely mű borítéklapja, hogy minden díszítést mellőznünk 
kell. Mennyi előny háramlik itt is a mesterszedőre, ha képes a mű 
tetszetős külső kiállítása szempontjából a boríték szövegéhez dekoratív 
erejű betűket rajzolni.

Művészileg képzett szem azonban a betűöntődéi anyag használatánál 
is segítségünkre lesz, amennyiben változatosabb és ötletesebb formában 
tudjuk alkalmazni. Nagy segítségünkre van a helyes térelosztásban, 
ami tudvalevőleg a munka sikerültét nagyban befolyásolja.

Munkánk értékét fokozhatjuk, becsét növelhetjük, ha szeretettel, 
teljes ambícióval dolgozunk azon. Az ily módon készült munka gyö
nyörködtet, örömet szerez nekünk s végeredményében hivatásunknak 
fokozottabb mértékben való megszeretésére, megbecsülésére vezet. Es ez 
fog bennünket a kenyérért való harcban némikép megbékíteni.

Befejezem. Vallom meggyőződéssel, hogy a könyvnyomtatásra nagy 
eredménnyel járna, ha a soraimban érintett törekvések szakunk művelőí-
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M e llék le t ifj. A igner Anta l „A  művészi ra jz“ című c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, Sas és Bauer budapesti gyári raktárának (VI, Teréz-körút 36. sz.) 
műnyomó „KD 1395 fehér“  jelzésű papirosára. Kapható 63/95 cm. nagyságban, ára 1000 ívenkint 120 korona.



M e llék le t ifj. A igner Anta l ,,A művészi ra jz“ című c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, a Leykam-Josefsthali papírgyár finom famentes kiadónyomó 

papirosára. V/10603/,j, 63/95 cm., 60 kilós, 3/* enyvezéssel, erős simítással, vöröses chamois.



M e llék le t ifj. A igner Anta l ,,A művészi ra jz“ cím ű c ikkéhez.
Nyomatott a Világosság könyvnyomdában, a Loykam-Josefsthali papírgyár „Sty ria “  legfinomabb bankposta
papirosára. S/0151/*, 46/59 cm., 15Va kilós, vízjeggyel, 13 és 18 kg. súlyban s recézve is kapható, úgyszintén

4 ° alakban sima, vonalzott és kockás.



ben nagyobb érdeklődést keltenének. Nem azt kívánom, hogy a nyom
dász rajzoló-művész legyen. Korántsem. Ne felejtse el egy pillanatra 
sem, hogy ő tulajdonképpen a betű mestere. Értse tökéletesen a szak- 
tehníkát, tudjon bánni a betűvel, de ahol alkalom kínálkozik, képes 
legyen arra, hogy a sablonos díszítésnél jellegzetesebbet alkosson.

Következménye az lesz, hogy a használatból jórészt kiszorítjuk a 
művészíetlen, stílusnélkülí betűöntődéi ékítményeket és helyébe m i: 
könyvnyomtatók alkotjuk a mindenkori ízlésnek megfelelő dekorációt. 
Ez lesz a könyvnyomtatás ideális helyzete. S ehhez nem kell egyéb, 
mint az, hogy magunkat a művészi rajz elsajátításában intenzívebb 
módon gyakoroljuk.

Ifj. Aigner Antal.

f f  \ / : M -
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J. példa.

II. A sorok váztatozása.

Nem a tömör szedés egyszerű sorairól szólok, hanem az egyszerű cím
sorokról, amikre a műbíráló nyomdász azt szokta mondani: „semmi". 
De mikor aztán nagy hetykén kivágta kritikáját és hozzáfog valami 
nyomtatvány megalkotásához, egyszerre észreveszi, hogy az a lenézett 
„semmi" meglehetősen kemény dió.

Nagy önbizalommal nekíáll és vázlatot készít. De csak úgy vaktába. 
Hogy milyen betűfajból fogja azt kiszedni, milyen lehet ennek a széles
sége, milyen a betű képe stb.: azzal bizony nem törődik.

Elkészült a vázlat, s meglehetősen jól is fest. Kezdődik a szedés és 
ezzel egyetemben a munka keservesebbik fele.

Az első csalódás ott éri a szedőt, hogy vagy rövídebb a sor, mint azt a 
vázlaton tervezte, vagy pedig hosszabb; elő tehát egy másik betűfajjal, 
azután egy harmadikkal, s így tovább.
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Nagy kínnal végtére megszedődík a fő sor és a szedő folytatja vázlata 
után a szedést. Következnek a mellékes sorok, melyek szintén jól el van
nak helyezve a vázlaton, de minden számítás nélkül. Majd a tömör szedés 
kevesebb, majd ismét egy másik cím nem olyan, mint az a vázlaton ter
vezve van. Mikorra kész a sorok szedése, talán már csöppet sem hasonlít 
a vázlathoz.

