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Előszó

Olyan korban élűnk, amikor az emberi alkotó energia hatékonysága
és minőségi tartalma egyre gyorsuló periódusát éli. A tudomány
csodálatos felfedezései a társadalom, a termelés minden tevékenységi területén a gyors változtatások
szükségességét diktálja. Az újabb
és újabb tudományos célok eléréséhez nemzetközi kooperációk egyre bővülő hálózatának vagyunk tatúi. A fejlődésnek ebben a felgyorsult folyamatában nélkülözhetetlen
feladat az információforrások korszerűsítése. Ide tartoznak az újságok, folyóiratok, képeslapok is,
mint az információáramlás szinte
legmozgékonyabb, naponta nélkülözhetetlen eszközei.
Nem lehet kétséges, hogy az újság, a folyóirat társadalmi szerepe
az utóbbi évtizedben rohamosan
növekedett.
A mennyiségi igényhez érthetően
kapcsolódott a minőség jelentős javításának feladata, a képek iránti
szükséglet határozott követelése.
Új utakat kellett keresni a technikai
bázis és a szerkesztés-tervezés korszerű színvonalának megteremtésében.
Az elavult nyomdaipari technikák helyére fokozatosan új korszerű
technikák kerültek. A fényszedés, az
elektronikus színbontás, az auto-

matikus filmhívás, a négyszínt nyomó géptípusok új feltételeket teremtettek a magasabb minőség, a
gyorsaság biztosítására.
Ne feledjük, évtizedekkel korábban az újságokat és a folyóiratokat
„készítették", most és a jövőben
méginkább „gyártják", a szerkesztés-tervezés-ipar integrált bázisán
gyártják. Ha tehát korszerűen gyors
információról beszélünk, feltételezzük a szerkesztés-tervezés olyan
egybehangolt munkáját, ahol a pontosan bemért szándékok tudatos,
értelmes tartalmat kapnak.
Nagy öröm, hogy Magyarországon két kitűnően értő ember önként
vállalkozott ennek a nélkülözhetetlen kiadványnak a megépítésére és
közreadására. Áldozatos ez a munka elsősorban azért, mert a könyv
tartalma a MUOSZ által szervezett
továbbképző tanfolyam több mint
tízéves elméleti és gyakorlati munkájában érlelődött, csiszolódott azzá az értékké, ami naponta nyújt
majd konkrét segítséget a szakterületek művelőinek az egyre átfogóbban tudatos tevékenység kifejlesztésében.
Ma már közhasználatú fogalom,
hogy a tartalom és a forma harmonikus egysége biztosítja a funkció
hatékony érvényesülését, egyben

esztétikus tartalmával fokozza az
olvasás oromét.
A szerzők könyvükben az értelmi, tipográfiai és formai hibáktól
mentesen rendezett lap előállításának módszereit ismertetik, erre adnak elemző tanácsokat, variáns
példákat, ismertetnek szabályokat
és technikai eljárásokat. Külön fejezetben foglalkoznak a vonzó külsejű újság, magazin előállításának
művészeti kérdéseivel.
A faptervezésnél nélkülözhetetlen és különös gondot jelent, hogy
politikai, újságírási, technikai, tipográfiai és grafikai ismeretek egyaránt
szükségesek. Minden kezdő tördelőszerkesztőnek már van egy foglalkozása: újságíró, tipográfus-tervező, vagy grafikus.
Ez a könyv az egyoldalú képzettségen is segíteni akar, ezért
foglalkozik szerkesztési kérdésekkel, nyomdatechnikai módszerekkel, tipográfiai tervezéssel.
A könyv okos, hasznos, szükséges.
Budapest, 1976.

Lengye/ Lajos

Foreword

Ours is an age when the effectiveness and qualitative content of
humán creative energy are passing
through a stage of acceleration.
Wonderful scientific discoveries are
rendering necessary quíck changes
in every sphere of society and production. We are witnessing an everexpanding network of internationat
cooperations aimed at attaining newer and fresher scientific goals. In
this accelerated process of development the modernization of information média has become indispensable. These include newspapers,
periodicals, illustrated magazines
as almost the most mobile means
for the flow of information which
one cannot do without evén for
a day. There can be no doubt
that the social role of newspapers
and periodicals has greatly enhanced in pást decades.
The demand for quantity has
understandably got linked with the
task of effecting a considerable
improvement in quality; and so has
the pretension to illustrations. New
ways have to be found out for creating a techntcal basis and modern
standard of editing-planning.
Gradually new, up-to-date printing techniques are replacíng the
ones out of date. Photo-setting,
electronic colour scanning, auto-
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matic film developing, four-colour
printing machines have created
possibilities for ensuring better
quality and speed.
Let us not forget that decades
ago newspapers and periodicals
were „prepared", whereas at present they are „produced", and so
will they be in the days to come;
they are manufactured on the integrated base of editing-planningindustry. If, therefore, we speak of
modern fást information, we presuppose a well-coordinated editing-planning work where precisely
calculated intentions assurne conscious, judicious content.
It is highly gratifying that two
outstanding experts of Hungary
have volunteered to prepare and
publish this indispensable book.
The work is self-sacrificing first of
all because in more than ten years
of theoretical and practical work in
the further training courses organized by the Association of Hungárián Journalists, the content of the
book became ripe and refined and
crystallized intő the valuable volume that will provide concrete help
to those engaged in the field in developing their work which is becoming ever more comprehensively
conscious.
It has become a cliché today

