K O N Y V T E C H N IK A
ÉS KÖNYVM ŰVÉSZET
IRTA KNER IMRE
könyvművészet fejlődését a könyvnyomtatás kezdetei óta három
hatalmas erő irányította : a technikai és formai tradíció (amely
az egyes nyomdák meglevő betűanyagában és eszközeiben is le volt rög
zítve), az egyes korok uralkodó stílusa és a technikai újítások, amely
utóbbiak lendítő hatása állandó harcban áll az elsőnek fékező hatásá
val. A nyomtatott könyv egész történetét e három erőnek folytonos
küzdelme jellemzi és e hosszú folyamat rengeteg átmeneti típusa
között csak ritkán találunk olyan alkotást, amely egységes, szerves
egésznek, egy-egy stílus tökéletes képviselőjének volna tekinthető. Ma
a könyvművészet — mint korunk egész művészete — ismét forduló
pontra jutott el és hogy megérthessük azokat a problémákat, amelyek
elé a rohamos technikai fejlődés a könyvet napjainkban állította, a
múltból vett néhány jellegzetes példán vizsgáljuk meg, miként küz
denek ezek az erők egymással s miként alakul ki küzdelmükből a fejlő
désnek az a vonala, amelynek követése és tanulmányozása a művészettörténeti kutatásnak egyik legszebb feladata.

Gutenberg találmányának lényegét a köztudat általában a betűk
mozgathatóságában látja, holott az ő óriási érdeme az, hogy egy egész
komplikált mesterség minden folyamatát kieszelte és az összes kap
csolatos problémákat úgy oldotta meg, hogy a betűmetszés, matrica
készítés, betűöntés, a szedés és nyomtatás technikája és maga a nyom
tatósajtó is több mint háromszáz esztendőn keresztül szinte változ
tatás nélkül szolgálhatták az emberiséget. Gutenberg első célja az
volt, hogy kora gyönyörű írott könyveit utánozza, mert a rendkívül
lassan készülő írott könyv olyan drága volt, hogjr egy gyors és könnyű
könyvnyomtató technika, ha olyan könyveket produkált, amelyeket
írottak gyanánt el lehetett adai, óriási nyereséggel kecsegtetett. Guten
berg fennmaradt szerződései és társaival folytatott pöreinek adatai
tanúsítják, hogy őt és társait ez a reménybeli óriási nyereség csábí
totta, erre mutat a nyereségben való előzetes osztozás és az a nagy
titkolózás, ami a megállapodásokat és kísérleteket körülvette.
Ez a szándék magyarázza meg azt, hogy Gutenberg nem elégedett
meg olyan színvonalú termékekkel, amilyet kora fatábláról nyomtatott,
ú. n. blokk-könyvei képviseltek, hanem az írott könyv teljes művészi
értékű, tökéletes utánzására törekedett. A mester páratlan technikai
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képességeinek és művészi érzékének bizonyítéka, hogy a kitűzött ideált
annyira sikerült megközelítenie, amint ezt a 42 soros és 36 soros biblia
mutatja, amelyek kora írott könj^veinek összes művészi eredményeit
vitték át a könyvnyomtatásba. Amikor tehát a nyom tatott betű
művészi fejlődéstörténetét vizsgáljuk, nyugodtan indulhatunk ki a
42 soros biblia betűjéből, amelynek négy sorát mellékletünk 1. ábrája
mutatja. E zt a betűt, illetve írott eredetijét a vágotthegyű és az alap
vonalakhoz 45 fok alatt tartott toll formálta ki és így tipikus írott
betűnek kell tekintenünk. A fejlődés vonala innen indul el és a nyom
tatott betű ideáltípusának kialakítása felé irányul.
