
tipografusbetűkkel lévén szedve, az A betűben levő háromszög a 
sorok ritkított volta miatt nem állhat arányban a betűk közt levő 
távolsággal, míg az írásban olyképpen segíthetünk a dolgon, hogy 
vagy az A  betű összekötő vonalát tesszük lejebb, de ebben az 
esetben valamennyinél, vagy pediglen a T betűket vesszük keske
nyebbre és az L és A betűket rajzoljuk össze. — Azt is jó korán 
szokjuk meg, hogy mindenféle eszközzel is fölülről lefelé írjunk. 
Tehát az 0  betűt nem egy vonalban fogjuk írni, hanem vagy a 
fölső felét előszőrre, az alsót pedig másodszorra, vagy pedig a bal 
felét előbb és úgy hozzá a jobbat. Ugyanez áll a négyszögletes 
betűkre is, azzal az eltéréssel, hogy itt a bal függőlegeset húzzuk 
meg előszőrre, hogy azután könnyebben tájékozhassuk magunkat.

Maga a betűkarakter nagyon változó lehet a szerint, amint tollal, 
ecsettel vagy más eszközzel állítjuk a betűket elő. Itt megint vé
kony és vastag körül lehet differencia. Ügyelni kell valamennyinél 
az egyszerűségre, de leginkább a vastag betűknél, különösen ha 
ecsettel készültek. Változtathatjuk a betűk képét a szerint is, amint 
a tollat írás közben elhajlítjuk a függőlegesből a vízszintes tartásig.

125-127. oldali példáink egyenlő tolltartással készültek; jó, ha a 
szaktársak ezt megszokják. Később, ha már nagy gyakorlatra tettek 
szert, könnyebben engedhetnek meg maguknak ettől való eltérést.

Végül figyelmeztetni kívánom a szaktársakat, hogy ne igen né
zegessék gyakorlat közben a betűöntödei mintakönyveket, hanem 
egy jó mediaevalis betűfajt vagy akár a Corvinust véve alapnak, 
kezdjék meg a munkát, s ezekbe is csak akkor pillantsanak bele, 
ha megakadnának. Semmiesetre se vegyék azt mintának, s telje
sen vessék magukat alá az eszközüknek. Amit az nem enged meg 
önmagától, símán : azt ne is erőszakolják. Különösen arra kell még 
figyelmeztetnem, hogy lényeges különbség lészen majd az Írott és 
nyomtatott betű között, ha a kettőt összehasonlítjuk, de nem is 
okvetetlenül szükséges, hogy a kettő egyezzen. Azonban, ha mód
jában áll a szaktársaknak, hogy régi Írott könyveket nézegessenek, 
tegyék ezt meg minél gyakrabban, mert ebben a korban foglal
koztak az emberek legtöbbet a betűírással, s így bizonyos, hogy a 
tapogatózó itt legkönnyebben találhatja meg mindazt, amit keres. 

Ennyit a betűírásról, a rajzolásról tán később. Bárány Tlánbor.

A  k ö n y v i l l u s z t r á l á s  m ű v é s z e t e .
(Értekezés a könyvről általában, különös tekintettel az illusztrálásra.)

Röviden, amennyire a nagyfontosságú tárgy engedi, óhajtunk 
szólni a kőnyvillusztrálás művészetéről, és kezdjük minden kezdet 
elején : az ókor primitív, majd nagyműveltségű népeinél, hogy át
suhanva a középkoron, siessünk a gyorsan fejlődő mai kor elé.

Nem óhajtunk hosszú történelmi bevezetést adni s kiterjeszkedni 
minden részletében egy genealógiára, mely hivatva volna kimu
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tatni: miként fejlődött az illusztrálás művészete eredetétől, primi
tív bölcsőjétől a mai hatalmas sokszínnyomtató rotációsig, de nem 
zárkózhatunk el mégsem teljesen egy kis népszerű ismertetés-féle 
elől, hogy ne mindjárt a tetején kezdjük el megépíteni a házat.

Tudjuk, hogy az emberi kultúra, különösen mely már írásban is 
megnyilatkozik, nem oly régi — mindössze négy-ötezer éves —, 
szemben az ember fejlődési történetével; tudjuk azt is, hogy a 
népek művészetének mindenkor határt szabott az anyag, mely csak 
úgy volt meghódítható fokozatosan, hogy a gazdasági viszonyok 
behatása alatt az eszközök folyton módosultak, tökéletesbültek, 
lehetségessé téve így a vágtató és magasba törő eszmékkel teli 
emberi agy működésének megnyilatkozását! Természetesen ez 
csak akkor volt lehetséges, mikor már némileg tudták követni a 
megrögzítésben az emberi gondolatot, s miután pedig a kő, érc s 
fa a megmunkálás nehézsége miatt erre nem volt alkalmas, a ma
gasabb fejlődés és lendület a papirusz (papiros) korszakára esik. 
Mert el lehet képzelni: mily óriási munka volna valamely könyvet 
kőbe vagy ércbe metszeni s azt az olvasó közönség rendelkezésére 
bocsátani! . . .  Fizikai lehetetlenséggel volna határos az olvasása, 
s így több mint valószínű, hogy nem is igen akadhatna olvasója.

