
Valami a kőnyvszedésrőL

jabbkorí törekvéseink föltűnően egyoldalúak. Egy oldaliaknak 
kell neveznünk, mert tehetségünk nagy részét a könyvnyom
tatás csak egyik ágazatának: a mesterszedésnek fejlesztésére 
szenteljük. A mesterszedés irodalmában pedig ma már úgy
szólván túltermelés állott be. A cégkártyák, levélfej, kör
levél, meghívó s a reklámcélokat szolgáló különböző nyom
tatványok esztétikájáról és tehníkájáról már mindent elmon
dottak szakíróink. E tárgyról többet írni, ismétlés nélkül, 
szinte lehetetlen. A modern könyvkészítés irodalmának mezejét 
azonban csak nagyon kevesen művelik; hébe-korban olvas
hatunk csak egy-egy dolgozatot e tárgyról.

Talán ez okozza, hogy fiatal, törekvő szedőink tehet
ségesebb része a mesterszedés fogásait igyekszik elsajátítani — bár nem 
mindig kielégítő eredménnyel; de azért lealacsonyítónak, hitvány 
„kompressz“ -nek tartják a könyvszedést. Gyéren található jobb könyv- 
szedőink jelentékeny részét az idősebbek, a régi szabad irány akcídens- 
szedői képezik. Ok sem vonzalomból, különös előszeretetből művelik a 
nyomdászatnak eme mindenesetre nagyobb figyelemre érdemes ágazatát, 
csak kényszerűségből.

Különösen hangzik ez, pedig úgy van. Kényszerűségből. Minden 
művészi iránynak megvannak a maga külön sajátságai, törvényei és 
szabályai. Bármely irány sikeres működésének fő feltétele e sajátságok, 
törvények és szabályok alapos ismerete. Sokáig egy irányt fejlesztve, 
ez ismeretek később oly tulajdonságunkká válnak, melyet új irány, 
új művészi elvek alakulásával magunkról lerázni csak a legritkább 
esetben vagyunk képesek. Ha tekintetbe vesszük a régi akcídens-szedés 
elvont szabályait s azok hosszú uralmát, nem csodálkozhatunk azon, 
hogy akkori akcídens-szedőínknél e szabályok merev dogmákká fej
lődtek. E dogmákká merevedett szabályokkal modern irányt művelni, 
fejleszteni nem lehet. Talán ez okozta, hogy áttértek a könyvszedés 
ágazatára, talán nem. Akár igen, akár nem: fontossága ennek úgy sincs.
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Helyeiket jeles mesterszedők foglalták el. Örvendetesen konstatálom, 
ebben nincs hiány, de annál nagyobb hija van műizlésű, jó könyv
szedőknek.

Pedig a könyvszedés jelenleg is gerince a mesterségünknek s való- 
szinűleg az marad még hosszú ideig. Elmélete ép oly tudást, tehnikája 
éppen oly szépérzéket és ízlést követel, mint a mesterszedés. Beteges 
képzelődés tehát, hogyha valaki a mesterségében több ismeretre, nagyobb 
tudásra akar szert tenni, azt csakis a mesterszedés elsajátításával érhetné 
el. A szaktudományok minden ágazata egyenlő, itt nincs elsőbbség, 
egyformán jár elül mindegyik, ha hivatásának magaslatán áll és fel
adatának becsületesen megfelel. Czakó Elemér dr. megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett „A  könyvnyomtatás és könyvdíszítés iparművészetek 
című könyvével az iparunknak, s az ő nyomán indult Augenfeld szak
társunk nevét a modern könyvszedésről és könyvkészitésről tartott 
felolvasásai és értekezései tették országszerte ismertté. Heller Ignác is 
e tárgyú közleményeivel tűnt fel, s az egész művelt világon nagynevű 
tudósok, jeles művészek fáradoznak a könyv minél művésziesebbé tételén.

