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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hogy az illető mesterszedők a rajzolásban még járatlanok voltak.
Hogy a későbbi naturalisztikus irány mennyiben járult hozzá a
rajztudásra való törekvés elősegítéséhez: azt az akkortájt világ
szerte létesített nyomdászati rajzkurzusok fényesen illusztrálják.
E rajzkurzusok nem mindenben feleltek meg a hozzájuk fűzött
reményeknek, aminek magyarázatát abban találjuk, hogy ezek a
kezdetlegesség stádiumában a próbálgatás jellegét viselték magu
kon. D e főképpen azzal magyarázható, hogy a nyomdászat tech
nikájában járatlan tanárok téves utakon járva, nem találták el a
helyes rajztanítási metodikát. D e ha a rajzok gyakorlati fölhaszná
lása nem is történt meg a kellő mértékben, el kell ismernünk,
hogy a rajzkurzusok hatása révén mind több s több nyomdász fog
lalkozott a rajzzal, fejlesztve ezzel látóképességét és arányérzékét.
Okulva az eddigi rajzkurzusok eredményének hézagosságán, a
Könyvnyomdászok Szakköre és az Országos Iparművészeti Iskola
által közösen föntartott Nyomdászati Tanműhely vezetője, Czakó
Elemér dr. — Helbing Ferenc rajztanár művészünkkel egyetértőén
— egészen uj alapokra fektette a nyomdászok rajzoktatását. Sza
kítva azzal a régi, hagyományos metódussal, amely szerint a rajz
tanítás a minták után való rajzolgatásban merült ki, a Nyomdá
szati Tanműhely rajzkurzusának főbb irányelvei a következők:
A mesterszedőnek csak annyiban van szüksége a rajztudásra,
hogy ezáltal látóképessége finomuljon, arány- és stílusérzéke fej
lődjék. Látóképesség, avagy ennél jobb, helyesebb kifejezéssel:
formálóképesség alatt a nyomdásznál azt a képességet értjük,
amellyel egy plasztikus tárgyat síkba tudunk redukálni és rögzíteni.
A gyakorlati életben elég sűrűn fordul elő az az eset, hogy a
mesterszedőnek szüksége támad egy-egy iniciáléra, monogrammra
vagy kisebb ornamentális kompozícióra. Ilyenkor igen jó szolgá
latot tesz a rajzolásbeli készültség. Nem méltánylandó azonban az,
ha a mesterszedő olyan kompozíciókkal akar megbirkózni, melyek
erején fölül állók és melyek egész művész hozzájárulását teszik
szükségessé. A rajzolásban még oly gyakorlott mesterszedő is — a
sujet természetéből kifolyólag — csak ritkán konkurrálhat a mű
vésszel, mert a művész, kinek egész lényét betölti a művészettel
való foglalkozás, könnyebben állja a versenyt. Ez a tétel azonban
meg is fordítható. Az a művész, ki a nyomdászat technikájával
nincs tisztában, ritkán tud nyomdászati szempontból kifogástalant
alkotni. Talán nem lesz érdektelen, ha ezt a tételt kissé megvilá
gosítjuk. Több ízben láthattunk oly művészi rajzokat, melyeknél a
szöveget utólag szedték vagy nyomtatták, s melyeknél a rajzoló
figyelmen kívül hagyta a betű duktusát, a sorok, a szedés alakját,
terjedelmét és így a kész nyomtatványnál a szöveg s a dekoráció,
tehát a rajz között nem volt meg az okvetetlenül megkivántatódó
összhang. Vagy az egyik vagy a másik csapott át a túltengésbe.
A rajztudás a mesterszedőnél ne szerepeljen mint végcél, ha
nem mint nemesítő eszköz, melynek révén a rendelkezésére álló
anyagokkal is művészies nyomtatványt képes előállítani. A rajzo-

113

JS Z * .

