T é r e lo s z t ó a r á n y é r z é k é s k é z ü g y e s ítő g y a k o r la t o k .
Volt idő, amikor igen sokat prédikáltak arról, hogy a nyomdász
nak rajzolni kell tudnia, vagy legalább is csak az lehet jó »mesterszedő«, aki nemcsak rajzolni, hanem tervezni is tud díszeket, kere
teket, s azonkívül Máser-lemezt is vés.
Ezt hangoztatták szaklapjainkban, s általában mindenütt és min
den alkalommal, mint oly szükségességet, mely elmaradhatatlan,
fő kelléke a betűszedőnek, hogy helyes tipográfiai munkát
végezhessen.
Ebből kifolyólag minden ambiciózus szedő rajzolgatni, tervezni
s mint nagy hangon mondogatta: »lefejteni« kezdett díszeket,
egészen önállónkat, melyeket összeszerkesztett, vagy folytonossági
viszonyban levőket.
Igyekezett mindegyik magát nem annyira nyomdásszá, mint
inkább művésszé kiképezni. Szóval a rajzművészetet tekintettük a
mesterszedés non plus ultrájának.
így azután oda jutottunk, hogy amíg elég tűrhető, de a legtöbb
esetben gyalázatos perspektívájú rajzokkal díszített nyomtatvá
nyaink voltak és vannak, addig tulajdonképpen azokon jól, tisztes
ségesen megszedett sorokat alig látunk.
Ez céljatévesztett dolog volt, mely visszahatást szült!
Igen furcsán hangzanék, ha valamely cipészmester, aki segédet
óhajtván alkalmazni, megkérdezve az ajánlkozót, tud-e szép és jó
cipőt készíteni, ilyenforma választ kapna:
— Cipőt készíteni nem igen tudok, de csizmaszárakra szép dí
szeket tűzni rem ekben: erre képes vagyok.
Nagyjából ilyen volt a helyzet nálunk is, és csak akkor, amidőn
a szertelen kontárkodás — ezt jómagam is elkövettem — már túl
tengett, estek bele amaz ellentétes szélsőségbe, amely határozot
tan elitélte a nyomdászok addigi törekvéseit, s kimondotta, hogy
rajztudásra nincs szükség! . . . A nyomdász legyen nyomdász, szed
jen és ne rajzoljon nyomtatványokat, s ne avatkozzon bele illeték
telenül más foglalkozási ág b a: a rajzművészetbe! . . .
Most azután igazán nem tudta senki, hogy mihez kezdjen.
Cseberből vederbe jutottunk, mert jelszóvá le tt: szedni és min
dent szedni. S itt aztán, mint az előbbeni kultusznál, megint a szél
sőségekbe tévedtek, úgy hogy egyes ornamenseket vonalakból stb.
időt pocsékoló munkával sokszorozva szedtek egymás mellé (utá
nozni akarva ezzel a rajzkaraktert), amely munka pedig nem anyag
szerű, s így nem is érvényesül oly arányban, amennyit ily fárado
zásnak nyújtania kellene.
Ambiciózus mesterszedőink belegurultak a mindentszedés má
niájába, s e rettenetes tévelygésüknek szörnyszülöttei dominálják
ez idő szerint a nyomtatványpiacot.
Ezzel szemben mint enyhítő áramlat indult meg a Tanműhely
tervei révén készült nyomtatványsereg, hogy lassankint majd az
arany középútra terelje a tévelygőket.
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A nyomdásznak rajztudásra szüksége van, de rajztudásának nem
művészinek, vagy művészi dolgok másolására kiterjedőnek, íjanem gya
korlati értékűnek kell lennie.
Vagyis csak annyit kell tudnunk a maximumból, hogy vázlatokat
készíthessünk (nem teljesen kidolgozottakat!) és az esetleg itt-ott
szükséges apróbb mütyürkéket megtervezhessük, de semmiesetre
se tévedjünk a hivatásos grafikus művészek terére, vagyis az illuszt
rálás és művészi rajzdekorálás ösvényére. Ellenben szükségünk
van még ama rajz-, illetőleg stílusismeretre, mely elengedhetetlen
szükségesség az ornamensek logikus ősszeszerkesztésénél, nehogy
meg nem értve a tervező művész intencióit, az egyes darabokat
helytelenül alkalmazzuk, így bizonyítványt állítva ki stílusbeli
járatlanságunkról.
Tehát »szakrajzra« van szükségünk, s miután a nyomdászati tech-