Nem értem tehát, miért húzódoznak úgy szakíróink e tárgytól s 
miért kerülgetik szedőink a könyvszedés gyakorlati fejlesztését? Hiszen 
még mindig jobb az, ha valakit „jó könyvszedők jelzővel, mint „gyenge*' 
vagy „közepes mesterszedő" elnevezéssel tisztelnek meg, kik ha föl is 
küzdik magukat a tucat-mesterszedők sorába, munkájukban eredetiségre, 
önállóságra csak a legritkább esetben vergődhetnek, s így a várt erkölcsi 
siker legtöbbször elmarad. Mert a járt úton nem terem fű. A mester
szedés terrénumát pedig ugyancsak simára taposták. De nem úgy a 
könyvszedését. Morris csak az utat mutatta meg, melyen a művészies 
könyvnyomtatásnak fejlődnie kell, de ideje már nem maradt a rész
letek kidolgozására. A minuciózus munka reánk maradt. S ez nem 
oly könnyű. Azoknak figyelme, akik a könyvkészítés fejlesztésén nálunk 
szeretettel munkálkodtak, mindenre nem terjedhetett ki. Egy-két betekin
tés az „őrökszép" jelzőre igényt tartó könyvek bármelyikébe, meggyőz 
arról, hogy a könyvkészítés reformja még nem nevezhető befejezettnek. 
A leggondosabban szedett és legarányosabban beosztott szövegoldalakon 
is találunk javítani valót. Legtöbbjében hemzseg a sok felesleges sallang, 
a szembántó kötő- és idézőjelek sokasága. (Ne ijedjenek meg kérem, 
sem néhai Imreh Sándor dívíz-írtó eszméjét, sem azt a százszor is 
eldöntött kérdést, hogy hány kötőjelnek szabad a sorok végén egymás 
alatt lennie: nem akarom felújítani.) Különösen tudományos és kritikai, 
de gyakran kereskedelmi és egyéb nyomtatványokon is találunk ilye
neket. Például: „Budapesti Hírlap"-ból, „Az Ujság"-nak, „Magyar 
Szemlé"-re, „Grand-Príx"-vel, „schlagwort"-ot, „Fonciére"-nél, stb. stb. 
Az idézőjel alkalmazásával a szerző valamely műre, lapra, egyesületre, 
más valaki által elmondott vagy megírt dolgokra hivatkozik; ezzel 
jelzi a kritikus az általa kifogásolt részt; az idegen, de a kőztudatba 
már átment szavakat is idézőjellel szokás ellátni, mintegy jelezve, hogy 
annak helytelen voltát felismerték. Számos okból használják még az 
idézőjeleket. Ki tudná azt hirtelen mind elősorolni. Bármelyik ok for
duljon is elő, alkalmazásának célja mindig csak az, hogy az általa 
feltüntetett rész a rendes szövegtől megkülönböztessék, feltüntessék, 
emlékezetbe hozassék.

Ezt a célunkat pedig — minthogy az efféle még a legszebb betű 
dekoratív hatását is rontja — úgy is elérhetjük, ha az idézett részt
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kurzív betűkből szedjük s az idézőjeleket elhagyjuk. Például: Buda
pesti Hírlapból, Az Újságnak., Magyar Szemléte, Grand Prável, schlag- 
worlot, Foncíérenel stb. stb. Ep így elhagyjuk a kötőjelet a ragozott 
tulajdonnév mellől is, akár van kurzívból, akár nincs. Tehát Liszttől és 
nem Líszt-től, vagy Strausshoz és nem Strauss-hoz, mint ez általánosan 
szokás. Egyáltalában sehol se alkalmazzunk kötőjelet az egyet képező, 
csak kétféle betűkből szedett szavaknál. Ez által sok írásjegyet teszünk 
fölöslegessé, s ami fő, megkőnnyítjűk az olvasást. Egészen más az az 
eset, amikor idegen szót kötünk össze magyar szóval, s az olvasás 
könnyítése végett szúrunk közbe kötőjelet, például t smokíng-víselet 
(milyen furcsa is volna: smokíngvíselet!), troubadour-álom.