Azért látjuk a kő-, érc- és fametszés (rovás) korszakában a za
matos rövidséget a szövegezésben, a megszabott egyenletes és 
szép sima betűket, mert ezek rendesen templomokban s nyilvános 
helyeken voltak fölállítva, s az érdeklődő távolról volt kénytelen 
azokat olvasni. A  szép nagy, szabatos betűket tehát ezért alkal
mazták, azért foglalták össze röviden gondolataikat (híres a spártai 
rövidség), mert nem lehetett nagy anyagot összehalmozni egy
részt helyszűke miatt, másrészt meg a terjengős fölirati táblák 
•olvasása különösen az öregebb emberekre kimerítő lett volna.

Ámbár az igyekezet megvolt mindig, hogy az anyag hatalma 
alól fölszabadítsa magát a leendő erő, de ez csak szülte azt, hogy 
az önkénytelen véletlen folytán változott és formálódott az anyag, 
hogy annak újból rabja maradjon alkotója, habár fennen hirdeti, 
hogy tudatos ura annak! De Madách Luciferje mindent megmond :

»Előre csak önhitten utadon,
Hidd, hogy te mégy, ha a sors árja von. . .«

Mert a mindenkori gazdasági kialakulások sodorták a fejlődés 
útján magukkal a nemes magot — a teremtő ember-anyagot!

Láthatjuk is a különböző formákról az anyag korlátozását, mert 
azonnal észre lehet venni, hogy míg az egyik ércbe (3. példa), 
kőbe (1. példa) van vésve, addig a másik rajzolva, írva lehet papi
rosra, esetleg pergamenre (2. példa), mert a sík fölület a tova- 
sikló tolinak megengedi az aprólékosságban való tobzódást, de a 
fejletlenség korában a kőnél és az ércnél ez nem volt lehetséges.

E szerint kimondhatjuk, hogy a könyv, illetőleg egyes lapok 
illusztrálásának kezdete arra a korra esj.k, amikor a pergamen- és 
papirosgyártás föllendülni kezdett. — (Ámbátor már az asszírok és
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egyiptomiak diadalkapuin, tábláin és síremlékein is néha jelenetek 
ábrázolásával látták el a szöveget [15. példa], és ezeket is illusztrá
cióknak vehetjük, mert azonos céllal készültek, mint a könyvek 
képei. Ugyanis az illusztráció hivatva van sokszor [sőt a jó képnek

ABfftEG
1 .  példa. Vésett vagy karcolt betűk.

cquenaaíaiit'
ĉnaiiföngel

2. példa. Papirosra, esetleg pergamenre valló írás.

3. példa. Érc-anyagba trébelt betűk.

egyenesen ez a föladata] pótolni a szöveg szegényességét, és szí
neivel, mozgékony jeleneteivel emelni annak érdekességét. Szóval, 
amit az író nem képes visszaadni tollal, azt az illusztráció volna 
hivatva visszaadni, pótolni.) — Eleinte tekercsek, később pedig



már lapokká kialakult ívek egybefűzve képezték a könyvet, és az 
illusztrálás művészete s a miniatura-művészet is e korban érte el a 
tetőpontját. Ez a művészet oly magas fokra fejlődött, hogy még 
ma is csodálattal szemléljük, sőt nemcsak hogy szemléljük, hanem 
legtöbb betűrajzolónk és illusztrátorunk tanulni és lopkodni jár 
vissza e múltba! Mert a miniatura-művészek oly logikával s olyan 
odaadásteljes megértéssel dolgoztak, műveiken a legapróbb rész
letek is oly tudatosan vannak odaszerkesztve, hogy az csak ott és 
oly összhangban állja meg a helyét. S azok a könyvek, amelyek a

Mg

4. példa. A  tipográfiai szertelenség egy kirívó példája. (A  »szabad irány« közel
múlt idejében divatoztak az afféle szedésmunkák, mint amilyennek a vázlatát itt 

bemutatjuk. Ez irány hatását még ma is sínyli a nyomdászat.)

é

k

miniatura korszakában készültek, oly egységesek, hogy ma ilye
nekkel nem igen dicsekedhetünk. Ez az egységesség még jelentke
zett később a könyvnyomtatás bölcsőkorában készült nyomdai 
termékeken, de azután lassan-lassan ezek is levetették az egysé
gesség köntösét, és így eljutottunk a mai összevisszaság korába.

