
A KÖNYVBORÍTÉK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL
gészen természetes dolognak kell mondanunk, hogy 
a könyvborítékokat immár jó idő óta a legjelentéke
nyebb nyomtatványfélék közé szokás számítani, 
mert hiszen az előállításuk — már a borítékok sok
féleségénél fogva is — jókora tapasztalatot s tisz
tult Ízlést kíván meg a mesterszedőtől. E két fontos 
szedői tulajdonság nélkül akár hozzá se kezdjünk 
a borítékszedéshez, mert csak rendkívüli véletlen
nek volna tulajdonítható, ha mindenkinek tetsző 
avagy csak a műveltebb s jóizlésű emberek által 
nagy általánosságban szépnek nevezhető munkát 

tudnánk előállítani. Elismert jó szakírók a mesterszedő próba
kövének mondják a borítékok szedését, s talán nem is ok nélkül.

A borítéknak igen sok könyvnél, prospektusnál, katalógusnál 
meg árjegyzéknél rendkívül hatáskeltőnek kell lennie, és éppen 
ezért roppant nehéz dolog volna szigorú szabályt alkotni az elő
állításuk módjára nézve. A szabály-alkotásnak a könyvborítékok
nál volna a legkevesebb értelme, különösen a mai világban, ami
kor világszerte diadalmaskodó-félben van az a művészeti elv, 
amely az egyéniséget fölébe helyezi a merev szabályoknak.

A könyvborítékok előállítási módját illetőleg tehát csak annyit 
mondhatunk ki, hogy annál mindig csak a rendelkezésre álló 
anyag mineműsége s az alkalmazott nyomtatási technika irányadó.

Anyagnak számít a papiroson s a többin kívül például a 
klisé is. A megrendelő gyakran megkívánja, hogy a könyvborí
tékán valamely rajz is legyen, vagy a dekoratív díszesítésnek 
kifejezettebb voltáért, vagy pedig szimbolizálás avagy illusztrálás 
okáért. A megrendelőnek ilyen kívánságait természetesen teljesí
tenünk kell, mert hisz ezt az üzleti elv is parancsolóan diktálja.
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De széles körben tapasztalható jelenség, hogy szép számmal 
akadnak mesterszedőink, kik a megrendelőnek különösebb uta
sítása nélkül, a legegyszerűbb borítékhoz is rajzokat készítenek, 
mintha a rajzolás volna a tulajdonképpeni hivatásuk, s betűöntői 
anyaggal nem is tudnának elfogadható dolgokat produkálni.

Ezt már semmiesetre sem szabad helyesnek találnunk, legyen 
bár még oly mélyen meggyökeresedett balvéleménye is a szak
társak jelentékeny részének, hogy a rajzolással messzebbre jut
hatnak, mint a szedéssel. Többen is nekigyűrkőztek immár annak, 
hogy ezt a mesterszedésünkre nézve súlyos következményekkel 
járható balvéleményt megdöntsék, de mindeddig egyikök sem ért 
el e tekintetben számba vehető eredményt. A magát mesterszedő
nek valló nyomdász, ha csak szerét ejtheti, »saját« dekoratív, 
sőt olykor figurális kompozícióit csempészi rá a nyomtatványaira.

Százával tudnék elrettentő példát mutatni arra nézvést, hogy 
minő szánalmas dolgok kerekednek ki belőle, ha a mesterszedő 
idegen territóriumokra téved. S a legnagyobb baj mindebben az, 
hogy az ily munkák elkövetői vakok a maguk ^alkotásaival8 
szemben. Az őszinte kritikust halálos ellenségüknek nézik, és 
mindent föltételeznek róla, csak azt nem, hogy igazat mondott. 
A mesterszedők egy jó részének a saját munkáival szemben 
való ezt az elvakultságát ismeri ám sok ember, s éppen ezért 
adott esetben világért sem merne lesújtó kritikát gyakorolni, úgy 
okoskodván, hogy minek szerezzen magának ellenséget, ha nem 
muszáj. S ez a kritika dolgában való bátortalanság tetőzi a bajt.

Pedig a józan gondolkodás is azt diktálja, hogy a nyomdász
ember a maga művészet dolgában való tanulatlanságával, járat
lanságával ne igyekezzék versenyre kelni az évtizedes rajzokta
tásban, festészeti kiművelésben részesült művész-emberekkel. 
Nem hogy egyenlő értékűt produkálhatna így velük szemben, de 
a legtöbb esetben még csak a távoli nyomukba sem léphet.

