
A L E F O L Y T  ÉV K R Ó N I K Á J A .
Irta : NOVÁK LÁSZLÓ.

EZERKILENCZSZÁZ ÉS HARMADIK 
esztendő nem sokat számít majdan a 
könyvnyomtatás históriájában. A mig 
más esztendőkben — az utolsó decen- 
niumot tekintve — egymást érte a tech

nikánkat föl forgatással fenyegető sok találmány meg 
újítás, az idén alig tettünk egyebet, mint hogy csön
desen kérődztünk az elmúlt évek eseményein. Valami 
igazán jelentékeny mozzanatot még okuláréval sem 
födözhetünk föl az újabb könyvnyomtatási iparmű
vészet egén.

Kezdjük a technikai részszel.
A szedőgépek dolgában nálunk csak volna vala

melyes szaporodás: Beer és Társa lapjainál, meg a 
Magyar Hírlapnál néhány új szedőgépet állítottak 
be az idén; a Budapesti Napló 4, a Légrády-czég 
10 darab Linotype-et rendelt s Wodianerék is szedő
géppel akarják előállítani a Budapestet, de annál ta r
tózkodóbbak lettek egyszerre a külföldi nyomda
tulajdonosok. Hogy m iért: megvan annak is az oka. 
Először is a mostani soröntő gépek között nincsen 
egyetlen egy sem, a mely tökéletesen kifogástalan 
sorokat tudna előállítani, s ezért legföljebb csak napi
lapok szedésére használhatók. M ásodszor: abból a 
sokat hirdetett nagy jövedelmezőségből csak igen
igen kevés az igaz; a sok galiba, reparatura stb. 
nagyon sok időbe meg pénzbe kerül az egyik gép
nél úgy, mint a m ásiknál; a hajtóerő, ólompótlás, 
matriczák fölfrissítése mind-mind jókora összeget 
nyel el, s ma már általános a szakemberek meg
győződése, hogy a szedőgépes munka csak úgy jöve
delmezőbb a kézi szedésnél, ha legalább 8— 10 szedő
gép működik együtt, kettős személyzettel, napi 16 órán 
keresztül. Így még csak ki lehet préselni valamicske 
hasznot a szedőgépből, egyébként soha.

De volt még egy igen alapos oka annak, hogy a 
szedőgépek iránti kereslet megszűnt. Már esztendők 
óta rebesgették, hogy a Linotype-társaság valami 
meglepetést készít elő. Azt állították, hogy újonnan 
konstruált szedőgépében, a „Linotype Junioréban,
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megalkotta volna azt az ideális szedőgépet, a mely 
munkamennyiség dolgában lefőzi a M ergenthaler öreg 
Linotypejét, ár tekintetében pedig olcsóbb bármelyik 
soröntő gépnél.

A találgatást továbbfüzve, term észetesnek talál
ták, hogy a társaság olyan soká késik a Junior keres
kedelembe bocsátásával, hiszen előbb csak el kell 
adnia régi mintájú gépeit. Az érdeklődés annyira 
fokozódott e gyanús eredetit hírek hallatára, hogy az 
egész világ nyomdászsága feszült figyelemmel leste 
az Amerikából jövő híreket, s szedőgépbeli megren
deléseit elhalasztotta a „Linotype Junior" debut-je 
utáni időkre.

Amerikában ez a debut már a télen megvolt. De 
az Inland Printer reczenzióját olvasva, nagyot csalód
tunk. A chicagói híres újság egyebek közt ezt írja 
a „kis mumus“-ró l:

„A Linotype Junior nagyjából meglehetősen ha
sonlít a John R. Roger által 1890-ben föltalált Typo- 
graph soröntő szedőgéphez, de nagy előnye, hogy a 
matriczák szabadon keringenek a gépben, illetőleg 
öntés után önmaguktól osztódnak széjjel; nem úgy 
mint a Typographnál, a melyen a sor megöntése és 
azután történő osztás tartama alatt a következő sor 
szedéséhez nem foghatunk. Azösszes matriczák köny- 
nyen kicserélhetők. A matriczás drótokon két betű
fajta matriczái férnek el, s így a gép úgy használható, 
mint a kétbetűs Linotype. A minimális szedés-széles
ség 131 2 cziczeró rajta, s a sorok öntés stb. tekinteté
ben hasonlók a közönséges Linotype-en készültekhez. 
A gép munkaképessége 3000—4000 m betű óránkint, 
ára pedig 1500 dollár (7500 korona)."