Az a lenézett „semmi" kezd tekintéllyé válni a szedő előtt; keresi, 
kutatja, hogy mi a kudarc oka, holott hasonló munkát végző szaktársa 
oly játszi könnyűséggel állítja elő a szedését, neki pedig az oly nagy fejtö
rést okoz. Hisz ő is vázlat után akarta készíteni munkáját.

Nézzük e másik vázlatot, miképpen készül az. A szöveget alaposan át
olvasva, a lényegesebb részt esetleg előre le is szedjük, minden egyes sor 
fölvázolása közben körülbelül kiszámítva a sor szélességét, a betű magassá
gát stb. Ezután már kezdődhetik is a szedés, játszi könnyűséggel, mindig 
a vázlat után, hisz a szedője nincs kitéve többé különféle eshetőségeknek.

G r a f ik a i  S z e m l e  

G rafikai Szemle
2. példa.

Hiába: a betűszedésnek a betű marad az alapja örökkön örökké. A betű 
megismerése rajz és méret tekintetében: első sorban ez teszi a jó akcídens- 
szedőt; rajzolhat remekül, színezhet isteni módon: a betű megismerése 
nélkül nem boldogul.

Hány olyan derék szaktársunk van, akinek, bár rajz dolgában meg
lehetős gyakorlottsággal dicsekedhetik, kiválóbb mesterszedőí hírnévre 
mégsem sikerül vergődnie ? Azt hiszem, akárki is talál ismerősei körében 
ilyen célja-tévesztett, s ezért többnyire önmagával is meghasonlott szak
társat. Keressük az okát a nem-érvényesülésének: a legtöbb esetben abban 
találjuk meg, hogy az illető szaktárs a figurális dolgok meg a dísz raj
zolásában ugyan eléggé jártas, de a betűre vonatkozó tanulmányai nem 
voltak eléggé mélyrehatóak, s így a praktikus mesterszedésben — hol 
elvégre is a betű a fő dolog — lépten-nyomon nehézségek tornyosulnak 
eléje. Aki mesterszedőnek készül: okvetlenül egy bizonyos fejlődési utat 
kell végigjárnia. Ez út legelején pedig a betűtanulmányok állanak.

A betűfajták megismerése stílus tekintetében és a tipométría folytonos 
szem előtt tartásával, a sorok szedésének esztétikai szabályai meg a betű
nek, sornak a papírosfölülettel arányos alkalmazása az első és fő dolog 
a mesterszedő kíképezésében. Csak ha már e tekintetben jelentékeny 
haladást tüntethetünk föl: akkor térhetünk csak át a betűöntők csinálta
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KORÚIN T E S T V É R EK  
nyomdája Budapesten 
VI., Révay-utca 14. sz.

A DIESEL-MOTOR
a jelenkor legtökéletesebb erőgépe és mint ilyen a nyomdászat
ban is kiváló helyet foglal el. Eltekintve attól, hogy tüzelőanyag 
Fogyasztása az összes létező gépek közt a legcsekélyebb, tehát 
üzeme a legolcsóbb és kezelése a legegyszerűbb, feltétlenül 
tűz- és robbanás-veszélymentes, a lehető legcsekélyebb helyen 
elfér és működhetik. E mellett változó terhelés esetén, amivel 
pedig a nyomdászatban igen gyakran számolnunk kell, 
nemcsak a lehető legegyenletesebben jár, hanem csupán 
a mindenkori erőszükséglettel arányos tüzelőanyagot 
fogyasztja. A gép tüzelőanyaga nyerskőolaj (nafta), 
melyből óránként és tényleges lóerőnként körülbelül 

200 grammot fogyaszt, úgy, hogy a tényleges 
lóerő óránként körülbelül V3 fillérbe kerül.

__ :_:__l_

A kliséi készítette: 
Kurcz Lipót és Társa

Hazánkban a Fegyver- 
és Gépgyár Részvény- 
Társ. Diesel-mótorai 
foglalják el az első 
helyet, mely gyár a 
DlESEL-m ótorokat a 
legjobb anyagból, leg
tökéletesebb szabatos- 
sági munkával készíti, 
oly modern szerkezet
ben, mely a gépnek az 
elérhető legnagyobb 
élettartamot biztosítja.



díszek megismerésére is, eleinte persze csak annyiban, amennyiben a 
már kifogástalanul megalkotott sorok diszkrét díszítéséről van szó.

A díszek stílus szerint való tanulmányozása, a betűvel és papíros
sal harmonízálóan való alkalmazása, esetleg színezése is: egy további 
hatalmas lépés a mesterszedőí fejlődésben. A tónuskombínácíó kapcso
latos ezzel, az önálló tervezésű díszek alkotása pedig egy még későbbi 
fejlődési időszak keretébe tartozik.