that the harmontc uníty of content
and form leads to the success of
function and at the same time it
accentuates readers' pleasure by
its aesthetic content.
The authors acquaint the readers
with the methods for make-up free
from faults of interpretation, typography and form.To this end, they
give analytical advice, variant examples and introduce rules and
technical processes. A separate
chapter is devoted to the artistic
questions concerning the production of newspapers and magazines
with attractive get-up.
In typographical planning of
magazines it is i ndispensable as well
as problem-posing that one should
have an equal understanding of politics, journalism, technique, typographyandgraphícs. Every beginner
make-up editor already possesses a
profession; he may be a journalist,
typographer-planner or graphic artist.
This book seeks to help alsó those who possess only a one-sided
training and that is why it deals,
with issues related with editing,
methods of printing technique, typographical planning.
The work is intell igent, useful
and necessary.
Lajos Lengyel

flpefli-tcnoBMe

B TeXHMHecKofi 6a3e,
HMH M nnaHHpoaaHHw.
YcTapeBiuee THnorpa(pcKoe 0 6 0 MCHH/IH

coBpeMeHHbie

i. <í>OTOHa6op,

nneHOK,
Mbi jKHBeM BTaKoe BpeMfi, Kor,qa3[|>cj)eKTMBHOCTb H nanecTBeHHoe coflepjKaHHe TBOpnecKoií 3Heprnn ne/íOBexa nepe^KBaer ece yöbicTpflK)U4HÍÍCH nepMOfl. HayHHbie OTKpbITHÍI
B 06/iaCTM o6meCTBeHHOÍÍ WH3HH H
pa3JlHHHOÍÍ npOH3BOflCTBeHHOH fleflTenbHOCTH flHKTyiOT HeOÖXOflHMOCTb
CKOpeiÍLilMX H3MeHeHHÍÍ. Mbi BB/Iflencn CBMfleTe^ariM Bee 6onbiuero
c ue/ibto 6bicTpetíujero
Bee HOBWX H HOBbix

Ljeuefi. B 3TOM ycKopeHHOM
npouecce nna aanbHeüwero paaswTHfl craHOBHTCfi coBepujeHHO Heo6fi 3a^aHa no ycoBepujeHCTBOHCTOHHHKOB HHl^OpMaUHH.
OTKocoTCfi raseTbi, nepnoj,H-

TunorpacpcKne craHKH co3flanH HOBbie ycnoBHfl /yiíi o6ecne<neHMfl 6 0 nee BbicoKoro KanecTea npoayKU,nn
M 6blCTpblX TeMFlOB npOMSBOACTBa.
Henb3fl 3a6biB3Tb o TOM, MTO weCKO^bKO AecílTM/ieTHií HaaaA ra3eTbi
H >KypHanbi «roTOBnn«», ceönac x e .
a oco6eHHO B 6yflyu;eM MX öyflyT
«npOH3BOflMTb», npOH3BOflHTb Ha HHü 6aae peflaKTHpoBaHMíi,
H npOMblLIJJieHHOCTM.
K, ecnw Mti roaopHM o coBpe6blCTpOH HH(j)OpMaUHH, TO
nofl 3TMM noflpaayneBaeTCfl TaKas
paSoTa no pe;taKTHpoH nnaHHpoBaHHK), npH KOTOpOÍÍ TOHHO paCCHHTaHHbie 3aMblCJlbl

no/iynatoT Hay^woe H noHnTHoe copaaocTHO, HTO

KaK canbte rn6K«e H noBHeoöxoflHMbie
HHi|)opHaun«. He
TOT (jjaKT, HTO B
raeT H wypHanoB pe3KO BO3pooia.
Bno/iHe noHflTHo, HTO HapHfly c
Tpe6oBaHHflMH

^

Hbie KanecTBeHHbie HSMCHeHMn, noBbiiueHHbie Tpe6oBaHna K KaneCTBy
ripHiiinocb MCKaTb HOBbie nyTM pjin
flOCTHW€HHfl COBpeMeHHOrO ypOBHfl

Bee oxBaTbiBaKimeíí HayHHoö
TeJlbHOCTM B 3TOÍÍ OÖíiaCTH.

no co6cTBeHHOMy
ynacTMe flBa
repCKHX cneuHanHCTa B 3TOÍÍ 06/taCTM. Pa6oTa 6bina caMOOTBep^eHHoií
y * e noTOMy, MTO coAepwaHwe KHMTH
— nnofl TeopeTHMecKoií a npaKTMHeCKOÍÍ pa6oTbi, flJiHBLueücfl 10 ^eT Ha
Kypacax ycoBepiueHCTBOBaHMH npH
CoK>3e BeHrepcKwx xypHanMcroB,
paÖOTbl CO3peBLUeÜ H OTUJJIMIpOBaHHOii A O TaKoii creneHH, HTO OHa
npeBpaTHnacb B nojie3Hoe KOHKpeTHoe noAcnopbe cneudanHcran H 6 y cneiiManHcraii B