S ÍV J

láshoz csak akkor folyamodjunk, ha a nyomda hiányos fölszerelése
egyenesen kényszerít arra, vagy pedig a megrendelő kívánságát
kell teljesítenünk. Mert hiszen tudvalevő, hogy mi nem magunk
nak készítjük a nyomtatványt, hanem a megrendelőnek. Számol
nunk kell oly körülményekkel, melyek bizony sokszor útját állják
annak, hogy nyomtatványunk valóban művészies legyen. Számol
nunk kell első sorban a megrendelő Ízlésével, meg aztán sokszor
le sem disputálható kívánságaival. Főképpen pedig a nyomtatvány
kalkulálásával, mely megszabja azokat a határokat, melyek között
mozoghatunk. Utóbbi ugyan nincsen befolyással a nyomtatvány
művészies kivitelére, mert hiszen egyszerű eszközökkel is lehet jót
alkotni, de annál súlyosabban nehezedik ránk az előbbi, tudniillik
a megrendelő kívánsága. Erről szedőink sokat beszélhetnének.
A nyomtatvány rajz útján való előállítása tehát csak akkor van
helyén, ha a kalkuláció azt megengedi és a nyomdai fölszerelés
hiányossága vagy nem m egfelelő volta kényszerít bennünket reá.
A Nyomdászati Tanműhely vezetősége olyan nyomdászokat
akar nevelni, kik a rajztudásuk révén látni és érezni tudjanak.
Látni s érezni a természetben rejlő egységet, arányt és szépséget,
s azt az agyban, majd pedig a papiroson meg tudják rögzíteni is.
A tanév kezdetén, tekintet nélkül a hallgatók rajzbeli előképzett
ségére, kézügyesítő gyakorlatokat végeztünk, melyek a szemmér
ték fejlesztését célozták. Ilyenek voltak : a vonal felezése, három,
négy, őt stb. egyenlő részre osztása, párhuzamos vonalak és geométriai alakok szabad kézzel való rajzolása. Egyszerűbb vonal
szerkezetek szerkesztése. Majd körök és egyéb virágmotivumokra,
levelekre emlékeztető u. n. kézügyesítő gyakorlatok következtek.
Amikor már némi kézügyességgel rendelkeztünk, áttértünk a
természethez. Papiroslapra ragasztott, préselt növények, valamint
cserépbe ültetett virágok tanulmányozása s lerajzolása volt föladva.
Miután itt már természet után való rajzolásról van szó, nem lesz
talán érdektelen, ha az e rajzolásnál követett irányelvekre kitérünk.
A természet után való rajzolásnál minden méricsgélés mellő
zendő, és különösen ügyeljünk a szemmérték gyakorlására. Ha a
lábunk egészséges és mégis mankón járunk: úgy lábunk idővel el
fog satnyulni; ugyanígy, ha a természet utáni rajzolásnál méricsgélünk: szemünk nem sajátítja el azt a mérőképességet, amelyre
pedig minden komolyan vett rajzolásnál okvetlen szükségünk van.
A természetben minden tárgynál három kiterjedést figyelhetünk
m e g ; ezek a magassági, szélességi és mélységi kiterjedés. Nyom
dász-embernek azonban, miután papiroslapot díszít, csak a ma
gassági és szélességi kiterjedéseket kell megfigyelnie. Így tehát
például egy leveles ág lerajzolásánál a következőképpen fogunk
eljárni: Mindenek előtt megállapítjuk az ág magassági és széles
ségi kiterjedését, majd megkeressük az egész ág silhouette-szerű
foltjának alakját, úgy hogy az ág végső nyúlványait vonallal össze
kötve megkapjuk azt a geométriai alakot, mely a további rajzolás
nál nagy könnyebbségünkre szolgál. Ezután az ág vázát megraj-
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zoljuk, majd végül az egyes levelekre kerül a sor. Tehát nagyobb
fölületekről fokozatosan a kisebbekre térünk át. Ilyen eljárás mel
lett rajzunk jóságát mindenkor ellenőrizhetjük, úgy hogy a rajz
minden fázisánál az arányokról, azok helyességéről meggyőződést IBS
szerezhetünk. Ami különben is a modern rajzoktatásnak egyik sar
kalatos elve : a rajzoló legyen képes rajzát ellenőrizni s megbírálni.
A vonal iránti érzékünk fejlesztése szempontjából kontúrban
$ j|
rajzoltuk az említett növényi motívumokat. A további gyakorlatok wi.
már a síkdíszítés magasabb fokára terelték figyelmünket. Necsak
a vonal, a kontúr szépségeiben tudjunk gyönyörködni, hanem ér
zékünk legyen a ffolthatások iránt is. Ami különösen fontos az
ujabbkori iparművészeti törekvések szempontjából és éppen azért
a Tanműhely munkálkodása közben is sok gond fordíttatott reá.
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A róisa stilizálást fokozatai a természetes formától a négyszögű formába zártságig.