Már a két biblia kinyomatása után észrevette Gutenberg, hogy
az új sokszorosító technika igazi lehetőségei nem a drága és ritka írott
könyv utánzásában rejlenek, hanem a rohamosan emelkedő könyv
szükséglet olcsó tömeggyártmányokkal való kielégítésében. Ehhez azon
ban a könyvet teljesen meg kellett változtatnia, hogy apróbetűs nyo
másban, kisebb alakban, súlyban és terjedelemben sokszorosan több
szöveget nyújthasson, mint eddig. Már az 1459-ben befejezett Durandus és az 1460-ban befejezett Catholicon azzal a semigotikus átmeneti
típussal készült, amely nem kézírást utánoz többé, hanem átmenet
egy modern könyvnyomdái betű felé. A z írott és nyom tatott betű
között alapvető különbség van, ametyről még modern könyvművé
szeink is gyakran megfeledkeznek. Am íg ugyanis az írott betű mes
tere sohasem egyes betűt, hanem mindig szervesen megkomponált,
összefolyó szóképet rajzol, amelynek betűi adott, egyszeri kapcsolat
ban állanak egymással, a mozgatható nyom tatott betű mestere olyan
egyes betűt alkot, amelynek bármely elképzelhető kapcsolatban is szer
vesen kell bármely társához illeszkednie. A probléma lényege itt nem
csak a betűforma megalkotásában, hanem a betűt körülölelő üres tér
nek (nyomdásznyelven a betű »húsának«) alakításában is rejlik. Am íg
a német tipográfia a mai napig is a gótikus könyvbetű továbbfejlesz
tett formáit használja, a latinnyelvű nyomtatványok és a román
országok számára igen gyorsan kialakult az a betű, amelyet ma a
közönség latin betűnek, a nyomdász pedig antiquának nevez. E betű
legelőször 1464-ben Adolf Rusch strassburgi könyvnyomtató könyvein
jelentkezik, első fénykorát Velencében és Franciaországban, a máso
dikat pedig Németalföldön éli. (A gótikus írásból kifejlődött úgy
nevezett »Fraktur« egy korai szép példáját a 6. ábra szövege mutatja.)
A legelső antiqua részletformáit még mindig a 45 fok alatt tar
tott, vágotthegyű toll alakítja ki és ezt az írott karakterű korai antiçuat a nyomdásznyelv ma is »mediaeval«-nak nevezi, szemben a későbbi

klasszicista antiquával, amelyet sok nyomdász egyszerűen »antiquá«nak nevez. Ennek a mediaevalnak egyik már későbbi típusát mellék
letünk 2. ábrája mutatja be, amely egy 1667. évi nagyszombati nyom
tatványból származik. (írásos, toliformát mutat benne az m, n, i, r,
d, t kis ferde kezdővonalkája, az e, c, u, m, n hajlásában a vastagodás
súlypontjának elhelyezése, a nagy S alig észrevehető dőlése, míg
átmeneti jellegű benne már az o vastagodásának függőlegesen szimmet
rikus elhelyezkedése, de a második sor nagy Q betűjén a vastagodás
elhelyezkedése még tipikus toliformát mutat.)
A mediaeval megszületésétől kezdve mindjárt megkezdte lassú
átalakulását olyan betűvé, amely részletformáiban és felépítésében is
írott helyett tisztán rajzolt, konstruált betű. Ezt a folyamatot az indí
totta el, hogy a nyomtatott betűt már nem írják, hanem rajzban ter
vezik és vésővel alakítják ki s végső kialakulását akkor érte el az új
betű, amikor a kor stílusának tendenciája is a tiszta és tárgyilagos
konstrukció felé mutat. A klasszicista antiqua rengeteg átmeneti
típuson keresztül 1800 körül alakul ki végképpen s megalkotása a párisi
Didot-k, a Pármában működő Giovanni Battista Bodoni és német
földön Justus Erich Walbaum nevéhez fűződik. E típus egyik legszebb
képviselőjeként mellékletünk 3. ábrája a Didot-k egyik betűjének
rekonstrukcióját mutatja be.