1 —3. példa. Kézűgyesítő gyakorlatok.

nika a papiros vagyis egy sík fölület dekorálásán alapszik, ezért

mindenek eíótt oly rajzgyakorlatokat kell kuftiválnunk, melyek alkal
masak arra, hogy a rendelkezésünkre álló síkot vagyis teret öizonyos
megkívántaié arányokra képesek tegyünk megosztani.
Szóval térelosztó és arányérzékfejlesztő rajzgyakorlatokat kell
végeznünk.
Első sorban azonban, hogy ezekre képesek legyünk, s az irónés egyáltalán a helyes rajztartást és kézmozgást elsajátítsuk, s bizo
nyos biztosságra tegyünk szert a rajzban, az úgynevezett kézügyesítő rajzokkal is kell foglalkozni, ( i —5. példa.)
Ezek ugyan látszólag igen semmitmondó s primitív gyakorlatok,
melyek a hozzá nem értő egyén szemében talán nevetségesek is,
de alapjában véve rendkívül fontosak, mert az alapkövei a további
képességeknek.
Ugyanis ezek a merőlegesen és víszintesen húzott vonalak nagy
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mértékben fejlesztik a megfigyelő képességet s a kéz rajzhoz hajló
intelligenciáját.
Mert a vonalakat egy határozott lendülettel kell meghúzni fölül
ről lefelé vagy balról jobbra, úgy hogy azonos távolságban legyenek.

4—6. példa. Páros és páratlan osztási gyakorlatok.

Ez látszólag igen könnyű dolog, s nehézségét csak akkor fogjuk
belátni, ha megkíséreljük; fokozatos gyakorlat alkalmával e nehéz
ség mind jobban törpül, míg végül eredményekhez jutunk.
Majd azután lassan áttérhetünk e vonalgyakorlatok alapján a
vonal két, három, öt, nyolc stb. részre való megosztására, s hogy
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az osztás helyességét ellenőrizni tudjuk, s így érzékeinket fejleszszűk, a közbeeső egyes rovatokat árnyékoljuk, miáltal a hibák
könnyebben észlelhetők. (4 —6. példa.)
Ezek után már reátérhetűnk a komplikáltabb térelosztó gyakor
latokra is, hogy változatosakká téve ezeket, unalmasakká ne válja
nak. Ezek a gyakorlatok lehetnek már olyanok, melyek a minden
napi életben is fölhasználhatók (béléspapiros, reklámkártya, könyv-
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7. ábra. Komplikáltabb térelosztó gyakorlatok.

cfm stb.), de azért természetesen még mindig az előbbi elve
ken alapulva. (7 —9. ábra.)
E vonalmegosztások szükségesek egyrészt azért, mert a tanuló
kombináló tehetségét fejlesztik, olyannyira, hogy a kezdetleges
vonalak szerkesztése és változékony elosztása által igen kedves
dolgokat alkothat. Másrészt pedig szükséges azért is, hogy ha eset
leg bizonyos arányban való redukciót akarunk végezni, már az
első látásra tisztában legyünk a redukálandó rajz vagy szedésvázlat
arányaival, úgy hogy képesek legyünk azokat tökéletesen visszaadni.
fi
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Mert sokszor megtörténik, hogy csak nagyjából adjuk vissza vala
mely jó vázlat arányait, s bár fölismerjük benne az eredetit: m ég
sem véljük olyan jóhatásúnak; ennek az idegenkedő érzésnek a
kiváltója a helytelen arányokban való visszaadás. Ha ezzel nem
vagyunk tisztában : sohasem tudjuk elfogadható magyarázatát adni
nyomtatványaink helyes vagy helytelen voltának, és az egész csak
puszta megmagyarázhatatlan, ősztőnszerű érzés m arad ; és még
kevésbé leszünk képesek mindig elfogadható, jó nyomtatványokat
készíteni. Erre alkalmas példa a 109. oldali négy kereszt, amelyek
mindegyike kifejezője a jelképnek, és mégis kell, hogy az egyik

bú

8. ábra. Komplikáltabb térelosztó gyakorlatok.