Ismerek jeles mesterszedőket, akik valóban zsenialitást fejte
nek ki tipográfiai munkásságuk közben, s a nyomdászatot magát 
igen alaposan tanulták meg, de elkapatva a tipográfiai vázlatozás 
terén olykor elért sikereiktől: hamisan értelmezett művésziességre 
akarnak emelkedni, úgy hogy elvakultságukban képességeikkel 
arányban nem álló művészi föladatok megoldására vállalkoznak, 
s így szinte magát a rajzoló-művészt is fölöslegessé vélik tehetni. 
Igaz elismerést persze sehol sem aratnak, amit előbb-utóbb meg- 
sejdítve, idegesekké, fáradtakká, sorsukkal meghasonlottakká lesz
nek. Ismétlem, legjava mesterszedőink közt több is akad ilyen.

A mesterszedőnek kétségbevonhatatlanul az a föladata, hogy 
esetleg meglévő rajzolói talentumát is mindig a tipográfia terü
letére irányítsa, még pedig főképpen a szedéstechnikának szere
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tettel ápolásával kapcsolatosan. Hiszen egyesegyedül ő képes 
arra, hogy a betűöntők csinálta s a nyomdában nagy mennyiség
ben meglévő anyagból nagy számú és mindenesetre kellő válto- 
zatosságú szedéskombinációkat hozzon létre. Művész-ember erre 
csak néhány évig tartó alapos tanulmányozás után volna képes.

Munkája közben törekedjék a mesterszedő arra, hogy már a 
sorok dekoratív csoportosításával is életet vigyen bele a nyom
tatványba. Ha például a borítékot a megrendelő kívánságára oly 
egyszerűnek kell szednie, hogy azon valamely közönséges vonal
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1. ábra.

kereten kívül más dísz ne legyen: a sorok kellő csoportosításá
val és elhelyezésével még mindig hatásossá teheti a nyomtat
ványt, mint azt a fönnebb közölt 1. ábra is, egy ajándék-album 
borítékának kicsinyített mása, talán elég meggyőzően mutatja.

Ezen a kicsiny példán azt tapasztalhatjuk, hogy az egész 
címet alkotó mondatok az áttekinthető térelosztás következtében 
igen jól előlépnek, s így a boríték a maga nagy egyszerűsége 
mellett is teljesen mintaszerű, komoly hatású szedői munkát ád.

Az ilyenforma megoldás különösen az olyan borítékoknál 
ajánlatos, amelyeken aránylag nagyon sok a különben könnyen 
széjjeltagolható szöveg. Az áttekinthetővé tételnek ilyen esetben
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alig is volna más módja. S ez a tagolhatás a modern mester
szedői irányzatnak igazán megbecsülhetetlen nagy vívmánya. 
A régi lipcsei címszedési módszer segedelmével teljességgel lehe
tetlen lett volna olyan áttekinthetőséget elérni, mint aminőt az 
1. ábrán tapasztalhatunk. A régi módra való címszedésnél ugyanis 
a különböző hosszúságú sorok sokasága nyugtalanná, sőt sok
szor az olvashatatlanságig nyugtalanná teszi a nyomtatványt. 
Míg így az áttekinthetőség révén az olvashatóság is jelentékenyen

fokozódik, ami utóvégre min
den nyomtatványnál első
rendű fontosságú dolog.

A 2. ábra egy kicsiny 
borítéknak a mása. A szö
veg az évszámmal egyetem
ben pusztán négy szóból áll 
rajta, s ezért szükséges volt 
valamelyes díszítő anyagot 
is alkalmazni körötte. A ki
csiny szöveg ékesítésére a 
formátum aprósága miatt 
gyöngéded vonalkonstrukció 
mutatkozott legalkalmasabb
nak, még pedig némely kis
ded ornamentumdarabkával 
szerves kapcsolatba hozva.

E boríték szövegének 
szemlélésekor okvetlen föl
tűnik, hogy a cím három 
szava — az összetett szót 
is kettőnek számítjuk — kü
lönböző hosszúságú. Egyet
len sorba azonban a formá
tum keskenysége miatt nem 
vehetjük a szöveget, de sőt 
még kettőbe sem, mert a 

papiros formátumával harmonikus színfoltot még így sem adna 
ki, s azonkívül pedig az ornamentálás is mindenesetre nehezebb 
föladatot róna a szedőre, mint akkor, hogyha három sorba cso
portosítva a kis címet, keskenyebb színfolttal dolgozhatik. Holmi 
aprólékos körülményre is figyelemmel kell azonban ilyen esetben 
lennünk. így például a 2. ábra oldalra tolt három sorát nem sza
bad a rendelkezésünkre álló térnek pontosan a közepére állíta
nunk, mert így az alsó két keskenyebbik sornak a jobb oldalán 
túlságosan nagy volna a hézag. A 2. ábra »]egyzékes« soránál
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például jól láthatjuk, hogy a sorcsoport nincsen a kaszettának 
pontosan a közepén, hanem egy kevéssé jobb felé van eltolva.