A klasszicista tipográfia diadala után kezdődik el a X IX . század
technikai forradalma, amely az ipar egész területén az egységes tra
díció fejlődésének megszakításához és a formák szétrombolásához
vezetett. A betű területén ez a kialakult Didót— Bodoni— Walbaumféle klasszicista antiqua típusának sokfélekép való variálásában, torzí
tásában jelentkezik először. E gy a múlt század első feléből származó,
úgynevezett keskeny félkövér antiqua típust mellékletünk 4. ábrája
mutat be, amely vékony-vastag vonalainak túlzott ellentétében, függő
leges vonalai ismétlődésének ritmusában már impresszionisztikus hatá
sokat keres. A széles, keskeny, vékony, vastag vonalú antiqua-variációk
után a plasztikus, árnyékolt, majd díszített betűk, végül ezerféle, a
legkülönbözőbb területről vett fantázia-betű divatja következett.
A X I X . század első évtizedének végén König Frigyes feltalálja
a gyorssajtót és ezzel megteremti annak a lehetőségét, hogy a hirtelen
kifejlődött modern könyvkiadás és sajtó olcsó könyv- és újságtöme
gekkel szolgálja ki a század szellemi mozgalmainak óriási betűszük
ségletét. Ehhez persze igen nagy betűtömegekre volt szükség, amelye
ket a gyorsan fejlődő betűöntőtechnika tudott is szállítani, de mivel
a zárt egységben fejlődő stílus helyére ekkor már a gyorsan váltakozó
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divat lépett, a betűfejlődés vonala kétfelé szakadt. A z ú. n. kenyér
betű, amely a folyószöveg szedésére szolgál és igen nagy mennyiség
ben szükséges, alig változott, csak elvékonyodott, elfínomodott ebben
az időben, míg a cím- és díszbetűk változatai egyre szaporodtak. Míg
a X V I I — X V I I I . század nyomdáinak kenyér- és címbetűi rendesen
egy stílusban készültek, a X I X . század második felének erőtlen, kifeje
zéstelen kenyérbetűjéből szedett oldalak egyenletes halvány szürke
ségéből a legkülönfélébb rajzú, tónusértékű cím- és díszbetűk emelked
tek ki, ami tökéletesen megfelelt a kor impresszionista ízlésének, s ezt
a tendenciát a reklám, az újsághirdetés megszületése csak siettette.
A z úttörő angol könyvművészek (W illiam M orris és társai) azután
gyökeresen szakítottak ezzel az iránnyal és hirtelen elhatározással a
múltba nyúltak vissza, de az írott és nyomtatott betű közötti alap
vető elvi különbségről megfeledkezve, túlmessze mentek vissza, egész
a korai mediaeval, sőt az írott gótikus betűig s nagy művészettel meg
csinált könyveik oldalait és címlapjait az írott könyv hatása alatt
építették fel. E ttől a tradíciótól az angol tipográfia máig se tudott
megszabadulni és ez az oka annak, hogy fejlődése zsákutcába jutott.
A kontinensen azonban a litográfia hatása csak siettette a teljes lezüllést, amelyből a tipográfia előbb egy meddő és hamis historicizmushoz
menekült, majd részben japáni hatások alatt kialakult az a tipográfiai
forradalom, amelyet a kilencvenes évek nyomdásza »szabad irány«nak nevezett. Vékony vonalakkal plasztikusan ábrázolt, kunkorgó
szélű betűszalagok, egymásra csúsztatott papírlapok, a plasztikus rajzú
betűből alkotott fősorra telepedő vagy repkedő madarak, vékony vona
lon leereszkedő pókok, állatok, növények, csillagok, indák töltik meg
a papiros síkját majdnem egészen 1900-ig, amikor a diadalmas »szecesszió« elsöpri ezt az irányt és ecsetrajzú betűknek és ornamenseknek, közöttük a hosszú ideig egyeduralkodó vízirózsának adja át a
teret. Ekkor születik meg Ottó Eckmann ecsetrajzú betűje is, ami
annak idején óriási hatású forradalmi újítást jelentett. Utána Peter
Behrens alkotja meg tollrajzú betűjét, de az íróeszközök adta formák
hoz való visszatérés is csak átmeneti eredményeket hozhatott. Már
1902— 1903 körül minden európai öntöde kihozza a maga modernizált
mediaeval típusát, amely vonalban erőteljesebb az előző évtizedek
túlságosan elvékonyodott antiquáinál. (E gy ilyen modern mediaeval
típust 10. ábránk betűi mutatnak.) A modernizált mediaevallal kezdik
el a nagy betűöntődék ismét a nagy, megfelelő stílusú dőlt (»kurzív«)
és vastag (»félkövér«) betűkkel is kiegészített egységes betűcsaládok
kiépítését, ami hosszú idő után ismét lehetővé tette a nyomdásznak

Ktg* 208
hogy nyomtatványait egységes »vágású« betűkből építse fel. De ezek
nek a századeleji nagy garnitúráknak jelentős része is még erősen
individualisztikus jellegű és a divat gyorsan túlhaladt rajtuk. Ekkor,
a világháború küszöbén, az egyre erősödő verseny hatása alatt kezdik
érezni a nyomdák, majd a betűöntődék is, hogy az egységes garni
túrák akkora tőkebefektetést jelentenek, amelyet nem lehet olyan
gyorsan amortizálni, mint amilyen gyorsan a divat változik. Újra
divatja támad a klasszicizmusnak s a nyomdák érdeklődése — állandóbb
értékeket keresve — a nagy klasszicista betűöntők munkái felé fordul.