Ez volna tehát az a gép, a melynek a híre esztendő
kön keresztül korlátozta a többi szedőgép terjedését 
Európában. Kétbetűs rendszer: ez bizony hatalmas 
előny, de az óránkint való 3000—4000 m betű illető
leg ábécze-számítás szerint 5500, éppenséggel nem 
sok. De hátha kicsinyítette az Inland Prin ter tudó
sítója a valóságot? Az ilyesmi nemcsak nálunk, 
hanem Amerikában is megtörténhetik.

Könyvnyomdái nyomtató gépek tekintetében az 
esztendő éppenséggel semmi újdonságot sem hozott. 
A gépgyárosok a régi minták megtartásával mind
össze csak arra törekszenek, hogy mentői szilárdab-
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bakká tegyék a gépeiket; ez a mostani autotipiás 
illusztrácziók miatt szükséges, a melyek rendkívül 
erős nyomást igényelnek. A berakő-készülékekkel 
— bárhogy ütik is a nagy dobot csinálóik — úgy 
vagyunk, mint voltunk harmincz esztendővel ezelőtt: 
a papiros tapadását meg villamosságát sehogysem 
sikerült még legyőzni. A mellett végtelenül szeszé
lyes egy apparátus az a berakó-készülék: az egyik 
órában kifogástalanul működik, a másikban már cso
móstul viszi a papirost az ívfogókhoz. Talán a lég
körivillamosságnak is van ebben valami szerepe.

Az ívek berakását tehát nem lehet gyorsítani. 
Az eddig ism ert sokféle berakó-készülékkel legalább 
nem. És ez fontos a nyomtató-gépek munkaképes
ségére nézve is. Mert addig hiába alkotnak a gép
gyárosok óránkint 2000—3000 példányt nyomtató 
gépeket, a mig a berakás maximuma óránkinti 
1000—1200 ívnél nem több.

Betűöntő gépek tekintetében sem látunk semmi
féle új dolgot. Az angol hírlapíró Wicks rotácziós 
betűöntő gépét, a mely állítólag 60.000 betűt önt 
óránkint, még mindig csak Londonban használják. 
A kontinensre még nem tette a lábát ez a csuda
masina.

De talán legvilágosabban láthatjuk ennek az 
esztendőnek terméketlen voltát, ha a betűöntők 
mintakönyveit nézzük végig. Valódi újdonságot alig- 
alig veszünk észre bennük. Az angolok és ameri
kaiak Morris szellemét aprózzák; a németek meg 
a fraktur-antiqua átmenet nagy problémájával bíbe
lődnek, a mellett nem mulasztva el mindent — s így 
egymást is — utánozni. Tanúsága ennek a sok szaba
dalmi pör.

Az angoloknál nagy a kelete a „Jenson", „Post 
Old Style Roman“ stb. elnevezésű betűsorozatoknak. 
A tollvonásos betűvetésre, meg a kézi vésésre emlé
keztető betűk ezek : tömörek, tartalmasak, s a leg
nagyobb mértékben dekoratív hatásúak. Édes szülöt
tei a Morris-stílusnak. A mi nyomdatulajdonosaink 
azonban úgy látszik idegenkednek tőle. Az idegen
kedésre talán van is némi ok, hiszen napról napra 
látjuk, micsoda anakronizmust követnek el vele 
maguk az angolok i s : fényes, modern krétázott 

• papiroson, raffinált technikájú elektrotipiák mellett
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utánozva vele a XV. század könyvnyomtatóinak 
örökké szép stílusát.