oőecneHHBaeT 3(|)(peKiitecTBneHMe (|)yHKUMM,
OAHOBpeMeHHO C nOMOLUbtO 3CTeTHnecKoro coflepHcaHMJi aocraBnjifi paAOCTb HHTaTeJlfIM. ABTOpbl KHMTH
3HaKOMDT HMTaTeneií co cnoco6anti
co3fiaHMfi raaeT 6e3 cMbicnoBbix, T M norpa^cKHx
H Oíj)opMiiTenbCKnx
OLUHÖOK, AaioT no/iesHbie
3HaKOMHT c npaBMJiaMM M
CKMMM MeTOflaHH.
OTflenbHaji masa nocanmeHa TeMe
screTHHeCKOro o4)opMJieHMfi
npwB/ieKaTenbHbix raaeT w
JIOB.

Flpn nnaHHpoBaHMH ra3öT
Ha^OB OAHHaKOBO Heo6xOflHMbl 3HSHHfi B o6jiacTM no/iHTHKM, wypHaJIHCTMKH, TexHHKH, Tnnorpa(()CKoro
Aena u rpatjiHKM. Y Kaj«fl,oro
iomero BbinycKa
y>ce ecTb OAHa npocpeccHn:
HHCT, THnorpa<J)-njiaHHpoBinnK HJIH

rpa(()HK.
I4e/1b 3TOÜ KHHTH T3K)Ke nOMOHb
H TeM, y KOPÓ TOJlbKO OflHOCTOpOHflfl
nosToriy KHwra 3aHnBonpocann
MH, Tnnorpa<f)CKMM
K
yiiHa

H Heoöxo-
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Vorwort

Wir lében in einer Periode, da die
Effizienz und der qualitative Inhalt
der schöpferischen menschlichen
Energíe in standiger Zunahme begriffen sind. Die wunderbaren Entdeckungen der Wissenschaft verlangen in allén Tatigkeitsbereichen
der Gesellschaft und der Produktion
rasche Veránderungen. Um itnmer
weitere wissenschaftliche Ziele erretchen zu kónnen, entsteht ein
standing wachsendes Netzwerk internationaler Kooperationen. Indiesem beschleunigten EntwicklungsprozeK stellt die Modernisierung
der Informationsquellen eine unvermeidliche Aufgabe dar. Hierher
gehören auch die Zeitungén, Zeitschriften und Illustrierten, als die
beweglichstenundjeden Tagunentbehrlichen Mittel der Informationsströmung. Es kann keinem Zweifel
obliegen, daS die Zeitung und die
Zeitschrift im vergangenen Jahrzehnt eine Funktion von sprunghaft wachsender Bedeutung innehatten.
Den quantitativen Bedürfnissen
schloS sich verstándlicherweise die
Forderung nach besserer Qualitát
und informativer lllustríerung an.
Es mufeten neue Wege gesucht
werden, um die technische Basis
zu schaffen und em zeitgemáBes
Niveau der Redigierung und Pro-
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jekt ierung zu erreichen. Überholte
typographische Verfahren wurden
allmáhlich durch neue und moderné
Techniken ersetzt. Das Lichtsetzen,
die elektronische Farbenauflósung,
die automatische Filmentwicklung
und der Vierfarbendruck schufen
neue Voraussetzungen zur Sicherung der besseren Qualitát und der
erhohten Geschwindigkeit.
Denken wir nur darán, dali die
Zeitungén und Zeitschriften der
fruheren Jahrzehnte „gemacht"
wurden, heute aber - und erst
recht in der Zukunft - auf einer industriemaSig integrierten, redaktionellen und typographischen Basis
„hergestellt" werden. Wenn wir
alsó von einer síets aktuellen und
dem Anspruch der Zeiten gewachsenen Informierung sprechen, so
setzen wir eine koordinierte Arbeit
des Redigierens und der Projektierung voraus, wo die genau gepeilten
Absichten einen bewuftten und
sinnvollen Inhalt gewinnen.
Eine echte Freudé, daB zwei ausgezeichnete Fachmanner in Ungarn die Aufgabe ubernommen habén, diese unentbehrliche Publikation zusammenzustellen und zuveröffentlichen. Es war in der Tat
eine ebenso eindrucksvolle wie
schwierige Arbeit, zumal das Buch
die Quintessenz von mehr als zehn
Jahren theoretischer und praktischer Arbeit der von Ungarischen
Journalistenverband organisierten
Weiterbildungskurse enthalt, um
fortan eine alltágliche und konkrété
Hilfe in der Entwicklung einer weitumfassend bewuBten Tátigkeit in