A háború után Didót, Bodoni és Walbaum betűinek több rekonstruk
ciója jelenik meg a betűpiacon s döntően átalakítja a modern tipo
gráfia képét. Most ez a divat ismét elhalkul és a divat ismét kétfelé
irányul. A tradíció kedvelői a mediaeval felé hajlanak s így a legutóbbi
években Claude Garamond mediaevaljának (kb. 1540) több rekon
strukciója jelent meg a piacon. A modernebb irányok előharcosai azon
ban száműzni akarják a nyom tatott betűből az írás utolsó marad
ványát, a vékony hajszál- és a vastag alapvonalak váltakozását is. K i
választották maguknak a múlt évszázad közepének fantázia-betűi közül
azt, amelyiknek egyenletes vastagságú vonalai vannak (s amelyet a
nyomdász »groteszk« névvel jelöl) és ezt a betűt nevezték ki a jövő
típusának. E betűnek rengeteg vékony, vastag, keskeny, széles, egye
nes, dőlt változata jelentkezett már a múlt évtizedekben. Most némi
leg modernizálták vonalvezetését, s feleslegesnek jelentik ki a nagy
betűket (verzálisokat) s így benne vélik látni azt a betűt, amely a jövő
tipográfiájának anyaga lesz. H ogy ezt a kinevezést a jövő mennyire
írja majd alá, azt ma még nem lehet tudni, de vannak kísérletek
(Dr. Hermann Cohn, 1903), amelyek a vékony-vastag vonalak válta
kozását elkerülhetetlenül szükségesnek mutatják az olvashatóság szem
pontjából is. Egy ilyen modernebb »vágású« groteszk betűt verzálisok
nélkül mellékletünk 5. ábrája mutat be.
*

Am íg a fentiekben a fentemlített három formáló erő alkotó tevé
kenységét mutattuk meg (a klasszicista antiqua kialakításában), meg
akarjuk mutatni azt is, miként válik a tökéletesnek hitt modern tech
nika a kialakult formai értékek lerombolójává. A tipográfia elindulása
kor azt a szigorú formai felépítést vette alapul, amely a régi írott könyv
oldal belső szerkezetét, nemes arányait, a margó elosztását megszabta.
A z új nyomtatótechnika kezdetben nem is állott ezzel ellentétben, mert
hiszen a betűk összerakhatását csak az tette lehetővé, hogy az öntő-
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1. ábra. N égy sor Gutenberg 42 soros bibliájából. (Mainz 1455.)

Et licet, ne nunc quidem fatis túra, vei
quietaíint omnia : Quia tamen abhominum
memória , atque adeo ab Anno ijó o . quo
ultima SynodusDicecefana Strigonieníis ha2. ábra. Nagyszombati nyomtatvány"négy sora 1667-ből."

A klasszicista antiqua kialakítása olasz földön Giovanni
Battista Bodoni, Franciaországban a Didot-család és Német
országban Justus Erich Walbaum nevéhez fűződik. Ezt a
betűt egyrészt a függőleges és vízszintes tendencia erőtelje
sebb hangsúlyozása, másrészt a vékony és vastag vonalak
3. ábra. Didot-féle klasszicista antiqua.