A  mai összevisszaság koráról, amikor egységes kőnyvnyomtatói 
művészetről, még kevésbé egységes könyvekről nem lehet be
szélni, a leghivatottabb volna szólni (ha tudna) az a papiros, mely 
annyi gyötrelmen, viszontagságon és merényleten át annyira for
málódik — talán jobban: formátlanodik! — hogy mint ilyent aztán
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könyvnek csúfolják. — A  könyv nemcsak tartalmával tükre a nem
zet művelődésének, hanem különösen külsejével, illetőleg egész 
technikai kiállításában! . . .  Egy-egy könyvön, ha az még oly egy
szerű is előállítás dolgában: oly sok apró finomság és művészi 
gond honolhat, melynek ismerése és ismertetése már maga egy 
egész műtörténet! Könyv és könyv között óriási különbségek van-
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5. példa. A betű és a raj? jellegének egymáshoz hangolása.

nak, nemcsak a benső tartalomban, hanem inkább az előállítási 
raffineria vagy tudatlanságban. Vagyis míg az előbbiben művé
szivé magasztosul a könyv, az utóbbiban Ízléstelenséggé alacsonyul.

(Teljesen fölösleges, sőt visszataszító telezsúfolni a könyv-cím
oldalt mindenféle reklámsorokkal: hol nyomtatták, hol árusítják, 
mi az ára stb. (4. példa). A  címoldal tulajdonkép a benső tartal
mat fitogtató köpeny, mely művészi képzéssel árulja el azt, hogy 
szépirodalmi vagy tudományos-e a munka. Szóval a könyv címe
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és a szerző neve hivatott a térfoglalásra. A  reklámos dolgok pedig 
szintén érvényesülhetnek, a nélkül, hogy a művészi könyveim 
szépséghibái volnának. Ugyanis különösen Németországban szo
kásban van, hogy egy kis ajánlással nyomtatott papiros-szalaggal 
borítják a könyv alsó részét, amin helyet találhat az árjelzés stb. is.)

Külön osztályozások csak úgy megvannak a könyvproduktumok 
dolgában, akár a természet élő lényeinél. Például az úgynevezett 
ponyvairodalmak, melyeknek kedvelői rendesen a primitív művelt
ségű emberek, tekintettel ezek sovány megélhetési viszonyaira,

6. példa. A könyv oldalnagyságának megállapítása.

igen olcsó, vagyis tipográfiai szempontból igen kezdetleges műve
ket bocsátanak rendelkezésre; mfg a műveltebb egyén gazdasági 
helyzeténél fogva és ebből folyó természetes jó érzékétől ösztö
kélve inkább többet áldoz, hogy jobb kiállítású művet kaphasson.

S így bátran mondhatjuk, ha valaki leikébe, annak finomságaiba 
óhajtunk bepillantani: mutasd meg a könyvtáradat s megmondom, 
hogy ki vagy! . . .  Mert ebben is nagy szerepök van a mindenkori 
gazdasági vagyis megélhetési viszonyoknak, melyek nemcsak az 
egyéni műveltségnek, hanem a vágyaknak is a legtöbbször határt 
szabnak, és így lehetséges az, hogy úgyszólván a társadalomnak 
csak egyes rétegei vannak abban a helyzetben, hogy függetlenítve
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magukat a tömegtermelés ízléstelensége alól, egyéni vagy az 
»általános« jó ízlésnek hódolhatnak, s így van azután, hogy azok, 
akik helyzetüknél fogva rá vannak utalva a tömegtermelők cik
kére, azok annak mindennapos hatása alatt ahhoz formálódnak. 

Itt az esztétikai munkát tehát azokon a dolgokon kell kezdeni,

7. példa. Az iniciálé foltjának ellensúlyozása a szemközti oldalon.

amelyek félművelt, csiszolatlan embereknek vannak szánva, hogy 
annak behatásától finomodott, fejlődő jóizlésre tehessenek szert. 

Angol- és Németországban e munkát megkezdik már a gyer-

8. példa. Mütyürkék a szövegsarkok elfődésének megakadályozására.

mekeknek szánt mese- és képes könyveknél, hogy a szépnek és a 
helyesnek fogalma már a fogékony gyermeklélekben kifejlődjék.

. . .  Sokan fölsóhajtanak olykor: milyen más volt a kőnyvcsinálás 
a régi jó időkben! Akkor lehetséges volt, hogy az anyag becsüle
tessége kihasználtassák, mert a munka úgyszólván egy embernek
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m a kezéből került ki, vagy annak a legszorgosabb főlügyelete alatt 
készült, és beléje tudta vinni az anyag természetes sajátosságait,

9. példa. Mütyűrkék a sarkok piszkolódásának és elfedésének megakadályozására.