den einschlágigen Fachbereichen
zu leisten.
Heute ist es schon ein feststehender Begriff, dali die wirksame Geltendmachung der Funktion von der
hármonischen Einheit des Inhatts
und der Form gewáhrleistet wird,
die zugleich mit der ásthetischen
Substanz die Freudé am Lesen erhöht. In ihrem Buch gebén die Verfasser die Methoden bekannt, wie
eine Zeitung ohne sinnstörende, typographische und formaié Fehler
herzustellen ist; hierzu értei len sie
analytische Ratschlage, führen Beispielsvarianten an, erláutern Regein und technische Verfahren.
Ein eigener Abschnitt ist den künstlerischen Aspekten des attraktiven
Presseproduktes gewidmet.
Bei der Zeitungsprojektierung ist
es unentbehrlich und bereitet eine
erhebliche Sorge, dad hier politische, Journalistische, technischen,
typographische und technische
Kenntnisse gleicherma&en vonnotensind.JederangehendeUmbruchredakteur hat schon irgendeinen
Beruf: er ist Journalíst, Typograph
oder Grafiker.
Das Buch will auch der einseitigen Bildung abhelfen, weshalb
auch redaktionelle Fragen, drucktechnische Methoden und typographische Projektieru ng erórtert
werden.
Eine kluge Arbeit, ein nützliches
Buch, eine notwendige Lektűré.
Lajos Lengyel

Préface

Nous vivons á une époque oú
l'efficacité et la qualité de l'énergie
créatrice de l'homme passe par une
période d'accélération de plus en
plus marquée. Les découvertes
admirables des sciences dans tous
les domaines d'activité de la société
et de la production rendent nécessaires des changements rapides.
Nous sommes témoins de l'élargissement du réseau de ta coopération
internationale pour ía réalisation
d'objectifs scientifiques toujours
nouveaux. Dans ce processus d'accélération, la modernisation de l'information est devenue une táche
indispensable qui concerne également les journaux, les revues et les
illustrés, ses instruments les plus
mobiles qui accompagnent presque
immanquablement la vie quotidienne et dönt le röle social s'est rapidement imposé dans la derniére
décennie.
Aux exigences en ce qui concerne la quantité se sönt jointes tes
tőches d'une amélioration essentielle de la qualité qui rend les illustrations absolument indispensables.
II a fallu trouver de nouvelles voies
pour créer des conditions techniques, une rédaction et une mise en
pages d'un niveau moderné. Les
procédés typographiques désuets
ont progressivement fait place aux

techniques les plus avancées. La
photo-composition, la dispersion
électronique, le développement
automatique et les types d'appareils
photochromotypographíques ont
eréé les conditions assurant une
plus grandé qualité et plus de rapidité.
N'oublions pas que si dans les
décennies précédentes les journaux
et les revues se «faisaient », de
nos jours et á l'avenir, ils sönt de
plus en plus « fabriqués » dans un
cadre intégrant rédaction, mise en
page et industrie. Car, si nous parlons d'une information rapidé et
moderné, nous supposons une activité rédacti önnel le et de mise en
pages harmonisée á tel point que
des intentions ciairement mesurées
s'expriment consciemment et avec
logique.
II est trés heureux qu'en Hongrie
deux spécialistes distingués se
soient fixé la tache de concevoir et
de publier cet ouvrage si indispensable. Ce travail est avant tout une
oeuvre de dévouement, en particulier par le fait que c'est tout au long
de l'activité quotidienne de leurs
auteurs, déployée durant plus de
dix ans dans le cadre des cours de
perfectionnement organisés par la
Fédération Nationale des Journalistes Hongrois, que le contenu de
ce livre s'est muri et affirmé. II est
appelé á rendre des services de valeur aux spécialistes des domaines
de la branche dans l'élargissement
de leur activité de plus en plus
complexe.
Aujourd'hui, chacun sait que

c'est l'unité du contenu et de la
forme qui assure l'efficace mise en
valeur de la fonction, accroissant
ainsi par l'esthétique te plaisir du
lecteur.
Dans leur ouvrage, les auteurs
présentent les procédés de composition des publications, impeccablement, aussi bien au point de vue
du sens que de la typographie et de
la forme. C'est dans cet esprit qu'ils
donnent des analyses, des exemples,qu'ils formulent des régleset
décriventdes procédés. Un chapitre
spécial est consacré aux questions
artistiques de la mise en pages du
Journal ou magaziné de prestige.
Pour la mise en pages, il est
indispensable - et c'est souvent un
souci - de disposer de connaissances multiples: politiques, journalistiques, techniques, typographiques
et artistiques. D'ailleurs tous les débutants ont un métier, qu'ils soient
journalistes, typographes ou dessinateurs.
Ce livre se propose aussi d'apporter son aide á ceux qui auraient
une formation trop étroite, c'est
pourquoi il aborde des questions
de rédaction, de procédés techniques et de conception typographique.
C'est un ouvrage intelligent. II
était nécessaire et sera utile.
La/os Lengye/

IX

Prefacio

Vivimos en una época en la que la
eficacia y la calidad de la energia
creadora humana se hallan en un
período de aceleración. Los maravillosos descubrimientos de la ciencia exigen rápidos cambios y transformaciones en todas las esferas de
la sociedad y de la producción. Somos testigos de la formáción de una
cada vez más amplia red de cooperación internacional establecida con
el obtejo de alcanzar los fines cientfficos prefijados. En este acelerado
proceso de desarrollo constituye
una indispensable tarea el de modernizar también las fuentes de információn. En este caso, bajo el concepto de fuentes de információn
nos referimos a los periódicos, revistas y semanarios ilustrados, es
decir los indispensables medios
cotidianos del intercambio de informaciones. No deja lugara dudás
la afirmación de que durante el último decenio ha aumentado constantemente el papel social de los
periódicos y revistas.
Evidentemente, a las exigiencias
cuantítativas se liga la tarea de mejorar también, considerablemente,
la calidad, la de ofrecer -pára
corresponder a la urgente demand a - ilustraciones adecuadas. Habrla que buscar nuevas vlas y métodos pára establecer ef nivel moderno