rokonszenvesebbnek tűnjék fel szemünkbe,n, mint a másik, s szer
kesztés dolgában helyesebbnek tartsuk. És emez érzés magyará
zata a természetes arányosságban rejlik.
A természet az arányosságával, szimetriájával és harmóniájával
kiváltja belőlünk a kellemes érzéseket, mfglen aránytalanságával,
rendellenességével és gigászi alkotásaival csodálkozásunkat s meg
lepődésünket okozza. Vagyis a sok normális közül okvetlenül ki
tűnik az abnormis, s száz szép arányos arcú ember közt is leköti a
figyelmünket egyetlen egy abnormis és rút arcú ember. Tehát ha
egy aránytalannak nagyobb is a hatása száz arányosnál is, vissza
taszító voltánál fogva oly idegenkedő érzést kelt bennünk, hogy

ettől a gyors feladással igyekezünk szabadulni, míg az arányos szé
pekre jóleső, kellemes érzettel emlékezünk. ( ír . példa.)
Ez az érzés uralkodóvá lesz rajtunk, ha valamely könyves bolt
kirakata előtt állunk. Kellemetlenül hat reánk a jó sorokkal biró,
de aránytalan elrendezésű címlap, s egyszeriben tisztába jövünk
azzal, hogy készítőjének nincs semmi arányérzéke. De ha valaki-

9.

ábra. Komplikáltabb térelosztó gyakorlatok.

nek nincs is meg a kellő, természetes arányérzéke, azt kifejleszt
heti, ami nálunk nyomdászoknál elsőrendű szükségesség.
Mert amennyire fontos a természetben az arányosság, ép anynyira fontos ez a térmegosztásnál, vagyis (ami minket rendkívüli
módon érdekel) a nyomtatásra szánt sík fölület megosztásánál a
reányomtatandó betű-dekorációval.
D e mit is értünk természetes arányosság alatt ?
Már az ókorban megfigyelés tárgyát képezte egyes matemati
kusok és képfaragók részéről az emberi testrészek egymáshoz

viszonyló arányossági helyzete, s tapasztalták, hogy a normális
embereknél ezek mindétig azonosak, és ha ezek az egymáshoz
viszonyló arányok eltérést mutattak: azokat természetellenesnek,
vagyis abnormisnak, aránytalannak mondották. Állításuk szerint az
emberi test nyolc azonos arányú részre tagolódik, amelyek első
nyolcadába a fő, három nyolcadába a törzs és négy nyolcadába a
végtagok (láb) esnek. Tehát ami ezt a mértéket nem üti meg, az
korcs. S ezt alkalmazták a természet minden alkotására, minek
magyarázatát támogatták a növényvilágból vett példákkal, hol a

(evetek és ágak eírenőezése az egészhez viszonyfik ama bizonyos ará
nyokban, meíyeket az emberi testre is megáííapítottak.
S ha szorgosan megfigyeljük a növényi vegetációt: a régieknek
igazat fogunk adni, mert tényleg látjuk a bizonyos visszatérő ará
nyosságokat úgy az egésznél, mint az egyes részleteknél. (A törzs
és az ágak viszonya egymáshoz, valamint magán a levélen az ere
zetek arányosságai.)

10 . példa. Különböző arányok a kereszt szerkesztésekor.

