KÖRLEVELEK SZEDÉSÉ
NEK FEJLŐDÉSE.
Mint valamennyi egyébfajta nyomtat
vány dolgában: a kereskedői világ
üzleti körlevelei tekintetében is a sok
irányú újítás kielégítő eredményeket hozott létre. S tény, hogy a kör
levelek mostani, modern kiállítása jó ízlés és elegancia dolgában nem
csak hogy hatalmasan fölülmúlja a régi, sablonos kőrlevél-szedésí és
nyomtatási módot, hanem az olvasóval szemben mintegy ajánló hatása
van, s figyelmét szinte észrevétlenül is az uj és szokatlan szedés-elren
dezésre képes irányítani.
A korábban alkalmazott, régi módi körlevél-szedésnél a szó szoros
értelmében vett hatáskeltés ki volt zárva, mert hiszen akárhány kör
levél került is a kezünk ügyébe: egy és ugyanazt a szedés-összeállítási
módot láthattuk valamennyin. Mesterszedőínk közt nem akadt egy sem
olyan, aki a régi, sablonos munkálkodás! módtól csak egy kevéssé is
el mert volna térni, aminek aztán természetes következménye volt, hogy
áz így termelt hatástalan nyomtatványok csak nagy elvétve tudták
valakinek az érdeklődését fölkelteni.
A szöveg szedéséhez csak ritkán alkalmazott a szedő más betűt,
mint kézírásosat, rondot, cirkulárist avagy kurzívot. Természetes tehát,
hogy már csak ezért is mindig azonos maradt a körlevél kiállítása,
még ha jobb minőségű munkát kívánt is a megrendelő.
Ez a régi sablonosság ma — különösen a jobban fizetett mun
káknál — megszűnőiéiben van. Ma már a modern körlevélszedésben a
legkülönbözőbb formákkal találkozunk, s valóban: a körlevelek bárme
lyike — a szövegéhez képest — a legváltozatosabb módon s a mellett
tetszetősen is rendezhető el.
í. számú ábránk a modern sorcsoportosításnak egy újabb módját
mutatja be. Az összetétele igen egyszerű s az egyetlen betűfajból szedett
szövegnek érvényrejutását a legteljesebb mértékben elősegíti. A jobb
oldalon levő, zárt négyszöget képező sorcsoport az előtte meg utána
elhelyezett szövegrésszel jól összevág. A felső háromsoros fej pedig a
maga egyszerű kombinációjú léníakeretével szintén alkalmas ahhoz,
hogy az egész szedésmunka hatását kiválóan emelje.
Minden szaktársunknak melegen ajánlható, hogy amikor modern
üzleti körlevél előállításáról van szó: kerülje el a fölösleges nehézséget
okozó munkálkodás! módot, s e helyett észszerű sorcsoportosítással igye
kezzék a munkáját — amennyire lehet — egyszerűsíteni. így a kívánt
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hatást sokkalta kevesebb idő alatt érheti el, mintsem akkor, amikor
mindenféle mesterkedés belevonásával, a régi módszer szerint állítja elő
a körlevél szedését.
Egészen egyszerű és igénytelen kivitelű körlevelet mutat 2. számú
példánk. Ez az értesítő körlevél is, a maga jól áttekinthető szövegrésze
révén, igen jó hatású.
A belső szedést itt is zárt négyszöggé alakította a szedője, miközben a
szélesebbre fogott első két fősor meg az aláírás egész hatásosan csatla
kozik a négyszöggé alakított keskenyebb szövegrészhez. E csoportosítás
mellett a keltezés és a megszó
lítás is jól van elhelyezve s mind
a kettő bizonyos összeköttetés
ben áll az egyszerű fejszedéssel.
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an szerencsém becses tudomdsóra
hozni, hogy az eddig Teréz-körut 3. sz
álait vezetett vendéglőmet, megnagyobbitua és a modern kor igényelnek telje
sen megfelelő, pazar berendezéssel ellátva
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áld áthelyeztem és a mai napon megnyi
tottam. a (Tlidőn ezen újabb vállalatomat
t. barátaim, lóakaróim és a nagyérdemű
közönség becses figyelmébe ajánlom, ké
rem szives támogatásukat és |óakaratu
bizalmukat előlegezni, melynek klérdemlése mint a múltban, úgy a lövőben is főtö
rekvésem leszen. □ ízletes ételek, tisztán
kezelt italok és |ó kiszolgálás üzleti elvem.
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Akárhány szaktársunknak még mindig az a nézete, hogy csakis úgy
produkálhat valami igazán jó dolgot, ha az ílyes fajta nyomtatványokat
mentői több dísszel tömi tele avagy mentői markánsabb kerettel fog
lalja körül. Am i pedig határozottan téves fölfogás.