de la base técnica y de la redacción
y planificación de los materiales.
Las técnicas tipográf icas antiguas
han sido gradualmente substitufdas por otras nuevas. La técnica de
la "foto-lettering", la cromolitografía electrónica,el reveladorautomático de pelfculas y los tipos de
máquinas que imprimen en cuatro
colores han creado nuevas condiciones pára asegurar la velocidad y
una alta calidad en la tipográfia.
No olvidemos que, todavía hace
unas décadas, los periódicos eran
"elaborados", mientras que ios de
hoy dia, y esto se acentuará en el
porvenir, son "fabricados" en una
base constituida por la redacción, la
planificación y la industria. Al hablar, pues, de informaciones rápidas
y modernas, se presupone un trabajo coordinado en el que las intenciones, exacta mente establecidas,
encierran un contenido consciente
y rációnál.
Me causa una gran alegría el que
dos excelentes especiafistas húngaros hayan emprendido la tarea de
componer y publicar este tomo. Su
labor ha dado un resultado de alto
valor. En este libro se refieja la labor
teórica y práctica reatizada durante
más de un decenio en los cursos de
perfeccionamiento organizados por
la Asociación Húngara de la Prensa
y ofrece una concreta ayuda, en las
tareas cotidianas, a los profesionales del ramo, pára desarrollaren el los
una cada vez más consciente actividad.
Hoy dia constituye un consabido
concepto - y ellő también en la es-

fera de la tipográfia- el que la armoniosa unidad de la forma y del
contenido asegura la eficaz función
del procedimiento y hace aumentar, al mismo tiempo, el placer de la
tectura.
Los autores de este libro dan a
conocer los métodos de la producción sístemática de las ediciones de
la Prensa exentas de faltas en cuanto al significado, la tipográfia y la
forma, dan consejos anallticos,
ofrecen ejemplos de variantes y
mencionan reglas y procedimientos
técnicos. Se ocupan, en un capftulo
aparte, de los problémás de índole
artfstica que surgen en periódicos
y revistas de atractiva presentación.
Al proyectar un periódico surge
un probléma especial, el de que se
debe poseer pára ellő un conjunto
de conocimientos pollticos, periodlsticos, técnicos, tipográficos y
gráficos. Y todos ellos a la vez. Cada uno de los redactores principiantes tieneya su propia especialidad: periodista, tipógrafo-proyectista, gráfico.
Este libro ofrece también una valiosa ayuda en el caso de formáción
unilaíeral; por esta causa se ocupa
asimismo de problémás de redacción, métodos de la técnica de la
imprenta y planificación.
Además, y entre otras, presenta
trés importantísimas facetas: las de
ser ingenioso, útil y necesario.
Lajos Lengyel
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A

A napilap,
a hetilap
és a folyóirat
tervezése

Az ehő rész nyomdaipari alapismeretekkel, a tipográfiai mértékrendszeren alapuló számításokkal foglalkozik. Az újságírási műfajok tipográfiai megjelenítését, a kéziratok nyomdai előkészítését
részletesen ismerteti. Napilapok, szöveges hetilapok, szöveges
folyóiratok tervezését mutatja be igen sok ábrával.

A tervezőszerkesztő újságírói, szerkesztői, képszerkesztői, grafikai, tipográfiai és nyomdatechnikai ismeretei birtokában válik alkalmassá a
laptervezésre. A tervezőszerkesztő
~ régebbi kifejezéssel élve: a tördelőszerkesztő - jelentős feladata:
az újság megjelenési formájának
minden részletre kiterjedő tervezése.
Ehhez kíván e könyv segítséget
nyújtani.
A szerzők nem követik a hasonló
témájú könyvek felépítését, előadásmódját és azt a megoldást,
hogy az illusztrációkat megjelent
újságokból veszik át.

A Laptervezés, tipográfia

a

MUOSZ által fenntartott tördelőszerkesztői iskola tananyagát ismerteti. A fejezetek többsége kisebbnagyobb tanulmány, amelyet eddig
nem alkalmazott illusztrációk tesznek teljessé. A szedésmintákat, újságrészeket, újságoldalakat a szerzők tervezték.
Az első rész a magasnyomású lapok, elsősorban a napilapok, hetilapok és folyóiratok tipográfiai tervezéséttárgyalja. Az ofszetnyomású
újságok közül pedig azokat, ahol
a képanyagnak a szöveghez mén
aránya nem haladja meg a 30 százalékot. Egy kivétel: a képes napilap.