A növényi motívumok még mindig a maguk természetességében,
előbb fehér alapon tussal pozitíve, majd pedig fekete háttérrel
negatíve rajzoltattak meg. Különös figyelmet érdemelnek a japán
módra eszközölt »beállítási« gyakorlatok. Itt nagyon fontos például
a pozitív alakban megrajzolt motívumnál annak a megállapítása:
mennyi tér hagyandó fehéren, hogy a rajz érvényre juthasson.
A pozitivek és negatívek értékelése és ennek gyakorlása elő
tanulmányul szolgált a későbbi stilizáláshoz is. A stilizálás tulajdon
képpen nem más, mint valamely tárgy egyszerűsítése, sok apró
lékos részlet egybefoglalása, tömörítése s főképpen kivonatolása.
A jellegzetes formáknak előtérbe helyezése és fokozása, viszont a
lényegtelen részek visszaléptetése képezi a stilizálás alaptörvényét.
A stilizálás lehet szimetrikus és aszimetrikus. A szimetrikus stili
zálás is többféle; ilyen a teljességében szimetrikus stilizálás, ame
lyen a jobb és bal, valamint a fölső és alsó rész teljes tükörképei
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egymásnak. Szimetrikus az is, ha esetleg egy közös tengelyen kon
struálva csak jobb és bal oldala egyezik egymással. De szimetrikusnak (foltban szimetrikusnak) mondhatjuk azt is, amikor a rajz
jobb és bal oldala — ha a részletek tekintetében nem is — de fol
tokban, ezek értékviszonyai dolgában egyensúlyozzák egymást.
Ha a stilizálás fokozhatóságát szorgosában megfigyeljük, azt

A pillangó szárnya természetesen megrajzolva és több különféle stilizálásban is.

tapasztaljuk, hogy majd minden motívum a végtelenségig stilizál
ható és kombinálható, különösen akkor, ha a jellegzetes vonásokat
a minimumra redukáljuk. — A stilizálás gyakorlása közben a leg
helyesebben járunk el, ha egyszerűbb levéllel kezdjük, melyet elő
ször a maga eredeti nagyságában, minden aprólékos részletével
együtt pontosan lerajzolunk. Ha azután e rajzunk helyességéről
meggyőződtünk és a levél jellegzetes vonásait ismerjük, áttérhe-

lünk annak stilizálására, még pedig úgy, hogy az apróbb részle
teket elhagyva, belerajzoljuk a körbe, tojásdad alakba, három-,
négy-, öt-, hat- stb. szögbe, a geométriai alakot mindenkor be
töltve. Majd áttérhetünk a kombinálási gyakorlatokra. Nevezetesen
az említett geométriai alakokba — például a körbe — rajzolunk
két, három, négy stb. levelet, úgy hogy azok a kört és később a
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A Nyomdászati Tanműhely rajzoktatásából. Balra az alapul vett ág a maga termé
szetes formájában, fehér alapon pozitíve, jobbra fekete háttérrel negatíve rajzolva.

A Nyomdászati Tanműhely rajzoktatásából. Balra ugyanaz az ág keretbe foglaltan,
foltban rajzolt levelekkel, de természetesen. Jobbra kissé egyszerűsítve, keret nélkül.
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A bal oldalon az ág még fokozottabbíjegyszerűsítése. Jobb fetőPa teljességében"'szimetrikus stilizálás példája (a fölső és alsó, jobb és bal rész tükörképei egymásnak).
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Példák a szimetrikus stilizálásra. A közös tengelyre konstruált rajzok egyikén a jobb
és bal oldal egészen megegyezik egymással, a másikon csak igen kicsiny az eltérés.
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Példák a szimetrikus és aszimetrikus stilizálásra. Az első szimetrikus, mert a jobb és
bal oldal a foltokban, ezek értékviszonyai dolgában eléggé egyensúlyozza egymást.