Mind e fejlődésnek a folytonos műhely! rajz az alapja. Akármícsoda 
aprólékos akcídens nyomtatványról van is szó: a ceruza mindig ott 
legyen a kezünk ügyében, és soha se mulasszuk el legalább a nyers 
vázlatnak az elkészítését. Csak egy-két vonással jelezzük a betűt, de 
mikor azt a vonást meghúzzuk: gondolkodjunk, s mindenek fölött ne 
feledkezzünk meg a típométríáról sem.

Stefáni József.

Grafikai Szemle

M l  SZEME
3. példa.

III. A szakrajz.

Rég elmúlt már az az idő, amikor a könyvnyomtatónak úgyszólva 
konyítanía sem kellett a rajzoláshoz ; amikor Budapest fővárosának tan
ügyi tanácsosa olyanforma határozatot mondhatott ki, hogy „a cipész-, 
pék- meg a nyomdász-inasok az alsófokú ipariskolák rajztanításí órái
nak látogatása alól fölmenthetők, mert hiszen a rajztudásnak mester
ségük körében amúgy sem vehetik hasznát". Ma már nyomdász is, meg 
pedagógus is egyaránt tisztában van azzal, hogy a jövő könyvnyomtatá
sában — a gépszedés munkakörét leszámítva — döntő jelensége lesz a 
nyomdász rajzoló-képességének, s hogy közel az az idő, amikor a rajzolni 
egyáltalában nem, vagy csak nagyon kezdetlegesen tudó mesterszedők 
sorra kénytelenek lesznek helyüket az iparművészeti tanfolyamok jól 
rajzoló és meglehetősen tervező hallgatóinak átengedni.

Efféle jóslatokat úgyszólván napról-napra hallunk, s talán van is 
bennök valami.
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Érzi ezt a legtöbb nyomdász és nálunk szokatlan sietséggel iparkodik 
azon, hogy a rajztudás elemeit elsajátítsa. Ki így, ki meg amúgy fog 
a dologhoz. Olyík embert rajzol hetenkínt egyet-kettőt, mások virágot 
igyekeznek píngální, sőt akadnak olyanok is, akik a betűöntői ornamen- 
tumokat másolgatják kicsiben meg nagyban: ahogy ép az eszükbe jut.

Hogy a rajztanulás módja éppenséggel nem közömbös a mesterszedő 
előrehaladására nézve: bizonyítják szakkörünk régebbi tanfolyamai. Két-

három esztendő előtt 
egész sereg meglehe
tősen rajzoló szaktár
sat láttunk e tanfolya
mokon, s alig egy- 
kettőből közülük lett 
azóta mesterszedő. Az 
oktatás rendszere te
hát el volt hibázva, 
pedig pedagógus em
ber tanította a rajzot. 
Persze minden volt ez 
a rajz inkább, csak 
nem szakrajz.

Annál több ered
ményt várok a most 
folyó vázlatkészítésí 
kurzustól. Itt már a 
szó teljes értelmében 
vett szakrajzolás van. 
A laikus talán egy 
kicsit naivnak találná 
a betűnek meg a dísz
nek betűöntői minta
könyvek alapján való 
összekompílálását, de 
hát egyelőre csak arról 
van szó, hogy mester
szedőket neveljünk. 
Tessék elhinni: a sze
dés nem könnyű do
log ; sőt általában ta
lán nehezebb még a 
rajzolásnál is, mester- 
emberi, közepes szín
vonalat számítva. 

Amíg a betűszedés
tehníkája a mostani: a szakrajz tehníkájának ismerete nélkül a világ 
legügyesebb rajzolója is alíg-alíg boldogulna a szedőszekrény előtt, s 
viszont: általános rajztudományí ismeretek nélkül a legkiválóbb mester
szedő kíképezése sem mondható befejezettnek. Folytonosan tanulnunk 
kell; ma ezt, holnap azt; megállnunk nem szabad, mert ez egyértelmű 
volna a visszaeséssel.

Terünk szűk volta miatt most nem magyarázgatom tovább a rajz
tanulásnak a mesterszedőre nézvést hasznos voltát, de sőt még a szak
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rajz tanítására vonatkozó módszereket sem igen. Helyettük inkább 
egynéhány olyan tudnivalót ismertetek itt meg, aminek a gyakorlati 
életben mindnyájan jó hasznát vehetjük.

Első ezek között a szővegrajzolás általam eddig legcélszerűbbnek talált 
módja. Mint köztudomású, a mesterszedő akárhányszor is járhat úgy, 
hogy nem lévén a nyomdának megfelelő öntödei betűje: a szöveg egyik- 
másik nagyobb sorát a szedőnek meg kell rajzolnia és aztán cínkogra- 
fáltatní. Ilyenkor van 
aztán „úszás", hiszen 
a legtöbb szaktársunk 
azt sem tudja, hogy 
miképpen fogjon a so
rok tervezéséhez.