A könyv második része betOismeretet tanít, betűgyűjtemónyt kozol.
A tipográfiai szabályokat és szedésszabályokat ábrák segítségével magvarázza. A tervezés esztétikai alapjait fejezetekre bontva
képeslapok, magazinok oldalainak makettjein mutatja be.

ahol az illusztrációk aránya 35-40
százalékig terjedhet.
Hogyan készül az újság a nyomdában? Ezzel a kérdéscsoporttal
foglalkozik a nyitó fejezet. A nyomdai alapismeretek és a nyomdatechnika tárgyalása során nem törekszünk teljességre. A gépek működéséből azokat a munkafázisokat
ismertetjük, amelyek a formatervező
munkáját érintik. A nyomdai anyagokról, gépekről - szükség esetén a műszaki irodalom ad teljes ismeretet.
A fényszedés és az újságkészítés
kapcsolatát a szerkesztés, valamint
a laptervezés szempontjából behatóbban vizsgáljuk.
Az újságírás elmélete és gyakorlata, valamint a lapszerkesztés az
újság formai tervezésének alapja,
kiindulópontja. Az újságírás és a
lapszerkesztés kérdéseit felvázoljuk

vagy lexikális rövidséggel ismertetjük. Az újságírással foglalkozó
tankönyvek, müvek és tanulmányok feladata a különböző témák,
témakörök elemzése. A sajtóműfajokkal, az irodalmi szerkesztéssel,
a lapszerkesztés koncepcióival ott
és annyiban foglalkozunk, ahol ezek
a tipográfiai megjelenítéshez, formai elrendezéshez, valamint a laptervezéshez kapcsolódnak. Igy a
sajtóműfajok tipográfiájának tárgyalását kiegészíti az újságírás műfajainak róvid meghatározása is.
A kéziratszerkesztésről szóló rész
aránya is mutatja a kérdés fontosságát. A minden szedési utasítást tartalmazó nyomdai előírás az újságtervezés lényeges feladata. Egyértelmű, hibátlan kéziratot kíván a
nyomda. Ez fokozottan vonatkozik
a fényszedésű címek és szövegek
kéziratainak nyomdai leadására.

A formatervezés előfeltétele az
alapismeretek elsajátítása. Ezután
következik az oldalak, az oldalpárok
és az egész újság tervezése - tehát
az úgynevezett tördelés.
Elmélyült alkotómunkát kíván
minden újság tipográfiai tervezése.
Több vázlat szükséges ahhoz, hogy
kialakuljon az oldal szerkezete és az
oldalkép. Mindig az optimális, a
legjobb megjelenítési formát keressük.
A lap formai tervezése során számos változat és tipográfiai megfogalmazás kínálkozik. Ezért mutatunk be egy-egy újságelem, oldal
vagy oldalpár tervezésénél 5-10,
sőt egy esetben 30 megoldást és
variációt.
Kidolgoztuk egy hetilap modelljét. Ennek keretében az újság szerkesztési koncepcióit nagy vonásokban rajzoljuk fel, hogy tükröződjenek az elvi és gyakorlati követelmények. Mint szokásos, meghatározzuk: a szöveg, az illusztráció és
a hirdetés arányát. Az újság terjedelmének megfelelően alakul ki az
oldalbeosztás és a rovatrendszer.
A főrész a tipográfiai tervezés. Elkészítjük a nyomda részére a műszaki
adatokat a lap méretétől - a nyomás
időbeosztásáig. Az oldalszerkezet
változatait, majd minden rovat két
oldalát mutatjuk be. A napilapprofilok sorában a képes napilap
modellje a befejező rész. Ezúttal is
elkísérjük az újságot az alapítástól
a megjelenésig, a szerkesztőség
tervettöt a tipográfiai elgondolások
valóra váltásáig. A makettek a lap
néhány oldalát mutatják.
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A szerkesztőség
és a nyomda
Már ma betekinthetünk a holnap
szerkesztőségébe és nyomdájába.
Az elektronikus, képernyős szerkesztés és a komputeres, fényszedésű újság korszakában élünk. A
jövő ? . . . A szerkesztés módszere,
a tipográfia, a megjelenés formája
és a sokszorosítás technikája változhat, de még szükség lesz a kézbe
vehető, a lapozható újságra.
A szerkesztőség és a nyomda
a lapkészítés két pillére. A szerkesztőség és a nyomda sok száz munkatársának alapos felkészültsége szükséges ahhoz, hogy az újság tartalma, megjelenési formája - ma is,
holnap is - színvonalas legyen.
Az újságkészítés főbb munkafolyamatai egy-egy szóba sűrítve sorakoznak az oldalon levő ábrán (1).
Ez is mutatja, hogy hosszú az út a
kézirattól a lap megjelenéséig. A
szerkesztőségben a telextől a képtávlróig, a nyomdában a szedőgéptői az óriás rotációsig, sokféle technikai felszerelés és rengeteg gép
működik. Első fejezeteink nyomdaipari ismereteket tárgyalnak.