EH
10. példa. Az oldalszámok egy érdekes elhelyezési módja.

egyéni akaratát, művészetét, és így a munka gondos és egységes 
volt! . . .  Lehetett pedig ez annál is inkább, mert sem idő és úgy
szólván költség sem kötötte, mert munkája olyanoknak készült,
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kik megélhetési viszonyaiknál fogva (főrangúak, birtokosok s elő
kelő polgárok) első sorban voltak abban a helyzetben, hogy e 
téren adózhassanak. Másodsorban pedig ők voltak a műveltség 
birtokosai a köznéppel szemben, mely szegényes viszonyainál fogva 
nem fejlődhetett, és így az írás-olvasás tudása is a fölsőbb társa
dalmi rétegekben volt erősen kifejlődve. E fö ltevé '' igazolják a 
régi könyvek, melyeknek óriás százaléka latin stb. nyelven íródott 
vagy nyomtatódott az elite-osztály részére, amely tudvalevőleg a 
köznép nyelvén kívül a klasszikus latint is értették. így van azután, 
hogy míg e téren az uralkodó vagyis művelt osztály ősrégi alapot

ÍÉ
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1 1 —12. példa. Iniciálékkal díszített könyvoldalak.

tudott kimutatni a műérzéke fejlődöttségére vonatkozólag, addig 
a köznép vagyis munkás-osztály csak a közelmúlt század gazdasági 
forradalmával kialakult változások szülte, anyagban és ízlésben is 
silányabb korra tud csak utalni. Mert nem juthatott ezekhez a mű
velődésterjesztő eszközökhöz a köznép, mikor azok legtöbbje, 
különösen még a kézírás korában, olyan értéket képviselt, hogy 
kölcsönadás esetén egész latifundiumok köttettek le zálogképpen.

Ezek az okok tették szükségessé, hogy az emberi elme foglal
kozzék azzal, hogy a nagy gondolatok a nagy néprétegeknek is 
továbbíttassanak, s ne maradjanak csupán egyeseknek kiváltságai.

Abban a korban, mint minden kezdetlegesség állapotában — 
már említettem — lehetséges volt könnyen elérni egy-egy műn-
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13 . példa, lllusztráció-jellegű ábrázolások az ókori Kelet föliratain.

14. példa. Az ábrázolás hatása háttérrel és a nélkül,
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15. példa. Az ábrázolás hatása háttérrel és a nélkül.

16. ábra. Távlati különbségek szemközti illusztrációknál,
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17 . ábra. A  szemközti ábrák jó arányban való elhelyezése,

18. példa. A szemközti ábrák jó arányban való elhelyezése.

m
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19. példa. A szemközti ábrák jó arányban való elhelyezése

20. példa. Az ábrázolásnak a jobb oldalon való elhelyezése
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21. példa. A szemcsés technikájú klisé hozzáragasztása a szöveghez.

22. példa. A szemcsés technikájú klisé távolabb a szövegtől. (Helyesebb.)
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25. példa. Az illusztrációk vonalakkal összefoglalása.

26—27. példa. Fölösleges takarékoskodás a térrel és helyesebb megoldás.
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28. példa. Rosszul ható és fölösleges takarékoskodás a térrel.

29. példa. Helyesebb megoldás.
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30. példa. Rosszul ható és fölösleges takarékoskodás a térrel,

31. példa. Helyesebb megoldás.
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32. példa. A betűszöveg és az 
illusztráció harmóniátlansága.
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33. példa. Iniciálékkal s mi- 
niaturával díszített könyvlap.

i a

34. példa. Mütyürkék alkalmazása a sarkokon
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35. Fekete folt a szedésben fehér kontraszttal és a nélkül.

iparosok voltak), a művész azonosította elveit, művészetét az ipa
ros anyagával s alkalmazkodott ahhoz, míg ma a műiparos kény
telen a legtöbbször merev és megszabott célra szolgáló anyagá
val alkalmazkodni a művészhez, nyakatekert vonalakban és for
mákban, erőszakot téve az anyag becsületességén, azt kifordítva 
teljes valójából. így esik meg ma, hogy látunk a könyveken, me
lyek az úgynevezett »művelt család asztalát« díszítik, papírból való 
rézpántokat, a bekötési táblát védő gombokat, melyeken Mun
kácsok, Arany Jánosok és Petőfik vannak, hogy könyvünk mind
annyiunk nagy lelki gyönyörűségére ezek orrán csúszkálhasson;

kánál, műnél az egységet. Akkor, midőn a termelő eszközök fej
letlenségéből kifolyólag a művészet a sokszorosító téren megma
radt a vonalas rajzú alkotásoknál (rézkarc, fametszet), sokkalta 
könnyebb volt azokat a szintén vonal-arehitekturán nyugvó betűk
kel összhangzásba hozni, mint ma, a fejlődőttség magas fokán, a 
betűvonalakat és azok ritmusát a folthatású s fényképes ábrákkal.