Az idézőjel használatát jó, ha a lehetőségig korlátozzuk, amennyiben 
csak a két-három sornál nagyobb idézeteknél és az elkerülhetetlenül 
szükséges esetekben alkalmazzuk azt. De akkor se úgy, mint az ma 
még általánosan szokásban van. A lúdlábakat hegyes végükkel szemben 
egymással »így« és ne ellenkezőleg (« »), használjuk; így az idézőjel 
egyrészt nem tapad annyira az idézett szóhoz, másrészt pedig az ilyen 
módon való használat az idézőjel eredeti alakjának is jobban megfelel. 
A macskakörmők helyett pedig elül két felfordított vesszőt (kommá) és 
hátul két hiányjelet “ így” , amint ezt az amerikaiak és angolok és leg
újabban a német tipográfusok jobbjai is használják.

Igaz ugyan, hogy az effélébe a szerzőnek is van beleszólása, de ha 
megmagyarázzuk, hogy az ilyen apróságok nem kis mértékben emelik 
a könyv szépségét — bármily maradi legyen is —, nem hiszem, hogy 
ellenvetéseket tegyen.

Ép úgy találunk javítani valót a tördelő munkájában is. Hogy 
többet ne említsek, ott van például az élő oldal címszedése:

• 2 MADÁCH AZ EMBER TRAGÉD IÁJA 3

6 Madách: Az Ember Tragédiája Madách: Az Ember Tragédiája 7

Szokásban levő élő oldalcímek.

A modern irány egyik elve az arányosság. Az elsőnél arányosságról 
szó sem lehet, mert legtöbbször rövid név és hosszú cím fordul elő, vagy 
fordítva. A második e tekintetben nem kifogásolható, de igen abból, 
hogy a szerző neve minden oldalon előtolakodík. Ez nem vall jó ízlésre 
és legkevésbé írói szerénységre. De kifogás alá esketik még tehníkaí szem
pontból is. Előfordulhat ugyanis hosszú név és hosszú cím, ami külö
nösen keskeny formátumnál okoz nehézséget. Sőt előfordulhat olyan is, 
hogy a pagina egyáltalában be sem fér. Igaz ugyan, hogy ez utóbbi 
kerülhet az oldal alsó szélére is, mint a régi könyveknél, de ez nem 
praktikus. Az olvasó annyira hozzá van szokva a felső széleken keresni 
azt, hogy másutt csak nehezen találja meg. Éppen ezekért célszerűbb, ha 
minden oldalon csak a szerzemény címét alkalmazzuk. Például:

4 TÁRSADALOMTUDOMÁNY
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8 ------------------ A  rabonbánok meséje
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12 A  művészetről általában
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Az elsőt leginkább komoly, tudományos müveknél, az utóbbiakat 
főkép szépirodalmi munkáknál alkalmazzuk. A címek alól a vonalat 
minden esetben el kell hagynunk. Erre csak akkor van szükség, ha a 
szövegoldal többhasábos.

A  könyvszedés terrénuma végtelen. Ahány könyv: úgyszólva annyi
féle kezelést igényel. A jó könyvszedő beleéli magát a munka szellemébe; 
együtt érez, együtt gondolkozik a szerzővel; a könyvbelí hangulathoz 
alkalmazkodva válogatja meg a betűt, a díszt.

Bizony-bizony: nem a levélfej, cégjegy meg miegymásnak az össze- 
eszkábálása a mesterszedés. Egyoldalas nyomtatvány előállításában is 
lehet művészet, de mi ez ahhoz képest, amikor valami tőbbszáz-oldalas 
könyvből sugárzik felénk a szedő értelmessége, művészete és tudása 
szülte szépség meg harmónia. Bárminő szép legyen is az egykét-oldalas 
ősztövér nyomtatvány: a könyv az igazi mestermunka — ha ugyan az!

Lengyel Albert.
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