Hiszen általánosan vallott tény, hogy a körleveleknek a célja: az
olvasó figyelmét fölköltení. Ez pedig meglehetős mértékben elérhető
azzal, ha a szedést jól áttekinthetően és szembetűnően rendezzük el,
de a díszítő anyag túlságosan bő alkalmazása bizony egy csöppet sem
segíti elő a célnak annyira óhajtott elérését.
A 3. ábrán egy negyedrét alakú kereskedői körlevélnek a kiseb
bített mását mutatom be. Ezen a cégmegjelölést tartalmazó fejrész egé
szen hiányzik. De mert a megrendelő mindamellett jobb munkát akart
a nyomtatványán látni: szükséges volt, hogy a szedő a szabadon álló
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M e llé k le t Spltz A d o lf " A körlevele k szedésének
fe jlő d é se " című cikkéhez.
N yom tatta a Világosság könyvnyom da Budapesten.

R z g |s6 M agyar Papíripar Részvénytársaság (Budapest V,
M érleg-utca 9 . sz.) " P " jelzésű Antique fa- és pátmentes
k önyvn yom ó papirosa. E m inta 6 3 /9 5 cm alak, 48 kg.
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zúfíal újólag uan szerencsénk becses
figyelmébe ajánlani ipartelepünket,
melynek minden ágát a legmodernebb
gépekkel és segédeszközökkel láttuk el, úgy
hogy oersenyképesség tekintetében gyárte=
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s különben jól sikerült szövegcsoportosítás mellett még valamelyes deko
ratív díszt is használjon föl. H ogy azonban a szöveg ne befolyásoltassék, legajánlatosabbnak mutatkozott, ha mindenféle különös keretezés
nélkül, egyszerűen csak egy olyan csinos oldallécet kombinál a szedő,
amely egyrészt dekoratív hatásúvá teszi az egész nyomtatványt, más
részt pedig a tetszetősebbé tételhez is nagyban hozzájárul.
Előfordulhat a gyakorlatunkban, hogy valamely kis nyolcadrétű kör
levelet kell szednünk, de a szöveg kissé bőségesen van hozzája megadva,
úgy mint például az
első mellékletünk balfelőli példája mutatja.
Ilyenkor bizony nem
marad más hátra, mint
hogy a dekoráló hajla
SuSapMl • IPC5.
T. ez
munkat egy kissé rövíVon szerencsi™ b- tudomásdra hozni, hogy '9 0 7 lonuár hú t-én
debb gyeplőszárra fog
juk. A sorok szükség
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esetén kezdettől végig
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folytatólagosan szed
Budapest. Ul. her.. Kis lúnos-utcza 5. sz. a.
hetők, kivéve termé
tdrvénvszéklleg belegyzeft ezég alaH nagybani író- és ra|zs2erkereskedést nyirok. □ Rllnnddan raktáron fogom tartani összes
szetesen a legfelső fő
a szakmába vágó bel- is külföldi gyártmányokat, is kiváló
gondot fogok fordítani az újdonságokra. hogy azokat lehető rövid
sort, no meg az alá
Időn belül könnyen hozzdffrhetőví tegyem. □ Hazafias kötelessígemnek fogom ismerni mindama czikkeket. melyek m ór hazánkírást is.
oan kiszülnek, csakis hazai fo rrásból beszerezni i s oőahotnl,
hogy magyar iparosainkat ú|. nálunk eddig m ig nem gyártót! czlhAmi a „ T .C .“ megkék k is z ltis ire buzdítsam s ebbeli törekviseikben támogassam,
l/állala tom hivatva van egy rigó ta irzett hiányt pótolni, is tisz
szólításbelí rövidítést
telt vevőimnek módot nyu|tanl arra. hogy szüksigletelket. melye
ket eddig külföldről i s több helyről kellett beszerezniük, nálam
illeti, hogy valamelyes
összpontosíthassák. □ m időn kérem, hogy vállalatomat becses
támogatásában riszesiteni szíveskedjék, főtörekvisem leenő.
modern elhelyezési for
lufdnyös óra k mellett gyor9 és pontos kiszolgálás áltól a belém
helyezett bizalomnak megfelelni, a □ a o Hazafias üdvözlettel
mát érhessünk el, egy
m a g y a r ír ó - és R a jzszer-R afctár
bal felől elrendezett
kombinált kaszettába
dughatjuk bele. Ilyen
formán a szedés összeszorított volta dacára
is egészen kielégítő ké
pet kaphatunk. Persze
a cégfej hiányzása ese
3. ábra.
tében sincs kizárva,
hogy valami szép és alkalmas homloklécet is tegyünk a nyomtat
ványra. Az ilyesmi minden körülmények közt jól dekorál.