A  tizenötödik században, mikor a művészet azonos utakon járt 
a műiparral (sőt legtöbb esetben a művészek maguk egyben mű-
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bőrt ugyancsak papirosból; dombornyomatokat, melyek por
cellán, bádog vagy ólom hatását akarják kelteni s velünk elhitetni 
azt a lehetetlenséget, mit e mondás fejez k i: »fából vaskarika«!

Azonban nemcsak efféle merényletekre vállalkozik a »modern« 
könyvkiadó, hanem sokkal rettenetesebbekre is. Ugyanis elkövetik 
azt is, hogy vászonra vásznat imitálnak, erre pedig pepita-nadrágot, 
melyre csipkét fektetnek föl, s ennek tetejébe aranyat préselnek, 
mint a halotti szemfedőre, és hogy teljes legyen a lehetetlenség

36. példa. Helytelen ábra-elhelyezési módozatok.

dokumentuma, még háromszinű nyomatot is helyeznek el rajta ! 
Ez természetesen nem tisztességes művészeti törekvés akar lenni, 
hanem bizonyság a nyomda »magas színvonaláról, és hogy 
mennyi mindent (hány különféle sokszorosítási eljárást) képes 
egymásra halmozni. Így aztán kész a szép címoldal vagy boríték!

D e végeredményben nem erről akarunk szólni, hanem arról a 
törekvésről, mely azt a sok-sok technikai produkciót, mi ma gyak
ran egyetlen munka előállításakor is igénybe vétetik — jóllehet, 
hogy egymástól igen eltérő értékűek — olyképpen igyekszik alkal
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mazni, hogy azonosak, vagyis értékben elfogadhatók maradjanak.
Szóval: összeegyeztetve, egységessé kell tenni egy-egy művet.
Ez nehéz föladat, különösen a könyvnél, ha elgondoljuk, hogy 

az egységesség megkívánja mindazt a sok finomságot, mely rész
ben áll a betűk s rajzok vonalainak összhangjából. Különös vonat
kozással kell a betűfajnak lennie a könyv tartalmára, továbbá hogy 
a szöveg alkotta szürke folt lehetőleg értékben legyen az illuszt
ratív ábrákkal; ha erről nem lehetne szó: a szín- s értékkülönbö-

37. példa. Helyesebb ábra-elhelyezési módozatok.

zet ellenére is egyensúlyba kell hozni a kettőt. A  betűk pedig, 
ha nem is »brutálisan« olvashatók, de a higiéné követelményei
nek is kellőképpen megfelelők legyenek, s túlágosan sok cikornyá- 
val meg finomsággal ne hassanak a látóidegeinkre kártékonyán.

(A betűfaj alkalmazását illetőleg megjegyezzük, hogy például 
valamely az olasz vagy más renaissanceról szóló könyvet csak a 
kornak megfelelő betűkkel, dísszel és elosztással, és nem szecesz- 
sziósan fogunk készíteni. XIV. Lajos korabeli léha elbeszéléseket, 
szerelmi tőrténetkéket pedig nem szabad esetleg nehéz román



stílű díszekkel ellátni, amelyek tolakodó, brutális ellentétben van
nak a tartalommal, hanem természetszerűleg könnyed, lenge és 
szeszélyes vonalú rokokó díszeket veszünk, melyek belevisznek az 
olvasmány légkörébe, úgy hogy szinte újból föléledni látjuk azt a 
semmittevő korszakot, a kedves, de léha és szenvelgő pásztor- 
játékokat, a társadalmi erkölcstelenséget a robotoló milliókkal 
szemben; szóval, ha mesteri a mű nemcsak irályánál fogva, ha
nem kiállítás dolgában is : vele élünk! Klasszikus példákat láthatni

38. példa. A* ábra rajzanak figyelembe-vétele az elhelyezés szempontjából.

ide vonatkozólag a Welhagen és Klassing kiadásában megjelenő, 
és a német felsőbb tízezrek számára szerkesztett Monatsheft-ben; 
az egyik cikk, mely a kölni farsangról szól, szerpentin- s konfetti- 
dísszel van behintve, s szinte főifrissít és beleragad bennünket 
abba a zajos életbe, amelyet az ábrák tárnak elénk; behúnyt 
szemmel megelevenednek előttünk a részletek is. Egy más olvas
mánynál, mely nagyanyáink korában játszódik, a könnyed s bájos 
Biedermeier-díszeket látjuk, melyek igazolják is azt a kort, mely
ről egy-egy magas korú nénike annyi romanticizmussal beszél;
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ismét másoknál, melyek a vad középkor lovagmeséivel foglalkoz
nak, erős kezelésű, fametszetre emlékeztető rajzokat látunk.

