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ÚLYOS FELADATOKAT RÓ a modern 
korszellem és az emberiség kifinomult 
ízlése a könyvnyomtatóra. Ma már aligha 
elégítené ki még a legmérsékeltebb kívá
nalmakat is az elődjeink által kultivált 

piros és fekete színben előállított dísznyomás, vagy 
a későbbi korszak stílszörnyetegei; a könyvnyom
tatónak minden munkájában művészi összhangnak 
kell lenni, m ert ezt megköveteli a megrendelő. A leg
egyszerűbb munkában is — vagy tán éppen az egy
szerűségben — valami megkapónak, valami elbájdó
nak kell mutatkozni.

A XX. századbeli könyvnyomtatónak elmaradhat- 
lan segítője a mesterszedő. Ennek dolga a nyomda 
holt anyagát: díszítményeit, betűit, vonalait olyan 
élénk képpé alakítani, hogy a nyomó által — helyes 
színérzékkel — a papírra rögzítve, megadja azt, a 
mit a rendelő néha akaratlanul is kiván. A m ester
szedő dolga ezen anyagokkal kellő változatosságot 
produkálni.

Még a legavatottabb mesterszedő is csakhamar 
kim erülne az újabb formák keresésében. Hogy ezt 
elkerülje, figyelemmel szemléli a keze ügyébe kerülő 
grafikai term ékeket, minők a más intézetekből kike
rülő m estermunkák és rokon sokszorosító-iparágak 
hasonló munkái. Sokszor egy-egy parányi részecské
ből erőt m eríthet a legszebb alkotásokhoz, másszor 
pedig a helyesen felfogott színválaszték hasonló szín
csoportnak esetleg szebb alkalmazására ösztönzi.

Sajnos, a napi elfoglaltság mellett szinte lehe
tetlenné válik, vagy legalább is meg van nehezítve 
az ilyenek gyűjtése. Még nem is régen — részben 
ma is — divatban volt az úgynevezett mintacsere, 
azaz a könyvnyomtatók egymás között kicserélték 
jobb term ékeiket. Ezek azonban így kicsi körben te r
jedhettek csak. Ma leginkább a hazai és külföldi 
szaksajtóra vagyunk utalva.

Azonban ha a szaklapok a divatos díszítő anya
gok feldolgozásának a végtelenségig variált módo
zatait mutatják is be, még mindig nem kimeríthetlen
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kútforrásai a nyomdai díszítésnek. Mert bizony a 
legképzettebb mesterszedő sem önálló konczepcziók 
után dolgozik, hanem a látott és átérzett művészi 
vagy művészeti-ipari alkotások nyomán támad benne 
a gondolat, az alkotás érzete, és habár nem ugyanazt 
készíti el, a mit ama művészi vagy művészet-ipari 
tárgyon látott, mégis az képezte alkotásának embrió
ját, alapgondolatát, melyen logikailag az egész fel
épült.

Tehát itt elején mindjárt elértünk oda, hogy meg
tudjuk, melyek a könyvnyomtató díszítéseinek kút
forrásai: a művészi és m űvészet-ipari term ékek 
minden tárgya, m ert ehhez hivatott művészek adták 
a terveket, művészek rajza vagy utasítása nyomán 
készült, kik otthonosabbak a stylformák ismeretében 
mint mi.

Nem hiba tehát az, ha munkánk a pozitív ere
detiséget nélkülözi; m ert egész terjedelmében alá
írhatjuk azt, a mit a „Magyar Iparművészet" hiva
tott kritikusa ez évben megjelent „A mesterszedés" 
czímü könyvem bírálatában mond: „Megtanuljuk 
abból, hogy a mesterszedő is művész. Olyan művész, 
mint a zongora-virtuoz; mások szerzeményeit köz
vetíti a közönséggel. Ebben aztán a megjelölése, a 
korlátja is tevékenységének: ne igyekezzék a szerző 
társa lenni, csak interpretálója. Értse meg szellemét 
és lehetőleg ne szóljon bele, ha segíteni nem tudja. 
A m értékletes de helyes elbánás a kézirattal sokkal 
nehezebb, mint megtömni ész nélkül az öntödék ter
mékeivel."

Sajnos, éppen ezen téren nagyon sok visszaélés 
történik, különösen azóta, mióta az „alapmetszés" 
divathóbortja alatt mesterszedőink a legképtelenebb 
ornamentumokat gondolják ki és metszik valami 
könyvnyomtatásra alkalmas anyagba.

Habár éppen alapmetszéssel adható meg a művé
szetit alkotni vágyó mesterszedő munkájának a csín 
és eredetiség, mégis elitélendő a furcsábbnál furcsább 
vonalornamentumok, a képtelenséget messze túlszár
nyaló virágok és lehetetlen növények metszése akkor, 
mikor egyszerű, síma alappal,vagy esetleg ezen alapba 
alkalmazott néhány vonal vésésével sokkal könnyebb 
munkával, sokkal kevesebb időpazarlással, szebbet, 
jobbat készíthettünk volna.
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A könyvnyomtató-iparban művészi rajzokat a 
betűöntődé betűiben és ékítményeiben kapunk, úgy
szintén a különféle ábrákban. Munkánk kiviteléhez 
terveket (skizzeket) legritkább esetben. Mint fennebb 
mondám, ezt magunknak kell elkészíteni.

Igen jő benyomással van ízlésünkre a képző- 
művészeti és iparművészeti tárlatok látogatása. Az 
előbbi a színérzéket fejleszti, mig az utóbbi a m ű
vészi kezektől származó motívumok gazdagságával 
tanít bennünket, mert művészi tervek után készül
nek a díszesebb bútorok, érmek, lithografiák, helio- 
gravürök stb. stb.

Igen jő tanulmány-anyagot adnak az épületek 
díszes homlokzatai is, ha ezeknek sík felületein lát
ható díszítményeket tanulmányozzuk, m ert egész 
házat, ablakot, vagy kaput papírra vetni hibás lenne.

Végül még csak arra akarok visszatérni, hogy 
az ilyen tanulmányok visszaélésekre ne vezesse
nek ; tartsunk m értéket a pozitív és relatív eredeti 
között, nehogy úgy tegyünk, mint egyik mesterszedő, 
a ki pályamunkát úgy dolgozott ki, hogy egyszerűen 
Máser-lemezbe egy levélpapirdoboz fedelének díszít
ményét metszette és ebbe alkalmazta a szöveget.

IT TARTSUNK BE: A REGISZTERT VAGY AZ
EGYENLETES CZlMBEOSZTÁST ? Könyvek tör

delésénél arra igyekszünk, hogy a regisztert betartsuk- 
Sokan a regiszter megbontását határozottan hibának minő
sítik. Igen ám, de a czímek egyenletes beosztása is bir oly 
fontossággal, mint a soroknak regiszterre állítása. Gyakran 
előfordul a gyakorlatban, hogy vagy az egyiktől vagy a 
másiktól el kell térnünk technikai nehézségek folytán; 
például 3—4 többsoros czím kerülhet egy oldalra, vagy 
más lényeges nehézség, a mikor is vagy el kell térnünk 
a regiszter pontos betartásától, vagy a czímek arányos, 
egyenlő beosztásától.

A két eltérés közü l m elyiket vá laszszá k ?
Véleményünk szerint inkább a regisztert áldozzuk fel, 

hogy a czímek egyenletes beosztásától el ne térjünk; mert a 
helytelen, aránytalan beosztás szembeötlő, míg a regisztertől 
való eltérés ritkán észrevehető. Lehet e fölött vitatkozni ?
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