A szedésnek gerince a borítékok előállításakor mindig csak 
a szöveg, illetőleg ennek a fő-fő címsorai. Az ornamentálással 
mindig a szöveg után kell igazodnunk, nem pedig megfordítva. 
Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk, hogy a nyomtat
ványoknak tulajdonképpen a gondolatoknak a közlése, az élő 
beszédnek a helyettesítése a céljuk, s így okvetetlenül a szöveg 
rajtuk a fő dolog. A tapasz
talt mesterszedő ezért min
dig a szöveg betűivel és a 
sorok elhelyezésének lehe
tőségeivel igyekszik tisztába 
jönni, nem mulasztva el ter
mészetesen e lehetőségek 
mérlegelésekor az ornamen- 
tálás lehetőségeire is hirte- 
lenében rágondolni. Az az 
eljárás, amikor a mester
szedő — a nélkül, hogy a 
szöveggel előzetesen vala
mit is törődnék, illetőleg an
nak helyes elosztási módját 
próba alapján megállapítaná 
— mindjárt a keretszedéssel 
kezdi: nem helyes, és az ily 
módon készült munkáknak 
csak igen kicsiny százaléka 
szokott sikerülni. Akárhány
szor megesik, hogy az ilye
ténképpen előre készült ke
retbe nem fér bele a szöveg, 
legalább nem úgy, ahogy 
kéne; ha bele is erőszakolja 
valahogyan a szedő: annak 
sohasem lehet olyan külseje, mint az olyan nyomtatványnál, 
amelyet logikus sorrendben, vagyis előbb a szöveget és aztán a 
hozzája alkalmas ornamentumot szedve meg: állított elő a szedő.

Hogy különben az egyes borítékok szedése igen sok válto
zatosságot enged meg, még a szöveg viszonylagos kicsinysége 
esetében is, talán fölösleges mondanunk. A változatosságnak 
egyetlen példáját a 3. ábrában mutatjuk be. Némi vonaldísz, igen 
kevés, csak éppen a legszükségesebb ornamensdarabokkal kap
csolatosan, máris lehetővé teszi, hogy egész más képet adjunk a

3. ábra.
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borítéknak. Ha a vázlatozást gyakorolgatjuk: könnyű szerrel egész 
seregét kombinálhatjuk össze a praktikus életben kitünően hasz
nálható borítéktervezeteknek. A nyomda anyagának kellő isme
rete mellett egykettőre beleélheti magát a vázlatozásba minden 
értelmesebb szedő, ennek a gyakorlati haszna pedig igen nagy.

Eddig az egyszerűbb borítékokról volt szó, most térjünk át 
a díszesebb kiállításúakra. A 4. ábra egy két színben nyomtatott
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mintakönyv-borítékot mutat be erős cinkográfiai kicsinyítésben. 
Ennek már a vázlatánál meg kellett állapítani a szövegnek a 
pontos helyét, s a szedésbeli kivitelt szintén a szövegrész meg- 
szedésével kellett kezdeni. Az ilyenformán keletkezett szedéskép
hez aztán egész biztossággal lehetett az ornamenssel alkalmazkodni.

Mint már említettük, a szöveg sokasága éppen nem akadálya 
a jó elrendezésnek, csak arra kell ügyelnünk, hogy túlságosan 
nagy ornamentumdarabokat meg igen nehéz keretrészleteket ne 
vegyünk, mert könnyen agyon találnák nyomni az egész szöveget.
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Az ennél az ábránál alkalmazott vonalkompozició csinos díszét 
képezi a borítéknak, s az itt-ott beleszőtt vastagabb vonalfölületek 
hatásosan emelkednek ki a többi közül. A szöveg terjedelmessé- 
génél fogva hat részbe van csoportosítva; kettőt közülök a fölső 
lénia-szerkezet külső felén látunk szimmetrikusan elhelyezve, a 
további négy rész pedig a vonalas kereten belül foglal helyet.

A cikkem keretében közölt ábrákon kívül két külön mellék
leten is bemutatok egy-egy szedésmunkát; ezeken egyszersmind 
a nyomtatásnak színes papirosokon való hatását is tanulmá
nyozhatjuk, ami a mai színkedvelő irányzat idején eléggé fontos.