Ez a betű részletformáiban és felépítésében nemtér el a Didot-BodoniWalbanm-féle klasszicista antiquától, csak arányaiban és a vonalak vastag
ságában különbözik attól. A 19. század első felében ennek az antiquának
igen sokféle, keskeny, széles, vékony, vastag, karcsú, vagy tömzsi variációja
4. ábra. Keskeny félkövér antiqua a 19. század első feléből.

azt az antiquatipust, am elynek hajszál- és alapvonalai
között nincsen különbség, vagyis összes vonalai egyenle
tes vastagságúak, a mai nyom dásznyelv „g ro te s z k ” betű
nek nevezi, a legmodernebb tipográfiái irányzat hívei benne
látják a jövő betűjét, m ert tisztán konstruált betűnek te kin tik
5. ábra. Modern groteszk betű.
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6 . ábra. A könyvnyomtató.
Jost A m m a n fa m etszete a Sigm u n d F ey e ra b e n d kiadásában
F rankfurtban 1568-ban m e g je le n t „E y g e n tlic h e B esch reib u n g
A lle r Stan dé au ff É rden e tc .“ cím ű m un kából.
A v e rset H ans Sachs írta.
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műszerből pontosan derékszögű és pontosan egységes méretezésű betűk
tömege került elő, az oldalnak a papiros síkján való pontos elhelyez
kedését pedig az biztosította, hogy a nyomdász sajtóján két szöget,
az úgynevezett »punktúrákat« helyezett el, amelyekkel az egyik oldal
nyomásakor átszúrta a papirost és a második oldal nyomásakor csak
arra kellett vigyáznia, hogy a papirosba szúrt lyukacskák ismét pon
tosan a punktúrákra illeszkedjenek. De a régi nyomdász festékezőmódszere biztosította azt is, hogy az oldal festékezése egyenletes és
amellett mégis művészien differenciált legyen. A festéket ugyanis két
bőrlabdával hordotta fel, amelyeken előbb egyenletesen eldörzsölte
azt, majd segítségükkel (az ecsethez hasonló módon) a forma egyes
részeire annyi festéket hordott fel, amennyi éppen kellett, vagyis
például a sötétrajzú fametszetekre (amelyek a szedésbe voltak illesztve)
vagy a vastagabb betűs címsorokra többet, a világosabb rajzú
ábrákra és apróbb betűkre kevesebbet. Ezzel a gondos és aprólékos
technikával a kézisajtó napi átlagos termelése kb. háromszáz ív meg
nyomására rúgott, amin a fasajtó helyett behozott modernebb vas
kézisajtó se tudott lényegesen gyorsítani. A modern gyorssajtó azon
ban a X I X . század elején nemcsak a nyomástechnikát alakította át
(parallel síkok helyett egy lapos formával és egy hengeralakú nyomtató
felülettel bonyolítva le azt), hanem egyrészt mechanizálta a festék
felhordást, másrészt az illesztéket a^ oldalpárok közül a papiros szélére
tette. Ez a két változás volt az, ami a könyvoldal szigorú kompozíciója
iránti érzéket kiölte a nyomdászból és lehetetlenné tette a differenciált
festékezést.
Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a folyamatokat.
Mellékletünk 6. ábrája Jóst Amman (Frankfurt, 1568) híres fa
metszete nyomán két nyomdászt ábrázol a sajtó mellett. A z egyik
most akarja leemelni az ábrán világosan kivehető két punktúráról az
éppen kinyomott ívet, a másik pedig már a következő nyomás szá
mára festékezi bőrlabdáival a nyomtatóformát. Mint látjuk, az ábrán
bemutatott nyomdászlegények nyomtatóformája csak két nagy oldal
szedéséből áll. Ez sokáig így maradt, de még a könyvek és betűk
kisebbé válásával is csak négy, majd nyolc oldalt nyomtattak egy
szerre, mert a nyomtatófelület nagyságának megvoltak a határai.