Az újságkészítés folyamata
A SZERKESZTŐSÉG FELÉPÍTÉSE
SZÖVEGSZERKESZTÉS:

ILLUSZTRÁLÁS:

újságírók.
rovatvezetők.
szerkesztők

fotóriporterek.
grafikusok.
képszerkesztők
LAPTERVEZÉS:

•

'

művészeti szerkesztő,
tervezőszerkesztő.
technikai szerkesztő
A LAPKÉSZÍTÉS A NYOMDÁBAN
CÍMSZEDÉS.
SZÖVEGSZEDÉS

ILLUSZTRÁCIÓK
REPRODUKCIÓJA

Ólomszedés
kézi szedés (cím)
gépszedés (szöveg)
mettőri munka

Klisékészltés
a utót [pia.
fototípia,
autofotó (kombinált)

Fényszedéslyukszalagkészítés
számítógépes sorkizárás.
levilágítás,
oldalmontlrozás

Filmnegatív, diapozitív
egyszínű.
színes kép.
színbontás,
színkivonat

Nyomóformák a nyomtatási e/járások szerint
Magasnyomás:
rotációs lemez

Mélynyomás:
rézhenger

Ofszetnyomás:
ofszetlemez

Nyomdagépek a példányszám függvényében
A szerkesztőség {elépítésének vázlata. A három f6csoport: a szövegszerkesztés, lllusztráclókészltés és
a tipográfiai tervezés A nyomdai rész a szövegszedés és ez Illusztrációk útját műtétje a különböző
nyomtetási e/járásoknál - a nyomtatásig

íves magasnyomás
Rotációs
magasnyomás

(ves mélynyomás
Rotációs
mélynyomás

íves ofszetnyomás
Rotációs
ofszetnyomás

A tipográfiai
pontrendszer
Racdegfltij klmpotuvw

Gutenberg első nyomtatott könyvének megjelenése után több mint
négy évszázad telt el, amíg kialakult
az egységes nyomdai mértékrendszer, amelyet tipometriának, tipográfiai pontrendszernek nevezü nk.
1878-ban született az egységes
európai pontrendszer.
A tipográfiai mértékrendszer alapos ismerete azért nagyon fontos,
mert a nyomdában használt összes
anyagokat tipográfiai ponttal vagy
ciceróval mérik. A pontrendszer szerint határozunk meg minden szedési művelettel összefüggő méretet.
Vannak nyomdák, amelyek az illusztráció méretét is ciceróban kérik előírni.
A tipográfiai pontrendszer végigvonul a laptervezés és a lapkészítés
minden szakaszán. A szedéstükröt,
a hasábszélességet, a c(m- és szövegszedést, a beosztásokat, a léniákat stb. pontokban, illetőleg ciceróban állapítjuk meg. A tördelés
alapjául szolgáló oldaltükröt ugyanéi tipográfiai pontrendszer végigvonul a lapkészítés

minden szakaszén. Az újságoldalon lg/ jelentkezik
a mértékrendszer: A szedéstükör (1-2) méretét
ciceróban, e lapfej szélességét ciceróban (vagy
milliméterben) (3), a léniát (4), a beosztást (5).
a fOclmet (6). az átmenő szöveg szedését (7),
a keskeny hasáb szövegszedését (8), a hasábok
közötti beosztást (9), a képalitétet (10) és a karát
vastagságát (11) tipográfiai pontokban (vagy ciceróban) határozták meg

• fehijhegdcbahjikqijk
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csak a tipográfiai mértékrendszer
alkalmazásával tervezik, rajzolják.
A francia Didót pontrendszerét a
német Berthold és Fórster tökéletesítette. A Didot-rendszer alapja
a tipográfiai pont. A métert 2660
pontra osztották fel. Egy pont:
(felkerekítve) 0,376 milliméter. Az
állandó ólombetűmagasság: 62,66
pont, ami 23,566 milliméternek felel meg. Az ú'rtöltők magassági méretét 51 és 54 pontban határozták
meg.
A betűnagyságokat fokozatoknak, illetőleg grádusoknak is nevezzük. A betűnagyságokat a pontrendszer alapján állapították meg.
A ponton kívül a másik és gyakran használt nagyobb mértékegység a ciceró. (12 tipográfiai pont =
1 ciceró.)
A pontrendszerre épülnek fel a
betűnagyságok és betűfokozatok.
A pontrendszer alapján készülnek a nyomtatásban vonalként alkalmazott léniák, valamint a kisebb-nagyobb űrtöltők is. Ezek
méreteit pontokban, vagy ciceróban határozzák meg.
Az 1, a 2 és a 3 pont csak vonal
és vonalköz.
A 4 pontnál kezdődő elnevezések betűnagyságokat is jelentenek.
A pontszámok tehát a betű törzsének nagyságát, azaz a betű nagyságát határozzák meg. Az újságkészítésben a szóvegbetűk közül
leggyakrabban a petitet és a borgiszt, a 4 pontos gyémántot vagy
az 5 pontos gyöngyöt pedig legtöbb esetben az apróhirdetések szedésénél használják.

Szokásos elnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
24
28
30
32
36
40
42
48

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

Nyolcadpetit
Negyedpetit (dursusz)
Negyed ciceró
Gyémánt (félpetit)
Gyöngy (peri)
Nonpareille (félciceró)
Kolonel
Petit
Borgisz
Garmond (korpusz)
Rajnai
Ciceró
Mittel (medialis)
Tercia
Másfél ciceró
Text
Két ciceró
Kétmittel
Két és fél ciceró
Kéttercia
Három ciceró
Kéttext
Három és féi ciceró
Négy ciceró
(konkordansz)

A tipográfiai pontrendszer és a betűk szokásos elnevezése 4 ciceróig (2) A leggyakoribb belöfokozetokat mutat/a az ábra 4 ponttól - 36 pontig (3)
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Az alcímek, címek szedése általában a 12 pontnál kezdődik. A tipometriai rendszerben nemcsak
nagyságban határozzák meg a betű
méretét, hanem szélességben is.
Megállapították, hogy az ábécé betűinek, számainak, jeleinek középarányosa az n betű szélességének
felel meg. A nyomdai betű pontszámának négyzetén-rendszerintkét n fér el.