A magam eljárá
sát ilyen esetekben az 
I. példa mutatja. Ce
ruzával meghúzom a 
segédvonalakat, s az
tán sebtében — de 
ügyelve némileg az 
arányos szélességére
— közberajzolom tin
tával a betűket. Per
sze nem igen sikerül, 
ahogy kellene. A kü
lönben prímítívrajzú 
sor vagy hosszabb, 
vagy rövídebb. Fogom 
magam tehát, s köz
vetlenül alatta újra 
megrajzolom a sort, de 
a szélesség dolgában 
meg egyéb tekintet
ben már megjavítva.
Egy harmadik rajz — 
mint az 1. példa mu
tatja, ahol a segédvo
nalaknak ceruzásak
nak kellene lenníök
— rendszerint már 
olyanjó,hogyasegéd-
vonalak kíradírozása 5. példa,
után teljesen alkal
mas cínkografálásra.

Van a betűrajzolásnak egy más módja is. Előfordul például — még 
pedig elég gyakran —, hogy a megrendelő azzal a megjegyzéssel küldi 
vissza a próbalevonatot, hogy „nagyon jól van, csak a fő sor betűjének 
kell egy kicsinyt nagyobbnak vagy vastagabbnak lennie". Mit csináljon 
ilyenkor a nyomdász, ha a kívánt betű nincs meg a nyomdában, de még 
az öntödében sem ? Ha valami másfajta kövér betűből szedi meg a sort: 
tönkre teszi vele a nyomtatvány jó hatását; ha pedig a megrendelő 
kívánságát nem respektálja: még nagyobb baj. Nem marad más hátra,
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mint hogy ő maga vastagítsa meg az illető sor betűit, s aztán gyors 
tempóban cínkográfíát csináltasson róla.

A dolog meglehetősen könnyű. Jóféle papírosra levonatot készítünk 
a sorról, várunk amíg megszárad, s aztán áttanulmányozva a betűk 
jellemző tulajdonságait: előbb ceruzával, aztán tussal megvastagítjuk a 
vonásait, közben persze folytonosan ügyelve a betűvonások vastagsági 
arányára. Hogy a dolog nem boszorkányság: bizonyítja a ÍÍO. oldalon 
lévő 2. számú példánk is.

Némely betűfajta a megnyújtást is igen jól tűri. Példa erre a 3. pél
dán látható Herold-betűs sor. Igaz, hogy az ilyen megnyújtás követ
keztében a betűnek az Italíenne-t megközelítő jellege lesz, de sok esetben 
kitűnő hasznát látjuk ennek az eljárásnak is. Nem kell hozzá egyéb, 
mint egy kis kézi ügyesség, no meg betűérzék.

Ami a tipográfiai vázlatkészítést illeti, szaktanfolyamainkon hosszas 
kísérletezés után a következő eljárást találtuk a legalkalmasabbnak:

A szedő írásban kapja meg a föladatát a kézirattal együtt. A föladat 
például Í2XÍ7 cm. nagyságú puha fehér papírosra nyomandó egyszínes 
meghívó szedésére szól. Átolvasva a szöveget, közönséges lehúzó papiros
ból vagy nyolc-tíz darab 12X17 cm.-es lapot vágunk ki, ami percnyi 
munka, s aztán egy-két vonással a sorok, meg a keret elhelyezését 
mutató lehető legprimitívebb nyers vázlatokat csinálunk, átlag két-három 
percenkínt egyet. Ha az ilyenformán készült nyers vázlatok közül vala
melyik megnyeri a tetszésünket: kiszámítjuk, hogy körülbelül milyen 
betű meg dísz volna a kivitelhez alkalmas, s aztán ciceró-kockás átlátszó 
papírosra részben rajzoljuk, részben pedig valamely míntakönyvből 
másoljuk a megfelelő darabokat. Ez aztán a tulajdonképpeni szedés
vázlat (4. ábra), s több-kevesebb eltéréssel ennek alapján készül legvégül 
maga a szedés is (5. ábra).

Csak ha a most leírt tipográfiai vázlatkészítésí eljárásban, no meg a 
betű- és anyagismeretben jártas a szedő: akkor térhet csak át — foly
tonos tanulás mellett — a teljesen önálló rajzkompozícíók alkotására. 
Hogy minő tárgyúak legyenek ezek a további tanulmányok: hajlam 
dolga. Én a figurális rajzot kedvelem, amely bár nehéz, de frappánsabb 
hatás a legkönnyebben érhető el vele, mint azt az e cikkhez csatolt mel
lékletek is bizonyítják.

Novak Alajos.

114