A z ív középső meghajtásának helyén elhelyezett punktúrák tehát még
a rongyos szélű merített papirosnál is — az ív kis terjedelme folytán —
a két oldal nyomásának pontos illeszkedését (sorregiszter) biztosítot
ták. 7. ábránk egy modern 16 oldalas nyomtatóformát mutat be. De
igen gyakran nyomunk ma már 32, vagy 64 kisebb oldalt is egyszerre.
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A modern gyorssajtó 8— 10.000 íves napi teljesítményét csak egy
szerűbb illesztéssel lehetett elérni,' úgy hogy az ív szélét a gépen levő
illeszték mellé toljuk. (E zt a folyamatot modern automatikus berakó
készülékeink nagyon meggyorsították, de nem javították.) A nagy ív
azonban részben a nyomóhenger mechanikus hatása, részben a papiros
nak a légköri nedvesség és a temperatúrakülönbségek iránti roppant
érzékenysége folytán gyakran összehúzódik vagy megnyúlik és mivel
az illeszték a papiros szélén van, ez a differencia a papiros másik széléig
erősen jelentkezik. Nézzünk át —- a világosság felé tartva őket — a
kezünkbe kerülő könyvek lapjain, akkor erről könnyen meggyőződ
hetünk. Ez a folyamat aztán nemcsak a margóarányok eltolódásában
vo lt romboló hatású, hanem abban is, hogy miatta a szedő elveszítette
az érzéket annak fontossága iránt, hogy magának az egyes oldalnak
belső szerkezetét is pontosan felépítse.
Azonban 7. ábránk megmutatja azt is, mi a hatása a festékezés
mechanizálásának. A festéket ma a bőrlabdák helyett egy a formán
végiggördülő henger hordja fel, amely a mögötte vagy fölötte elhelye
zett dörzsölőhengerek révén a festékvályuval van érintkezésben. A fel
hordás lényege az, hogy folyamata alatt a formán és a hengeren levő
festékréteg kiegyenlítődik, ami kétszeri felhordás alatt (vagyis
amíg a henger egyszer oda és vissza halad) körülbelül megtörténik.
H ogy ez az elosztás egyenletes legyen, a hengerek nemcsak tengelyük
körül forognak, amialatt egymással érintkeznek, hanem néhány centiméternyi oldalmozgásuk is van. A felhordás maga egyirányú, párhuza
mos sávformában történik.
Amikor a gepmester >beemeli« a sajtóba a formát (például azt,
amehTet 7. ábránk mutat), legelső dolga az, hogy a festékvályu festék
áteresztőkésének csavarjait azokon a helyeken, ahol nincsen festék
fogyasztás, elzárja. Ilyen helyek például a 7. ábra hengerénél a betűvel
jelzett szakaszok. Ha ez az elzárás nem történne meg, akkor a henger
ezen szakaszain fogyasztás híján felgyűlne a festék és az oldalmozgás
révén áttolódna a szomszédos szakaszok egyes oldalainak alsó és felső
részére, amelyek így túlzottan sok festéket kapnának. Ennek az elzárás
nak tehát minden egyes formánál meg kell történnie. A festékvályu
többi csavarait azután aszerint kell beállítani, amint a festékfogyasztás
a próbalevonatok szerint kialakul. A 7. ábrán bemutatott forma c betűs
szakaszán például négy egyforma, tele szövegoldal van, ezek a nor
mális mennyiséget fogyasztják. A b szakaszon azonban egy címlap,
egy fejezetkezdő és végző oldal van, itt tehát ezzel a fogyasztás csök
ken. A z e szakaszon egy fejezetkezdő oldal, de a 15. oldal felső részén
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egy sötétebb, több festéket igényelő ábra van, ami egymást adott
körülmények között kiegyenlíti. Viszont a d szakaszon van két olyan
oldal, amelyek felső részén sötétebb ábrák vannak, tehát itt több
festéket kell adagolni. Bármilyen komplikáltak és fejlettek modern
festékezőszerkezeteink, alig lehet megakadályozni (m ivel a felhordás
sávosan történik), hogy a 7. ábra 10. és 11. oldalainak felső részén
levő két ábra miatt a 6. és 7. oldalak felső részén a szöveg festékesebb
ne legyen, mint az alsó részen. A modern verseny egyre kevesebb és
kevesebb időt enged arra, hogy a gépmester a festékezést egyenletesen
beszabályozza és így könyveink festékezése óriási differenciákat mutat,
amit leginkább az egymás után következő oldalpárokon láthatunk,
vagy azokon az oldalakon (pl. 16. és 17., 32. és 33. stb.), amelyeknél
a könyvek egyes ívei találkoznak.