Példák a szimetrikus és aszimetrikus stilizálásra. Az első példa aszimetrikus, mert
egyik oldala sem egyezik a másikkal. Az iniciáléval kombinált rajz már szimetrikus.
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Változatosság kedvéért a növényi stilizációk mellett állati motí
vumokat is használtunk föl. Ilyen volt a lepke szárnyainak stilizá
lása, melyet először természet után rajzoltunk, majd különböző
geométriai alakokba helyezgetve, át-átrajzolgattunk, mígnem a
stilizálóképességnek oly fokára nem értünk, melyen a lepkeszárny
jellegzetes vonásait ugyan megőrizte a rajz, de már ornamentumszerű kompozíciót nyertünk véle. Ennek gyakorlati célja igen nagy
jelentőségű. A kész motívumok szolgai lemásolása a kezdő rajzo
lónak ugyan jó lehet, de a haladónak — ha nem akar örökké man
kón járni — szüksége van arra, hogy találékonyságát fejlessze és az
ilyen stilizálások gyakorlása által újabb eredeti formákkal gazda
gítsa formakincstárát. Ha valaminek, ügy az ilyen tanulmányoknak
igazán nagy hasznát veheti minden modern gondolkozásé szedő.
No most még néhány szót a rajzolásról nagy általánosságban.
A modern iparművészeti törekvések egyik sarkalatos elve gya
nánt szerepel az a törekvés, amely szerint minden ipari termék
magán hordja az anyagszerűség, a becsületesség bélyegét. Tehát
ne csináljunk papirosból fát avagy bőrt, gipszből bronzot avagy
fából vaskarikát, amit még nap-nap után láthatunk. Rajzunk tehát
szintén — ez elvhez hiven — ne keltsen oly benyomást, mintha
azon bizonyos részek kiemelkedni akarnának vagy a papiros síkján
túl mélyednének, hanem minden részlete síkban maradva egysé
ges legyen. Az anyagszerűség elve alá tartozik még az is, hogy a
rajz, mely a csontból, húsból és idegből való emberi kéz produk
tuma, maradjon meg a maga technikája jellegében. Ne kalandoz
zék árnyékoltságával a fénykép, vagy hajszálvékonyságú s bántóan
éles vonalaival a vésetnek, a rézmetszetnek terére. Röviden szólva :
a rajz rajz legyen !
Prüner Tlrnoíö.

A b e tű v e té s g y a k o r lá s a a T a n m ű h e ly b e n .
Az elmúlt évben a Nyomdászati Tanműhelyben a betűírás és
betűrajzolás elemeit is igyekeztek a szaktársakkal megösmertetni.
Noha igen sokan megakadtak ezen a tantárgyon (persze nem a
Műhely hallgatói közül), s ha lehetett, nyilvánosan is elégszer öltőgették rá a nyelvüket, mégis sikerült ezen a téren is valamelyes
eredményt elérni. Hogy e tantárgy célját mindenki megérthesse,
el kell mondani, hogy olyan eszköz ez a nyomdászok nevelésénél,
amely nélkül igazi betűismeret tulajdonképpen nem is létezhetik.
Másként mint ennek segítsége nélkül nem is tudnám megérteni,
miként óhajtanák egyesek, hogy a szaktársak megismerjék a saját
anyagukat. S hogy ennek megismerésére rá kell őket vezetni, azt
minden eddigi munkálkodásuk mutatja, amely legjobban elárulja
azokat a ferde nézeteket, amik talán nem mindig a saját hibájuk
folytán, de mégis beléjük nevelődnek. — Hát mondom, ennél a
tárgynál okvetlenül szükség van a betűírásra és később a betűk