Ennek alapján azután Zeising A. »Neue Lehre von den Proportionen« című művében az aranymetszés elve szerint a felezést
állítja föl mint alaptételt, mely szerint tehát végeredményben min
den szép azért kelti bennünk a jó, helyes hatását, mert a természet
emez örök törvényeinek m egfelelő arányos felezésben van be
állítva, vagyis: az arányos felezés bármely adott egészet (a) akként
felez két részre, hogy az egész (a) a nagyobbik félhez (b) úgy
viszonylik, miként az — tudniillik a nagyobbik fél — a kisebbik fél
hez Ca —b). Vagyis a nagyobbik fél középarányosa az egésznek és
a kisebbik félnek.
a : b = b : (a —ő) a számokban úgy aránylik, mint 8 : 5 = 5 : 5.
Nyilvánvaló, hogy e számoknak eltérése a teljes pontosságtól igen
csekély, tehát az érzéki észrevevésre nézve elenyésző. Tehát e
számok: 3, 5 és 8 helyes fogalmat nyújtanak az arányos felezés
osztási arányáról. Világosabb és könnyebb áttekintés és megérthetés szempontjából ábrával is magyarázom. (12. példa.) Pl. % a
papirosformátum (egy helyes alak), melyet úgy nyerek, hogy két
egyenlő részre felezem B vonalat, mely felezett rész képezi C vo
nalat, vagyis a szélességet. Miután így a magasságot és a széles-
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séget helyesen megállapítottam, (T-től a 2 vonal alsó sarkáig a 2
átlót húzom, melyet szintén megfelezek, s mely ponttól (közép
pont) merőleges vonalat viszek 2 - re, sh o la 2 -rő l 2 -re vitt össze
kötő megosztó vonal találkozik (£], ott az „ aranymetszés", vagyis
arányosztás, és ha a részt megfelezem, az fogja képezni az alsó és
felső margót (a szedéstest vonalhatára!), s hogy az oldalszéleket
is megkapjam, ugyanezen eljárást fölviszem a szélességre, és így
megkapom a képlet utáni helyes elrendezést! (Itt azonban még
számítani kell könyveknél a könyvkötői munkára s a külső széleket
ennek megfelelőleg szélesebbre vesszük.)
Szóval: a úgy viszonylik a $-hez, mint d a c-hez. Tehát a fölső
a rész három nyolcad, az alsó 6 öt nyolcad. Az e megosztás alap-
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példa. Helyes és helytelen arányok.

V
ján (1. a I I I . oldali ábrákat) elhelyezett szedéstestek helyes beállításúak.

Helyes beállítású nemcsak a szedéstest a papirosfölűleten, ha
nem maguk a megszedett sorok is egymáshoz való viszonyukban.
Ugyanis először az adott szabály alapján megkerestük az arányos
osztásnak m egfelelő széleket, az így támadt szedésfölületnek szánt
síkot újból megosztottuk, s az alsó, esetleg fölső sorokat elhelyez
tük ; azután pedig a két szedéstest közötti teret újból és újból el
osztottuk, egészen addig, amíg csak elhelyezendő sorokkal ren
delkeztünk.
Tehát ami az előbbi térmegosztó gyakorlatoknál az arányos térmegosztások révén fehér, vonalaktól tagolt folt gyanánt jelentke
zik, addig itt már a sorok csoportosítása az aranymetszés alapján
fekete foltokat képez.

no

Mint látjuk, az arányos felezés alapelvének nemcsak az kölcsönöz
létjogosultságot, hogy nyomtatványainkat szép és helyes arányokra
tagolja, amelyek kellemesen hatnak ránk, hanem az is, hogy a
sorokat síkformákká tagolja, s így oly erős dekoratív foltokat képez,
hogy hatásuk minden más dekoratív elem (díszek) kizárásával is
kétségtelen.
Mert a fő törekvés, hogy a szemnek támpontot adjunk, melyen
megnyugodhasson, s e támpontnak a nyomtatásra szánt sík fölületen
mint erős, egységes foltnak kell jelentkeznie, mely foltot az össze-

13 . és 14 . példa. Helytelen és helyes beállítású szedéstestek.