Az ilyen reszketeg betűk mellett meglehetősen 
kapósak Amerikában a M orris típusai után vésett 
„Lining Campbell" s egyéb elnevezésű betűk is. 
Ezeket nézve, nem bújhatunk ki egy kis mérgelődés 
a ló l: m iért van az, hogy a hány betűöntő, annyi néven 
nevezi egy és ugyanazt a betűfajtá t?  A „Campbell"- 
betűnek a neve például a frankfurti Bauernél 
„Elzevir", az Első magyar betűöntő részvénytársa
ságnál „Corvinus", jóllehet semmi vonatkozása sem 
az Elzevirek betűformáihoz, sem pedig a Korvinákhoz. 
Az ilyen,eredetiséggel képmutatóskodó eljárás okozza 
aztán azt, hogy manapság már senki sincs igazán 
tisztában a betűk elnevezésével. Kellemetlen, rossz 
oldala ezenkívül még az is, hogy gyakran téves fogal
makat kelt a kisebb tanultságú betűszedőben. A ném et 
szedő például szentül meg lehet győződve arról, hogy 
a Bauer-féle „Elzevir" nem más, mint a hires német- 
alföldi könyvnyomtatók betűinek egyszerű fölújítása; 
a „Corvinus“-ra nézve pedig mondhatom, hogy akár
hányszor hallottam már olyan véleményt, a mely 
szerint ez a betű fajta Mátyás király könyvtárának 
valamelyik könyve után készült volna.

Az antiqua könyvbetűk dolgában már vagy két 
esztendeje újítás alig történt. Nálunk meg Német
országban mindig a Genzsch, Bauer, meg Schelter 
& Giesecke-féle római betűk a legkedveltebbek. Hogy 
meddig maradnak meg ezek keresettségök eme 
tetőpontján: az — legalább egyelőre — kiszám ít
hatatlan.

A new-yorki A. D. Farm er & Són betűöntő-czég 
mostanában a régi Caslon-betű fölújításával foglal
kozik, mint azt „Scotch Román" elnevezésű betű
fajtája is bizonyítja. Ez a betű nem más, mint a mi 
„angol antiqua" néven ism ert betűinknek legklasszi
kusabb formája. Az alapvonások, meg az úgyneve
zett haj szál vonások aránya a legsikerültebb benne; 
a betűk húsa, meg az alapvonások között levő távol
ságok pontosan megegyeznek egymással, s a kicsiny
magasságú betűk (a, c, e, i stb.) is jól aránylanak a 
hosszabbakhoz (b, d, f, g stb.). Könnyen meglehet, 
hogy a divat rövidesen szárnyaira kapja ezt a könyv
betű faj tát.
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Most vagy két esztendeje jelentek meg a fran- 
cziák nagy művészének, Grasset-nek a betűi. Igen 
sok szépséget és eredetiséget találhatunk e betűfaj
tában, s a mi fő : a latin nyelven iró nemzetek min
den naczionális szorongás nélkül elvállalhatták volna 
a maguk könyvbetűjéül. K ülönös: alig látjuk ezt a 
csinos betűfajtát. A magyar könyvnyomtató majd
nem kizárólag a német betűöntőktől szerzi be szük
ségletét, s a franczia grafikai iparról alig tud valamit. 
A Grasset-tipus készítője, a párisi Peignot betűöntő, 
ugyan nem sok megrendelést láthat a mi magyar 
hazánkból. Németországi engedményese pedig, a 
Genzsch-czég, mintha véka alá akarná rejteni a 
G rasset-antiquát: sehol sem hirdeti. Talán ez is a 
fő oka annak, hogy a G rasset-tipust nálunk nem 
ismerik. Tudtommal csak a Franklin-Társulatnál van 
meg, a mely az idén egyebek közt Czakó Elemér 
könyvét, az Iparművészeti múzeum exlibris-kiállítá- 
sának katalógusát is vele nyomtatta.

Ha agyonhallgatja is a német a franczia művész 
alkotását, azt hogy ne utánozná: mégsem teszi. Ebben 
az esztendőben már több a Grasset-betűre emlékez
tető új betűfaj látott napvilágot.

Ornamentum dolgában sem mondhatunk sokat 
erről az esztendőről. Üres sivárság ásít felénk min
denfelől. A dekoratív vonaldísznek a kultuszát eről
tetik ugyan itt-ott, így Bécsben, meg Berlinben, de 
nem sok eredménynyel. Ennek az irányzatnak a szü
löttje a Kulbe szaktársunk által tervezett „Brokat- 
Einfassung“ is (Woellmer), a mely azonban csak 
nagyformátumos munkákon alkalmazható sikeresen. 
Egyebütt legföljebb csak homloklécznek használhat
juk. Kulbét Sütterlin Lajos meg Knab Albert festők 
ihlették ez irányú tervezgetésére, a kik a dekoráczió- 
ban a tollvonásra emlékeztető vastag egyenes vonal 
hangsúlyozását ajánlják.