# * *

Ha könyvet készítünk, első és legfontosabb dolog, hogy tisztá
ban legyünk annak a céljával, s hogy az alak megválasztásánál a 
használat gyakorlatiassága jusson érvényre. Mindenesetre más 
alakot fogunk adni oly műnek, mely hivatva van könyves asztalun-

4
4

39. példa. Az ábra rajzának figyelembe-vétele az elhelyezés szempontjából.

kát díszíteni (nagy alakút, gyönyörködtető illusztrációkkal stb.; 
ilyenek lehetnek annál is inkább, mert ezeket nem szokás kézbe 
fogva olvasni, hanem az asztalon lapozgatni), mint valamely olyas 
műnek, mely könyvtári használatra, vagyis kézben tartva való olva
sásra van szánva. Tekintetbe kell még vennünk az ívek számát is, 
nehogy a könyv kényelmes olvasása fizikai lehetetlenség legyen, 
mert bizony a könyvnek célja sohasem lehet izomgimnasztika! . . .

Újból más lesz a könyv alakja, ha zsebkőnyvről van szó. Már 
maga a »zseb« szó is megszabja a formátumot. Vagyis oly alakú-



nak kell lennie, hogy a kabátzsebben kényelmesen elférjen. Ter
mészetesen nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azért még 
mindig eléggé nagy alakúnak kell lennie a könyvnek, nehogy az 
illusztrációi túlságosan kicsinyre zsugorodjanak össze. Az ily alakot 
a legcélszerűbben úgy állapíthatjuk meg, ha egy ív papirost össze
hajtogatunk, hogy kényelmesen elférjen zsebünkben, vagyis azt 
mérsékelten kitöltse. A  könyv alakját ha már így megállapítottuk, 
következik a szedésoldalak nagyságának megállapítása. Ebben a 
tekintetben nem járhatunk el oly pazarul, mint azoknál a könyvek
nél, amelyek kizárólag az esztétikát szolgálják. Itt a praktikusság a 
fő elv, s ezt fűszerezzük jó ízléssel. Tehát semmiesetre sem fogunk 
a máris kis fölületből sokat elfecsérelni szélekre, hanem csak azt

40. példa. A sötét ábra és világosabb szedés kontrasztjának enyhítése.

a legszükségesebbet hagyjuk meg, melyre a könyv kötése szem
pontjából szükség van. A nagyszélű könyvek az esztétikus elhelye
zésen kívül — mert ez elrendezésnek látszólag nincs semmi gya
korlati értéke — megkönnyítik az olvasást, illetőleg lehetségessé 
teszik, hogy a könyvet a fehér mezőn tartva, a betűket ne takarjuk 
el az ujjunkkal, ne korlátozzuk magunkat az olvasásban, s fölösleges 
piszkolódástól megóvjuk a szöveget is. Hogy ezt a praktikusságot 
elérhessük a keskeny szélű könyvnél is, annak jobb s bal sarkában, 
aminél fogva a könyvet tartjuk, egy-egy jórajzú mütyürkét helye
zünk el. Esetleg az erre a célra szolgáló teret üresen is hagyhatjuk, 
bár ez némileg megbontja az oldal síkját, tehát jobb az előbbi mód.

Gondolhatunk ilyen esetben iniciálék elhelyezésére, hogy na
gyobb dekoratív hatást érjünk el, s ilyenkor megállapítjuk azokat
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a fejezeteket, melyeket dekorálni, esetleg hangsúlyozni akarunk.
Az iniciálé dekoratív folt, mely hivatva van a könyvszöveg egy

hangúságát csökkenteni, a könyvet díszesebbé tenni. Azonban a 
gyakorlat szempontjából más alkalmazást is lelhet. Ugyanis nem
csak mint dekoráló folt szerepelhet könyveinkben, hanem mint 
hangsúlyozó rész is. Amennyiben oly nyugvópont gyanánt jelent
kezik, mely a fejezet vagy mondat lezáródását önkénytelenül is 
minden más »bekezdés«-nél erősebben tolmácsolja. Tehát az uj 
fejezet vagy mondat elején mint oly értékű folt nyer alkalmazást, 
melynek föladata nemcsak a könyvnek dekorációja, hanem hang
súlyozottan tudomásul-adása egy újabb résznek, eszme- avagy 
mondatfordulatnak. Mindezekkel szemben azonban sokszor mint 
a szöveg illusztrációja is szerepelhet, különösen a miniatűr kiadá
soknál, mert a könyv olvasása közben kimerült idegek az illusztrá
ciók szemlélésén megpihenve, fölfrissülve: újabb kedvet kapunk a 
továbbolvasásra. Miután pedig minden második-harmadik oldal 
illusztrálása és szemléltetése szintén fárasztó, sőt később már unal
mas is volna: sokszor ez illusztrációkat a szöveghangsúly emelé
sére rendelt iniciáléval szokták egybekötni, s így a szemlélődéssel 
való pihenést az olvasó önkénytelen érzésére bízzák, s nem akaszt
ják meg brutálisan tolakodó és esetleg nagyobb illusztrációkkal.