vont mondanivalóval, vagyis, mint fent említém, a címsorok tudatos
elrendezésével alkotjuk.
Legtermészetesebb pedig az, hogy a legerősebb csoportosításé,
illetve alkotású foltba foglaljuk össze azokat a legfontosabb mon
danivalókat, melyeket első tekintetre így az olvasás kényszere alatt
óhajtunk első sorban közölni, tudomására adni azoknak, akiknek az
szánva van; még természetesebb az, hogy eme folthatásra való
törekvésünknél nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az alko
tott folt esztétikai szempontból is helyes legyen, vagyis jó nyugodt
fölületű, nem pedig girbe-görbe vonalaktól határolt.
A foltcsoportosításnál mindig szem előtt kell tartanunk még azt

r\

is, hogy azonos egységeket (értékben!) hordjunk össze, mert igen m ;
könnyen megtörténhetik, hogy az eredetileg egészen arányosan
elhelyezett folt igen rosszul elhelyezettnek hatását kelti, ha egyes
részek az értékben való különbözetnél fogva leszürkülnek, vagy a
síkban ezáltal mintegy visszaesnek. Szóval az arányosság hatása
forma, betű és szín szerint változik.
Ki kell jelentenem azonban, hogy ezeket a gyakorlatokat eleinte
az adott szabály szerint végezzük, de később függetlenítve magun
kat, igyekezzünk az arányelosztásokat s foltelrendezést rövid gya
korlatokkal az érzékünkbe olyannyira belevinni, hogy azokat szinte
egész pontosan tudjuk végezni. S ha az arányosztáson és foltképző
sorcsoportosftáson tűi vagyunk, úgy a fő nehézségeket leküzdöttük,
s könnyen haladhatunk a megértés útján ama biztos eredmények
felé, amelyek szülik majd a magyar könyvnyomtatás magas szín
vonalra emelkedését, egyszerű bár, de egységes és művészi szép
nyomtatványok készítését! . . .
Tották Húrét.

A t a n m ű h e ly i r a jz o k t a t á s .
Néhány évtizeddel ezelőtt, mikor még a nyomdászatban a római
és görög építészetből vett motivumok szerepeltek mint díszítő
anyag, a mesterszedőnek nem volt okvetetlenül szüksége a rajz
tudásra. Inkább egy kis stílus-ismeretre szorult, hogy az ornamenseket helyesen építhesse föl. A szó szoros értelmében vett építés
volt ez, mert a nyomtatványok jó része egy-egy oszlopcsarnokot
ábrázolt. — Később, a betűöntők által piacra hozott gót, renaissance, bárok és rokokó ornamensek kombinálása már valamivel
tágabb teret adott a mesterszedőnek, aki azonban még mindig az
építészeti stílus bilincseit hordva, nem érezte a rajz szükségét. Bár
tagadhatatlan, hogy a rajztudással rendelkező mesterszedő a stí
lusból folyó szabályokat jobban ismerve, az ornamensek összeállí
tásakor nagy fölénnyel bir a rajzolásban gyakorlatlan fölött. Ehhez
hozzájárul még, hogy a nyomdászat kombinatív részében, tehát a
kisebb részecskék összeállításában, az elrendezésben rejlő találé
konysága és arányérzéke a rajzolni tudás arányában fokozódik.
Később, a szabad irányról elnevezett, litográfiái hatásokat va
dászó korszakban már erősen előtérbe lépett az a követelmény,
mely a mesterszedőt a rajzolással való megbarátkozásra késztette.
Míg az előbbi, az építészetből átvett stílusoknál a díszítő anyag
bizonyos törvények alapján, rendesen zárt alakot adva, volt össze
állítható : a szabad iránynál már szabadabb formák voltak irány
adók. A mesterszedőnek már tágabb tere nyílott, hogy rajztudását
érvényesíthesse. El nem hallgatható azonban, hogy e nyomtatvá
nyok szemlélésekor tömérdek csodabogárra, logikátlan kombiná
cióra akadunk, melyek a mai tisztult fölfogás mellett mosolyra
késztetik az embert és melyek nagyrészt annak tulajdoníthatók,
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