Itt-ott történt némi kísérletezés abban az irány
ban is, hogy az ornamentikánkban túltengő növényi 
motívumok helyébe stilizált állati formákat vigyenek 
be. Az oroszlán, sas, hattyú ugyan már eddig is 
szerepelt bizonyos korlátolt mértékben, de hogy az 
egész állatvilág fölhasználható volna ornamentálásra: 
arra, úgy látszik, csak mostanában kezdenek a betű- 

.öntők gondolni. Eddig Schelter & Giesecke, Rudhard,
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meg a Stempel-féle betűöntő-intézet csináltak ilyen 
nyomtatványdísznek alkalmas ornamentumokat. Kár, 
hogy közönségünk már annyira hozzászokott az 
oroszlánnak, sasnak stb. emblematikus jelentőségé
hez, hogy ilyesmit keresne még a tengeri malaczban 
is, ha nyomtatványon látná.

A betűöntők ornamentumát különben is egy idő óta 
kisebb mértékben használják. Sablonosságuk révén 
nem sokra becsülik, s inkább művész-emberrel csinál
tatnak esetről esetre könyvdíszt, meg egyebet. Sok
szor a mesterszedő is beleártja magát ebbe a m ester
ségbe, s alapnyomati lemezekbe vastagvonalas keretet, 
ornamentumot stb. vés.

E munkák bár többnyire kezdetlegesek, de van 
egy eléggé meg nem becsülhető jó oldaluk: a viszony
lagos eredetiség, meg a kézi munka. És ha meggon
doljuk, hogy az arra hivatott emberek minő buzga
lommal hirdetik a modern iparművészet igéit, s hogy 
a rajzolni-tudás alapjainak megismerését mind több 
és több nyomdász vallja magára nézve szükséges
nek: elmondhatjuk, hogy közéig az idő, a mikorra 
a betűöntő munkássága csak a betűk meg apró 
díszítő-darabkák megöntésére fog szorítkozni. A töb
bit elhalászsza előlük a jövendőbeli „könyvművé
szek" gárdája. A sablonosságot, gépi munkát meg 
fogja győzni az eredetiség meg a kézi munka kul
tusza.

A magyar díszítő stílus szépen terjed a mostani 
könyvnyomtatásban, de ezt egyesegyedül néhány 
mesterszedőnknek köszönhetjük, a kik az Iparművé
szeti Múzeum vezetőségének buzdítására s a tavalyi 
Évkönyv mellékleteinek hatása következtében össze
állónak, hogy a nemzeti ornamentikának utat törje
nek a mi mesterségünkben is. Alapnyomati leme
zekbe vésett magyaros díszítményeikből már több 
sikerült mutatványt láttunk pályázatokon meg egye
bütt. Kár, hogy ilyen stílusú öntött díszítő-anyagunk 
nincsen. Egyetlen nagyobbszabásu betűöntődénk, úgy 
látszik, még mindig nem tudja, hogy magyar diszítő 
stílus is van a világon. Megelégszik azzal, hogy, mint 
külföldi betűöntők engedményese, azok betűit hű
ségesen utánozza.

A nyomtatványok színezése tekintetében ma már 
széliében érezhetünk valami olyan áramlatot, a mely
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a tört színek divatja ellen irányul. Egészen term é
szetes reakczió ez. A nyolczvanas-kilenczvenes évek
ben — a mennyiben színes nyomtatványokról szó 
lehetett — a telített, meg tompa színek járták. Erre 
következett a különben színekkel pompázó modern 
irány beköszöntésekor a tört színek divata, a mit 
nagyban segített az alapnyomati lemezek használata. 
A legtöbb lemez ugyanis már az anyagánál fogva is 
csak könnyű, tehát firnászszal tört festékek nyom
tatására alkalm as; ha „erős“ festékekkel nyomta
tunk róla, sokkal könnyebben szakad le a talpáról. 
A tört színek használatát tehát szinte a túlzásig vit
ték, úgy, hogy az utolsó két esztendőben készült 
színes nyomtatványaink többnyire beteges színössze- 
tételüek. Ha már az is ki van téve a megunásnak, 
a mi j ó : term észetes, hogy a helytelen, a hibás, 
még hamarabb leszorul a porondról. Ennek a bebi- 
zonyosodását láthatjuk most abban az áramlatban, 
a mely a vastag színes papirosok keresettségével 
karöltve a telített színek alkalmazását igyekszik nép
szerűsíteni, még pedig elég gyors tempóban.