Mikor már mindezzel tisztában vagyunk, elővesszük azokat a raj
zokat és fényképeket, amelyek átvíve fémre a szöveg közt lesznek 
elhelyezendők, hogy pontosan megállapítsuk azok nagyságát, ille
tőleg redukálását meg a reprodukálási módját is. Itt rendkívül 
körültekintő munkára van szükség, mely megkívánja, hogy az ősz- 
szes finomságokat belevigyűk. A  reprodukálandó képekre megad
juk az utasítást, például, hogy a világos, háttér-nélküli képek szürke
tónusos hátteret kapjanak, mert igen rosszul korrespondeál egy 
oldalon két különböző értékű folt, eltekintve attól, hogy a világos 
(vonalas) ábra fehér foltjaival teljesen megbontja az oldal síkját, 
egységes hatású szürke foltját. Továbbá rendkívül fontos, hogy a 
különböző perspektívákat mutató képek, ha egy oldalon vagy 
szemközt alkalmazzuk őket, összeegyeztethetők és elfogadhatók 
legyenek. Például, ha az egyik ábrán egy ház tizenöt méternyire 
esik a távlatban, a szemközti ábrán is e távlatot vesszük mértékűi.

Ezenkívül — ba nem adott dúcokkal dolgozunk — igyekeznünk 
kell arra is, hogy a szemközti ábrák jó arányban legyenek egymás
sal ; a nagyobb és szebb ábrákat önállóan alkalmazzuk, még pedig 
mindig a könyv páratlan számú, vagyis jobbfelőli oldalán, mert a 
lapozgatásnál tekintetünk először ez oldalakon nyugszik meg, tehát 
azok már ezáltal is hangsúlyt nyernek. Szóval mindegyik ábrának 
megvan az alkalmazhatósága, s nem helyezhetjük el őket az olda
lakon csak úgy találomra, hanem tudatosan és megillető helyre.

Valamely igen erős fekete foltot adó ábra sohasem hathat jól, 
ha közvetlenül a szöveg mellé, illetőleg közéje illesztjük. Azonban 
ha a feketének kellő kontrasztot adok a fehérrel, vagyis egy ellen
tétes értékű folttal különválasztom, úgy enyhítem a keménységét.



Szint’így nem állja meg helyét az sem, ha egy rossz foltot aka
runk a szöveg között elhelyezni (40. példa). Hogy elfogadható 
alkalmazást adhassunk neki, célszerű bekeretezni (ha adott klisé
ről van szó), azonban mégis legjobb az ilyet teljesen külön állítani.

Itt még egy jellemző példát hozhatok föl arra vonatkozólag, 
hogy nem közömbös dolog, ha az ábrát a fölső vagy jobb alsó 
sarokban avagy bárhol helyezzük el, mert az elhelyezést mindig 
az ábra rajza diktálja, s mintegy megkívánja az őt megillető helyet.

De nemcsak ezt kell figyelembe vennünk, hanem azt is, hogy 
itt-ott mennyi tért hagyjunk az ábrák meg a szöveg között.

A  szemcsés technikájú klisék, szerintem, természetüknél fogva — 
miután nem ismétlődnek bennük azok a fehér variánsok, melyek 
a betűk között jelentkeznek — nem tűrik meg, hogy közvetetlen 
közelükbe, illetőleg hozzájuk »ragasszuk« a szöveget, mintegy foly
tatásukat képezve, hanem megkívánják, hogy a kettőt egymástól 
mérsékelt tér válassza el, mely természetesen annál nagyobb, mi
nél nagyobb az értékkülönbség a szöveg és a klisé foltja között. 
Az esetleg nagy hézagot kellemessé tehetjük egy meleg színnek a 
közbeiktatásával is, amely némileg enyhíti a tátongó hézagok kel
tette esetleges szétesését, eldarabolódását a szövegnek. Azonban 
az ilyen ketrecezéseket lehetőleg kerülni kell, mert mindig csak 
erőszakosan hatnak, amennyiben azt a látszatot keltik, hogy a 
szedő — miután a betűkkel és az elhelyezéssel nem tudta egysé
gesen megoldani az oldalt — igyekezett azt a vonalak segítségével 
összedrótozni. Ámbár az az egy előnye megvan az ilyen munká
nak a többivel szemben, hogy az ábrák magyarázó szövege jobban 
elhelyezhető, illetőleg föltűnőbbé tehető. Tehát mindezekben 
az esetekben a logikusságnak, egyéniségnek kell megnyilatkoznia, 
és az adott viszonyok hogy és mikéntjét helyesen megoldani.

Fő törekvésünk legyen, hogy mindenkor a legtermészetesebb 
nyomdai anyaggal, a betűvel hassunk, vagyis hogy azt oly módon 
helyezzük el és csoportosítsuk egységbe, hogy minden más anyag 
mellőzésével — mert a dísz és vonal csak mankó — dekoratíve 
hasson, legyen architektúrája, mert ennek segedelmével elkerüljük 
a tylzsufoltságot, s a munka egyszerűsége mellett is elegánsan hat.

