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.íTár az akczidencziák szedésénél mindig bizonyos tervszerű
séggel kellett eljárni, mert különben azt ízlésesen összeállíta
nunk nem lehetett volna, de a régi akczidencziák nem köve
teltek olyan nagyobb szabású tervezést, mint a jelenlegiek, 
mivel az egyszerű, sablonos keretrendszer nem igényelt nagvobb- 
szerű konczepcziót.

Legfőbb feladat volt a soroknak szabályszerű és szabatos 
elrendezése és a betűk és körzetek helyes megválogatása.

Az újabb akczidensz-munkák azonban szabad és csapongó 
díszítéseikkel már messzebb menő tervezéseket igényelnek. Sőt 
határozattan állíthatjuk, hogy a mai akczidencziáknak a ter
vezés a lelke.

A ki ügyesen és ízlésesen tud tervezni, az lehet manapság 
csak valóban jó akczidensz-szedő.

Vannak ugyan esetek, hogy némelyek jó tervezők a díszít
mények alkalmazása tekintetében, de a sorok elhelyezésében 
és alkalmazásában nem birnak arra a tökélyre emelkedni, mint 
némely kevésbbé jó tervező.

Mind a két része tehát az akczidensz-szedésnek alaposan 
gyakorlandó és tanúlmányozandó.
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Az akczidencziák tervezéséhez igen czélszerű és hasznos 
eszköznek bizonyult a vázlatkészítés (skicz).

Nagy előnynyel jár e tekintetben, ha a vázlatkészítő a rajz
ban minél nagyobb gyakorlottsággal bir, mert noha a rajz 
kellő ismerete nélkül is lehet vázlatokat készíteni, csak legyen 
a  szedőnek kellő jártassága az akczidensz-szedésben, de igazán 
szépet és jót a szedő csak úgy bir alkotni, ha a rajzoló
képesség mellett esztétikai érzéke jól ki van fejlődve.

Egy jó akczidensz-szedőnek tehát első sorban arra kell 
törekednie, hogy úgy a mértani (geometriai), mint a díszítő 
(ornamentikái) rajzolásban minél nagyobb tökéletességet érjen el.

Midőn pedig ez alapismereteket már megszerezte, igen fon
tos reá nézve a nyomdai díszítő-anyagokkal megismerkedni. 
Ezért, ha szerét tehetik, tanúlmányozzák a különböző öntödék 
mintakönyveit s ezek nyomán készítsenek maguknak vázla
tokat.

Nem értem ez alatt azt, hogy c mintakönyvckből másolják 
le az ott található díszítéseket, hanem azt, hogy az ott látható 
díszítőanyagok felhasználásával alkossanak önálló terveket.

E  díszítőanyagok ismerete nélkül terveket nem is készít
hetünk, mivel hiába rajzolunk mi bármily szép dolgot m agunk
nak valamely akczidencziára, ha nekünk az az anyagunk nincs 
meg, hasztalan munkát végezünk. (E tekintetben kivételt csak 
az képez, ha a rajzokat lemezekre viszszük, de ezt ismét külön 
kell tanúlmányozni, a mire én itt nem terjeszkedem ki.)

Abban az esetben azonban, midőn a  vázlatot nem csupán 
tanulmányozás és magunk gyakorlása czéljából készítjük, de 
azt ki is kell vinnünk, még az öntödék díszítőanyagaihoz sem 
szabad alkalmazkodnunk, hanem arra az anyagra szabad csak 
támaszkodnunk, melylyel a nyomda rendelkezik vagy esetleg 
rendelkezhetik.

A nyomdászatnak más művészetekkel szemben éppen az 
a  nagy hátránya van, hogy e téren nem lehet egészen szaba
don alkotni, hanem csak a szerint, a mint a nyomda az öntött 
anyagokkal fel van szerelve..



AKCZIDENCZIÁK TERVEZÉSE 5 1

Ha mégis e téren valaki szépet és nagyszerűt alkot, kettős 
érdemet vív ki egyszerre magának. Először ízlésének szerez 
méltó elismerést, másodszor pedig ügyességének, melvivel a 
rendelkezésre álló anyagot sikeresen és hatásosan fel tudta 
használni.

Az akczidencziák tervezésének egyik jelentékeny feltétele 
az akczidencziákhoz szükséges anyagok megválasztásához való 
helyes érzék, vagyis hogy a szedő mindig olyan díszítménye
ket és betűket válaszszon, a melyek az akczidenczia tartalmá
nak és lényegének megfelel.

Mert ha ezek nincsenek helyesen megválasztva, bármily 
szép anyagokat használunk is és bármily ügyesen vannak is 
azok összeállítva, a munka nem a szép iránt való belső me
legséget kelti bennünk, hanem akaratlanúl is mosolyra ger
jeszt, noha egyébként pedig csak sajnálnunk kellene, hogy a 
kellő érzék hiányában a fáradsággal és talán kellő ügyességgel 
is összeállított munka ily nagy hibában leledzik.

A tervezésnél tehát első sorban mindig azt kell megfontol
nunk, hogy mily anyagok felelnek meg leghelyesebben az 
akczidenczia tartalmának és jellegének.

Lássuk a példákat.
Nem akarok ugyan túlságosan szembeötlő hibákat e tekin

tetben felhozni, a melyek oly természetellenesek, hogy azok 
elkövetései valóban csak ritkaságszámba mennek.