Ennyit az utolsó esztendő históriájából.
Ha végigtekintünk a magyarországi könyvnyom

tatás mostani állapotán: végtelenül elszomorító képet 
látunk.

A kétszer-kettőn túl nem emelkedő buta üzleti 
szellem m indenütt elnyomja, béklyózza a magasabb 
törekvéseket. A „Buchdruckerkunst“, az „ars typo- 
graphica“ a legközönségesebb kézmívességek közé 
sülyedt ; hétszáz és kilenczvennégy magyar könyv- 
nyomdatulajdonos között alig van harmincz olyan, 
a ki végiglátja a könyvnyomtatásnak mint ipar. 
m űvészetnek egész perspektíváját s megbecsüli a 
mesterségét. A többi nem könyvnyomtató, hanem 
— hándlé. Korlátolt, haszonleső, művészi érzéke 
csöpp sincs. Életfilozófiája az, a mi a Teleki-téri 
ghettóban uralkodik. A pénzkeresés nemesebb mód
ját nem érti.

Még a legnagyobb nyomdákban is mit látunk? 
Azt, hogy a nyomda produktumai általában véve 
silányak, s csöppet sem méltók a hangzatos czéghez. 
Van egy úgynevezett akczidens-szedőosztály néhány
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szedővel, a kiknek utasításuk, hogy lehetőleg szépen 
dolgozzanak. A többi szedő munkájával senki sem 
törődik. A könyvszedés aranyszabályait ma már alig 
ismerik, a szavak beosztásának egyenletessége, a tisz
tességes elválasztás stb. ma már csak üres legenda. 
Hát még a nyom tatás?! (No, erről csakugyan nem 
érdem es beszélni. De talán néhány szóval jellem ez
hetjük azt a nemtörődömséget, a melyben maga a 
nyom tatás előbbrevitele, fejlesztése felkarolva lesz. 
Maguk a főnökök alig törődnek a tiszta, szép nyo
mással, m ert szerintök, ha a kerék nem forog, nem 
zakatol szüntelen, roppant anyagi veszteséget okoz 
az intézetnek. Pedig a gyakorlat ennek ellent mond, 
m ert minden a munka beosztásától függ, lehet jól 
és gyorsan is dolgozni, csak a helyes végét fogjuk 
meg a munkának. Leghathatósabb orvossága ennek, 
ha hozzáértő, képzett m unkaerőket alkalmaznak, attól 
jót is és többet kapnak, a nélkül, hogy ezt követelni 
kellene tőlük. Szerk.). Ma már eseményszámba megy, 
ha tisztességesen nyomtatott hazai nyomtatvány 
kerül a kezünkbe. Pedig a lelkiism eretes, becsületes 
munka nem kerül egy percznyivel sem több időbe, 
mint a mostani slendriánkodás. Csak meg kell szokni.

A „gseft“ jelszaván induló könyvnyomtatóktól 
term észetesen nem kívánhatjuk azt sem, hogy sokat 
hangoztatott hazafiasságukat legalább a magyar nyelv 
megbecsülésével bizonyítsák be. Nyomtatványaink 
legtöbbje otromba fogalmazásu s a legrútabb germa- 
nizmusoktól hem zseg: a nyomdász simító keze nem 
látszik meg rajta. Ez még hagyján, a legtöbbször 
nincs beleszólásunk a dologba. De az mégis csak a 
nyomdász bűne, ha saját üzleti nyomtatványaiból is 
csak úgy ordít a magyartalanság. Aztán az a tömérdek 
sajtóhiba! Sehol annyi, m int nálunk. A sajtóhibák 
indexének divatját talán azért is fojtották meg, m ert ma 
már ívekre terjedne egy-egy könyvnél a hibaigazítás.

A könyvcsináló iparművészet dédelgető szeretete, 
törekvés és ambiczió itt-ott — slendriánság, butaság 
és piszkos verseny a legtöbb helyütt: ez a magyar 
nyomdaipar képe az ezerkilenczszáz és harmadik 
esztendőben.
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