És most még valamit! Nem szabad megtűrnünk, hogy olyan 
klisék gyártódjanak, melyek igen rossz tagolásúak, s még kevésbé 
szabad ezeket a tagoltságokat a szöveggel egyesíteni (kitölteni); 
hanem ha már adott kliséről van szó: egészítsük ki vonalakkal, 
esesleg lássuk el alapnyomattal, hogy szabályos egészet képezzen.

Kerülnünk kell továbbá azokat az Ízléstelenségeket, melyek igen 
emlékeztetnek az ósdi litografusfogásokra, s az egymás alá bujta
tott retekszeleteket szimbolizálják, mi még különböző szósz-szerű 
alapnyomatokkal van rendszerint kombinálva, hogy az Ízléstelen
ségek csimborasszóját elérjék és az olvasást lehetetlenné tegyék.

Ezek után most már bátran levonhatjuk a következtetéseket, s 
kikristályosodott elvek gyanánt kimondhatjuk, hogy a könyv egy
sége megkívánja, hogy a betűk, a papiros alakja necsak a könyv
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hangulatának és céljának legyen megfelelő, hanem alkalmazkodó 
is legyen annak illusztrációjához, vagy megfordítva, s ebből folyó- 
lag lehetőleg kerülnünk kell, hogy a különféle reprodukciós eljárá
sok érvényesüljenek egy-egy könyv keretén belül. Tehát ha vo
nalas, fametszetes a rajz, tartsuk meg ezt mindvégig, s ne tarkítsuk 
vagyis rontsuk a hatást szemcsés alkotásé maratott klisékkel, mert 
végeredményben nem a tarkaságban, hanem az elhelyezés logikus 
változatosságában rejlik az elegancia, az igazi hatás. Viszont, ha 
valamely művet fénymásolaté illusztrációkkal látunk el, vegyük 
tekintetbe az előbb kifejtetteket, s ezeket se keverjük vonalas rajzé 
ábrákkal, hanem hagyjuk meg őket érintetlen tisztaságukban, s ha 
ez a fölfogás lesz uralkodó a művön a borítéktól kezdve az utolsó 
pontig: égy sikerült munkát végeztünk, igaz könyvet csináltunk!

Természetesen ez — mint már előbb is kifejtettem — teljesen 
csak égy sikerülhet, ha nem adott és eleve már rendszertelenül 
készített kliséket kell alkalmaznunk, hanem a szedendő vagy már 
megszedett szöveghez művész által, igazán művészi gonddal raj
zolt avagy fénymásolt ábrákról van szó. Hogy pedig ezt elérhes
sük, menjünk vissza a régiekhez — nem majmolni, hanem a régi 
jót a jelenbe visszahozni —, s forduljunk, mint ők tették, bizalom
mal a szedőlegényhez, de az azután mester legyen! . . .  S ha így 
újból megadjuk neki a teret, hogy a múlt szárnyain emelkedhessék, 
égy a régi dicsőség, a múlt művészetének vállain emelkedünk a 
még fényesebb jövőbe! . . .  'Botfák Thiréf.

A  k ö n y v e im  e s z t é t ik á ja .

Ama törekvés, amely a modern iparművészetet átlengi s amely 
a formák egyszerűségében, természetességében, a díszítés redu
kálásában nyilvánul m eg: a könyvnyomtatásban is, mint a művészi 
ipar egyik legjelentősebb ágában, mély hatással járt. A  mai kor 
nyomdászát már a tisztult művészi elvek irányítják munkája közben.

A könyvnyomtató legszámottevőbb produktuma, mint minden 
időben, égy ma is a könyv. Ez képezi föladatának gerincét, s így 
természetes, hogy a modern művészi elvek a könyv belső és külső 
kiállításában csécsosodnak ki. A  ma megjelenő könyvek legtöbbje 
magán viseli eme művészi fölfogás bélyegét. Elejétől végig V a 
könyveimtől a befejező oldal záródíszéig egy friss, egészséges elv 
vonul végig. Ez az elv válogatja ki a sok artikulálatlan, sem az 
olvashatósági, sem pedig a művészi követelményeket ki nem elé
gítő betűk közül a nyugodt hatásé, cikornyátlan vonalé, erőteljes 
képű karakterisztikus betűket, hogy azok oldalakká szedetve, oly 
módon helyeztessenek el a papiroslapon, hogy egy esztétikai 
képet mutassanak. Ez az elv emel korlátokat és szab határt a díszí
tésnek : csak kisérő, másodrangé szerepet engedvén meg neki. 
Megállapítja a betű és dísz közötti vonatkozást, s így száműzi a sík-
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