Ilyen esetek, ha valamely komolyabb természetű m unká
hoz humoros, vagy esetleg virágos körzeteket használunk, 
mert az már igen természetes, hogy komolyabb munkákhoz 
csak komolyabb, habár talán díszes ékítményeket kell hasz
nálnunk, míg a humoros vagy virágos díszítményeket humo
ros (pld. bohócz-estélyi meghívó) vagy virágos díszítéseket 
csak szintén megfelelő helyen (virágkereskedői reklámok) sza
bad használni. •

Leginkább kiemelendőnek tartom azt, hogy még egyes 
hasonnemű munkáknál is sokszor különbséget kell tennünk.

így megengedhetetlen az, hogy példáúl valamely elite-bál
4 '
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meghívójára esetleg bohócz-vignettát alkalmazzunk, melyet 
helyesen álarczos báli meghívókra tehetünk, hanem az elite- 
báli meghívókra csak kisebb ízléses díszítményeket teszünk, 
vagy alapnyomásként a bált rendező társaság jellegét magán
viselő díszítményt (pld. vasutasoknak egy megfelelő nagyságú 
szárnyas kereket) avagy esetleg egy-egy tánczospárt, mely 
megfelelő csinosan van ábrázolva.

Épp így nem szabad példáúl téli báli meghívókra valamely 
tájképes, a zöldet ábrázoló vignettát alkalmaznunk, mert az 
ellentétben van a bál minőségével, vagyis a téli tánczmulat- 
sággal.

A zöldet ábrázoló tájképeket csak zöldben tartott nyári 
mulatságoknak vagy esetleg kirándulásoknak meghívóihoz sza
bad alkalmaznunk.

De nemcsak a díszítményeket, hanem a betűket illetőleg is 
az akczidenczia minőségéhez kell alkalmazkodni.

Komolyabb jellegű akczidencziákhoz ezeket is csak meg
felelő komolyságú, bár csinosabb betűket használhatunk, míg 
az exczentrikus, szeszélyes alakzatéi betűket csak olyan ak
czidencziákhoz szabad alkalmazni, melyek a könnyed és sze
szélyes modorú betűket nemcsak hogy megtűrik, de sőt mint
egy megkövetelik.

E tekintetben igen nehéz, sőt talán alig is lehet pozitív 
példákat felhozni. Ez tisztán az egyén helyes érzékének a  
föladata.

Midőn pedig ekkép magunkban megállapítottuk az akczi- 
dencziáknak legjobban megfelelő betűket és díszítményeket, 
hozzáfogunk a további tervezéshez.

Kezünkbe veszünk egy czeruzát és legelőször is a legfőbb 
sornak szemelünk ki megfelelő helyet és lerajzoljuk magunk
nak hozzá az alkalmazandó díszítményt, azután az alárendel- 
tebb sorokat a főczímsor körűi ízlésesen elhelyezzük, mind
egyiknek megjelölvén a legkedvezőbb helyet, nemkülönben 
hozzárajzoljuk a szükséges és helyesnek talált díszítményeket.

A mi a vázlat alakzatait illeti, erre nézve minden szedőnek
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ízlése és képessége szerint szabad kéz van hagyva. Ő maga 
alkotja azokat meg a betű- és díszítőanyag tekintetbevételével.

De a zárt kereteken kívül, a melyek a különböző stílű 
(renaissance, rokoko stb.) jellegben állítandók össze, az úgy
nevezett szabadirányú díszítésekben szeszélyesen alkalmazhatók 
négyszög, dűlt négyszög, háromszög, álló négyszög, körök, 
félkörök stb.

Ezekre nézve némi útbaigazítással szolgálhatnak a kész 
nyomtatványok, melyeket jó alaposan tanúlmányoznunk és a 
díszítések módjai tekintetében ezekből eszméket meríthetünk.

De a tervezésre vonatkozólag az 53. oldalon bemutatunk 
egy példát, melynek tervezését itt megmagyarázzuk.

Itt a fősor »Kurzvveil János és Társa« lévén, mindenekelőtt 
ennek kellő elhelyezéséről gondoskodtunk, azután a lakóhely
nek, majd pedig a gyár üzeme megjelölésének helyét tűztük 
ki. Ezután gondoskodtunk arról, hogy a kitüntetések és 
üzemágak részletezésének legyen megfelelő helye. Midőn pedig 
ezek mind meg vannak állapítva, még oldalt a telefonszámot 
helyeztük el.

A sorok megállapítása közben megrajzoltuk az itt látható 
díszítményeket, nemkülönben gondoskodtunk annak az üres 
helynek díszítményekkel való betöltéséről is, a melyet bal
oldalt alúl a négyszögek mellett láthatunk.

A vázlat készítésekor nem szükséges minden sort teljesen 
kiírnunk. Elég, ha megjelöljük egy pár szóval. Példáid a kitün
tetéseket nem írjuk ki mind részletesen, sem az üzletágakat, 
csupán odaírjuk a megfelelő helyre, hogy ide jönnek a kitün
tetések és ide az üzletágak.

Azonban igen természetesen gondolnunk kell arra, hogy 
akkora helyet állapítsunk meg ezeknek is, a mekkora helyen 
azok a megfelelő betűkből odaférnek.

Ezek nagyjában az észrevételeim az akczidencziák tervezé
sére nézve. Mindenesetre lehet még e tekintetben igen sokat 
írni. Én azonban csak rövid útbaigazítást kívántam erre nézve 
adni s egyúttal impulzust arra, hogy jövőben e kérdéssel
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bővebben is foglalkozzanak különösen azok, a kik e tekin
tetben sokkal nagyobb illetékességgel bírnak, mint én.

Így talán egyszer oda juthatunk, hogy megfelelő útbaigazí
tást adhatunk minden tekintetben s a szakirodalmat erre nézve 
is olyan nívóra emeljük, a melynek segélyével a szakképzett
séget általánosabbá lehet tenni és a nyomdászatot igazán m ű
vészi színvonalra emelni.
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