*

A könyvnek az a része, amelyen a nyomdász formaalakító kész
sége és képessége, művészi szándékai a legteljesebben érvényesülnek,
a könyv arca, a címlap. Vizsgáljuk meg mármost, miként mutatkoz
nak meg a fent jelzett tendenciák néhány, e sorok írójának gyűjte
ményéből származó magyar címlap kicsinyített ábráján.
Gutenberg korának írott és nyomtatott könyvein a címlapot még
csak egy-két írott sor helyettesíti, amely kézzel van piros festékkel
a fekete szövegtömb fölé írva. Elrendezése tipikusan írásos, mert a
sor elején kezdődik és ott végződik, ahol a szöveg elfogy. (A z írott sor
terjedelmét csak többszöri felvázolással lehet előre megállapítani, ami
az akkori íróanyagokkal nagyon nehéz volt és a már leírott, esetleg
rosszul elhelyezett szöveget is nagyon nehéz volt eltávolítani.) A cím
megoldásnak ezt a módját akkor is megtartotta a nyomdász, amikor
már többféle nagyságú, címek szedésére alkalmas betűvel is rendel
kezett. A címszöveg első szavait leszedte legnagyobb betűjéből, meg
töltve vele az első sort, a félbeszakított mondatot vagy szót a máso
dik sorban kisebb betűvel folytatta és így sorakoztatta fel összes betű
fokozatait a szövegbetűig, vagy még annak fokozatán alul is, amíg a
szöveg végére nem ért. A tipográfiai címszedés stílusa akkor kezd
kialakulni, amikor a nyomdász rájön arra, hogy addig csak a szó
közök és végzősorok kitöltésére használt vak- (a papíron le nem nyo
módó) anyagával a szót a sor közepére zárhatja. Ez a »középrezárás«
már igazi tipográfiai lehetőség, amely az írásos elrendezésnél sohasem
fordult addig elő. E ttől kezdve a szedett címlap mindig az oldal függő
leges tengelyének két oldalán, szimmetrikusan helyezkedik el és formai
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alakítását a kor gondolkodás- és kifejezésmódja (tehát a szöveg fogal
mazása), stílustendenciái és az építészetből vett analógiák befolyásol
ják. Nézzük meg ennek néhány jellegzetes példáját.
Mellékletünk 8. ábrájának öt felső és három alsó sora a szim
metrikus, tipográfiai elrendezést mutatja. A középső díszítővignetta
részletei — a rokokó szellemének megfelelően — aszimmetrikusak
ugyan, de az egész vignetta, mint dekoratív folt, eléggé szimmetrikus
körvonalú és a hossztengelyen szimmetrikusan helyezkedik el. De a
fősorok alatt egy mottó van elhelyezve, amely nem tartozik szorosan
a szöveghez és ezt a különállást a nyomdász azzal hangsúlyozza, hogy
annak írásos elrendezést ad. A szöveget magát dőlt, kurzív betűből
szedi és az első sort mindjárt elől (nyomdásznyelven: »tompán«) kezdi,
a többi sorokat csak elől »húzza be« és az utolsó sort ott végzi, ahol a
szöveg elfogy, vagyis nem zárja középre. Ezen a címlapon tehát tipo
gráfiai és írásos kompozícióformák keverednek. H ogy ez a címlap
alkotójánál tudatos lett volna, nem hihető, de tény az, hogy a cím
lapok szövegéhez szorosan nem tartozó ilyen idézetek és mottók
elhelyezésénél ez az elrendezés hosszú időn át tradíció volt és még
ma is szokásos.