* * *

Mielőtt befejezném dolgozatomat: foglaljuk össze azokat az 
elveket, amelyekről a biDrítékok szedésekor semmiesetre sem sza
bad megfeledkeznünk. Általános mesterszedési elvek ezek, s ép 
ezért nemcsak a borítékszedésnél, hanem minden más esetben is 
értékesíthetők. Amint hogy teljesen speciális, pusztán csak erre 
a nyomtatványfajtára vonatkozó szedési elvekről nem lehet szó.

Hogy betűk dolgában a könyvborítékok szedésekor is lehető 
egyöntetűségre kell törekednünk: a mai korban talán már fölös
leges is sokat hangsúlyoznunk. Hogy a betű komolyabb avagy 
könnyedebb legyen: a nyomtatvány benső tartalmától függ. Egy 
kicsinyke példával megvilágosíthatjuk e tételt: a sírkőgyáros 
árjegyzékének borítólapján aligha használhatunk valami graciózus, 
könnyed betűfajtát, az illatszerész árjegyzékének borítékán pedig 
sehogy sem festene jól a gyászosan fekete »blokk« betűfajta.

Ügyelnünk kell továbbá arra, hogy az egyes sorcsoportok és 
betűik vastagsága között bizonyos olyan arány legyen, amely 
köztük nagyság- és színezetbeli kontrasztot létesít. Könnyebb 
megérthetés okáért vegyünk föl itt egy példát. Tegyük föl, hogy 
a borítékon három sorcsoport van; ha ezek kettejét tercia és a 
harmadikat mediális betűnagyságból szedjük, s mind a három 
sorcsoportot ugyanegy színnel nyomtatjuk: abszolúte jó hatást 
még a nyomtatás stb. kifogástalansága mellett sem érhetünk el, 
még pedig azért nem, mert betűnagyság dolgában nincs meg a 
kellő kontraszt. Az egyhangúság érzetét kelti az ilyesmi az em
berben. Talán az aranymetszés 3 : 5-ös aránya, meg az e mellett 
szintén közkedvelt 1 : 3-as arány adja meg azt az alapot, amely
nek segedelmével a legtöbb valószínűséggel alakíthatjuk sorainkat 
jó hatásúakká. Magától értetődik, hogy ezt a szabályfélét nem
csak a betűk nagyságára, hanem a sorok szélességére nézve is 
jó, ha tekintetbe vesszük. Ha a hármas sorcsoport egyikének 
például huszonnégy, a másiknak huszonkettő, a harmadiknak meg 
nyolc ciceró a szélessége: a sorcsoportok szélessége sehogy sem
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viszonylik jól egymáshoz, s természetesen a nyomtatvány össz
hatása sem lehet abszolúte kifogástalan. A szakértő nyomdász
embernek éles szeme már az első pillantásra észreveszi a hibát.

A borítékszedésnél különösen gyakran konstatálhatunk egy 
másfajta hibát is. Némely szedő, bár egységes stílussal, egyetlen 
betűfajtából szedi össze a szöveget, s jól is csoportosítja azt: 
mégsem ér el véle kellő hatást, még pedig azért nem, mert kel
leténél több nagysági fokozatot alkalmazott. A sokféle betűfokozat 
alkalmazása nemcsak hogy nyugtalan hatásúvá teszi a borítékot, 
hanem még az eredeti célunkat: a szövegrészek különböző mér
tékben való kiemelését sem érjük el véle. A sok különböző nagy
ságú sor nem a nagyságával arányos különböző mértékben tűnik 
a szemünkbe, hanem úgyszólván sehogyan sem, amennyiben az 
egyik betűnagyságról a másikra való átmenetei közben szemünk 
elveszíti a sorok kisebb és nagyobb voltát megkülönböztető érzé
két. Erősen előtérbe csak a szöveg legfontosabb szavainak sza
bad lépniök, a többi résznek egyaránt háttérbe kell vonulnia. 
Aprólékos, de igen jó mesterfogás ez. Egyrészt praktikusabb is 
így a dolog, másrészt meg a dekoratív hatás is emelődik általa.

Amikor dolgozatomat lezárom, nem mulaszthatom el, hogy 
még egyszer vissza ne térjek az elül kifejtett alaptendenciámra: 
a mesterszedő csak akkor képes igazán érdemes szakbeli pro
duktumot alkotni, ha nem tévelyedik át a grafikus művész-ember 
terrénumára, hanem megmaradva mestersége korlátái közt: a 
betűöntők csinálta anyagból szedi meg a szedését. Szépet, mo
dernet, művészieset így is lehet alkotni. Spitz Adolf.
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