Az első melléklet jobbfelőlí példája szintén a mindennapos gyakor
latból van merítve. Egy haránt nyolcadrétnyí reklámos körlevélnek a
kicsinyítését látjuk rajta, s megjegyzendő, hogy éppen az ilyen alakú
körleveleknél — talán szokatlanabb voltuknál fogva — kerül a szedő
leginkább abba a helyzetbe, hogy azt sem igen tudja: miképpen fogjon
a dologhoz.
Gyakran például úgy cselekszik ilyen esetben, hogy a haránt nyolcadrétü körlevelet a papíros-alaknak egyszerűen a teljes szélességére
szedi (a kellő margót természetesen leszámítva), nem gondolva meg,
hogy az akkép előállott alacsony s a mellett viszonylag nagyon széles
— legalább is 40— 42 cicerót kitevő — szedéskép semmi esetre sem
lehet valami kellemetes hatású.
5
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Világos dolog, hogy az így szedett körlevél mind az olvashatás
könnyűsége, mind pedig a forma szépsége dolgában nem felelhet meg
a modernebb, jobb ízlésű ember igényeinek, s éppen ezért hasonló ese
tekben nem szabad a formátum-adta egész szélességet szövegszedés!
célra fölhasználni.
A körlevelek szedése különben is lelkiismeretes, gondos és körül
tekintő munkálkodást követel meg s ezért már eleve is alaposan meg
kell fontolnunk, hogy a nagyon alacsony és hozzája képest nagyon
széles szövegszedés egyáltalában érvényre juthat-e ? Én úgy tapasztaltam,
hogy erről sohasem lehet szó.
A mesterszedés dolgában ma az az elvünk, hogy a sablonosságot
amennyire csak lehet kerüljük s a mellett törekedjünk a szövegnek
mindig valamely tetszetős formában való megszedésére. Tetszetős for
mának pedig a túlságosan széles alakot nem mondhatjuk. Az ipar
művészeti szépségnek mindenkoron az a fő-fő kritériuma, hogy az illető
használati tárgy célszerű legyen. Ha már most a körlevél szövegét
nagyon szélesre szedjük: vétkezünk ez ellen az elv ellen, mert hiszen
köztudomású dolog, hogy a nagyon széles sorokból álló szövegszedés
sokkalta fáradságosabban olvasható, mint a keskenyebb formátumos
szöveg. Természetesen a betű képéhez arányított beosztásnak is van
szerepe a dologban.
A körlevelek aláírásának elhelyezése már sok gondot okozott a
modernül dolgozni akaró szedőknek. Egy megoldását a kérdésnek itt
ismertetem: Helyezzük el az aláírást olyképpen, mint azt föntebb látjuk,
tudniillik, hogy az aláírás a szöveg befejező soraival egyetemben zárt,
négyszöget képezzen. N o még egy pár szót arról, hogy miképpen bizto
síthatjuk a szövegszedésnek kellemetes hatású formáját.
Természetesen a papíros szélessége arányában meglehetősen keskenyre vesszük a szedést, sőt esetleg viszonylag nagyon keskenyre,
mondjuk vagy 20 cícerónyí szélességűre is. A fönmaradó teret termé
szetesen ki kell töltenünk. H ogy m íkép: ez a fantáziánk meg az ízlé
sünk dolga. Én nagyon ajánlom ilyen esetben egy bal oldalon elhelyezett
díszítő lécnek az alkalmazását, amelyet a fő sor szükség esetén meg
is törhet.
Iniciálét is tehetünk a körlevél szövegének elejére, éppen úgy mint
akármely más munkánál. A díszes kezdőbetűk alkalmazása minden
féle jobb nyomtatványt nagyban díszít, s különösen ott alkalmazható
igen jól, ahol a szöveg folytatólagosan van szedve s nem bontják meg
a képet minduntalan kímenetek. Iniciálékat különben valami nagyobb
betűből, egy-két darab léniából meg valamicske díszítő darabból magunk
is összekombinálhatunk; nem okvetlenül szükséges annak öntödei terve
zésűnek lennie.
A cikkem keretében foglalt színes-papírosos két körlevéllel olyan
motívumokat mutatok be, melyek modern szedés-elrendezési módjuknál,
valamint nyomtatásuknál fogva szaktársaim számára például szolgálhatnak.
A szövegbe tördelt három ábra pedig,
valamint első mellékletünk kontúrjá
nak nyomtató-lemeze is Herbst Samu
jóhírű budapesti fotokemígráfíaí műSpítz Adolf.
intézetében készült.
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