9. ábránk egy 32 évvel későbbi klasszicista címlapot mutat, amely
már tiszta architektúra. írásos elrendezési elemeknek nyoma sincsen
benne, a címsorok merész ritkítással való alakítása (az elgondolt kom
pozícióforma kedvéért) tiszta tipográfiai elem, amellyel az írásnál
sohasem találkozunk. Tiszta tipográfiai szellemre mutat minden plasz
tikus vagy naturalisztikus díszítőelem mellőzése és az egyszerű vonal
nak díszül való alkalmazása is.
10. ábránk a modern időkből való. A múlt század 90-es éveinek
fentebb említett »szabad iránya« után olyan reakció következett,
amely — néha a nyelvtan vagy a mondatszerkezet szabályai ellenére
is -— zárt egységekbe, sortömbökbe kényszeríti a szöveget és ezeket a
tömböket használja fel a kompozíció elemeiül. Példánk egy három
szögű és több négyszögű sorcsoportból van komponálva. A szedésnek
ezt az irányát blokk-szedésnek hívták és a sortömböket kezdetben
aszimmetrikusan, majd az oldal hossztengelyén szimmetrikusan helyez
ték el. E stílus késői utódjaival ma is találkozunk.
De lássunk egy újabb példát, 11. ábránkat, amely törekvéseiben
és hibáiban is jellegzetes gyermeke korának. A kompozíció felső öt
sora a 18. század szabad sorarchitektúráját utánozza, amire az eredeti
ben pirossal nyom tatott fősorok is mutatnak. A z »azaz« szócska azon
ban azt mutatja, hogy a címlap tervezője nem értette meg régi példáit.
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A z ilyen külön sorba elhelyezett kötőszócskákat akkor szedte dőlt
betűből a régi tipográfus, amikor a nagyon is bőbeszédű szöveget át
tekinthetőbb tagolás kedvéért több megkomponált sorcsoportra kellett
osztania, és ezek között olyan átmenetet akart teremteni, amely nem
csak összeköti, de elválasztja a csoportokat. Itt ez nemcsak azért volt
felesleges, mert a szöveg nagyon kevés, de azért is, mert a két fősor
között amúgy is sok fehér terület van. A címlap második részét a
szerző nevét feltüntető két sor és a kerek szignet alkotja, amelyek
egészen írásos kompozícióformában, aszimmetrikusan vannak elhe
lyezve. E zt a hatást még jobban hangsúlyozza a szignetnek kifejezetten
pecsét jellege. Végül az alsó két sor a fölöttük elhelyezett vonallal
együtt egy zárt sornégyszöget alkot. Ennek szándékosságát mutatja
a sorok erős ritkítása és a nagy szóközök, mutatja az, hogy a vonal
végig egyenletes vastag és az is, hogy a vonalnak nem adtak vékony
kísérővonalat, holott a pecsétszerű szignet stílusának ez jobban meg
felelt volna. Ezen a címlapon tehát három, egymással teljesen ellen
tétes kor reminiszcenciáival, össze nem illő stíluselemeivel találkozunk,
ami bizony modern címlapjainkon — sajnos — nagyon gyakori jelenség.
*

H ogy merre tart majd könyvművészetünk fejlődése, azt ma még
sejteni lehet csak, de tény az, hogy a X I X . század technikai forradalma
(a gyorssajtó, a beiűöntés géptechnikája, a gépi könyvkötés) által
felvetett formaproblémák megoldására, íme, egy évszázad se volt
elegendő és máris új problémák elé állított bennünket a rohamosan
fejlődő könyvtechnika. Paul Renner szerint azonban ezért a fejlő
désért nem is annyira a könyvművész, a betűöntő és a nyom 
dász a felelős, mint az olvasó, mert a dolgok természete sze
rint az az irány fog diadalmaskodni, amelyet a vásárló közön
ség támogatása igazol, amelynek a tömegekben visszhangja
van. Világos tehát, hogy könyvművészetünk fejlődése csak
akkor vehet majd határozott irányt, amikor korunk
sokféle szellemi irányzatából a kor egységes
stílusa, az új korszellem végleg kialakul.