Munkánk közben időnként szükséges a tipográfiai pontokban vagy
ciceróban megadott nagyságok milliméterre vagy centiméterre történő
átszámítása. Fotók és más illusztrációk méreteit a nyomdák túlnyomó részében milliméterekben kérik
meghatározni. Igy átszámítás szükséges ciceróról milliméterre.
A tipometria és a méterrendszer
arányát (4) táblázatunk mutatja.

Tipográfiai pont

1
6
8
10

12
24

Milliméter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mi I limitet

Cicefó

Centiméter

Ciceró

Centiméter

0,376
2,256
3,007
3,759
4,511
9,022

3
4
8
12
16
20
24

1,35
1,80
3,61
5,41
7,22
9,02
10,83

28
32
36
40
44

12,63
14,43
16,24
18,04
19,85
21,65
23,46
25,26

Tipográfiai pont

2,66
5,32
7,98
10,64
13,80
15,96
18,62
21,28
23,94
26,60

Milliméter

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tipográfiai pont

•

A könnyebb és gyors tájékozódást, a hozzávetőleges ellenőrzést
segíti, ha a tipometriai mértékrendszer arányai közül megjegyzunk
néhányat. Például: 8 pont, tehát
a petit 3 milliméter. 12 pont, azaz
egy ciceró 4,5 milliméter.
A tervezés során - például hirdetéseknél - szükségünk van arra,
hogy a milliméterekben vagy centiméterekben meghatározott méretet
tipográfiai pontokra, illetőleg ciceróra számítsuk át. Táblázatunk a
milliméter és a tipográfiai pont egymáshoz való viszonyát mutatja két
tizedes pontossággal (5).
Ahol a hosszmérték az angol láb
(304,76 mm), ott az angol-amerikai
pontrendszer a betűméret alapja.
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29,26
31,92
34,58
37,24
39,90
42,56
45,22
47,98
50,54
53,20

48
52
56

Milliméter

21
22

23
24
25

26
27
28
29
30

Számítások
tipometrikus
sormérővel

Tipográfiai pont

55,86
58,52
61,18
63,84
66,50
69,16
71,82
74,48
77,14
79,80

Egysége a Pica-pont (point)
0,9385 Didot-pont.

-

7. Didót-rendszer
100 cm = 2660 Didot-pont
1 Ciceró = 12 Didot-pont =
= 0,45113 cm
1 Didot-pont - 0,03759 cm
1 Didot-pont = 1,0655 Pica-pont
2. Pica-rendszer
1 Coll = 2,54 cm = 6 Pica =
= 6 - 1 2 Pica-pont
1 Pica = 12 SET = 12 Pica-pont =
* 0,42333 cm
1 Pica-pont = 1 SET = 0,03528
cm
1 Pica-pont = 0,9385 Didot-pont

Atipométer a törd előszerkesztő leggyakrabban használt mérő- és számítóeszkoze. A tipométer szedéstükrök, hasábszélességek, hasábmagasságok, betűfokozatok, sorszélességek és szedett sorok mérésére szolgál. Segítségével megállapíthatjuk az egy szedett sorban levő
n-ek számát. A tipométert felhasználják átszámításoknál, képméretezésnél és a tükrök rajzolásánál.
A tipométer rendszerint műanyagból készül. A fémből gyártott változata is gyakori.
A tipométer első oszlopa felett
6/12 jelzésű fejrész van. Ez az oszlop nonpareille, illetőleg ciceró mérésére alkalmas. A rövid vonalkák
2 tipográfiai pontnyi távolságot, a
közepes hosszúságúak 6 pont, a
számokkal jelzett vonalak pedig
ciceró nagyságot mutatnak.
A tipométer első oszlopán a
3 ciceró után a 4 ciceró helyett
hosszabb vonallal és nagyobb számmal 1 -est láthatunk. A németek a hirdetéseket konkordansszal mérik.
Egy konkordansz ~ 4 ciceró. Atipométeren ezért az első nagyobb 1 -es
4 cicerót, a 2-es 8 cicerót stb. jelent. Ez ismétlődik a petit stb. oszlopában is.
A második oszlop jelzése a kolonel és mittel mérésére szolgál. Egy
kolonel sor egy sorköz a tipométe-

6/12

7/14

8

10

ti

13

cm

A tipoméUr hasatéletá. öt ciceró magasság (1).
Húsz nonparellla szedett sor (2). Tizenöt colonel
aor (3). Tizenöt borglsz sor (4). Kétcleerós cím (5)

ren, egy mittel pedig két sorköz.
Tehát 20 mittel sor 40 kolonel.
A harmadik oszlop 8 pontos betű,
tehát petit mérésére alkalmas, de a
16 pontos betű, a tercia mérésére is
használjuk. A negyedik oszlop a
9 pontos betű, tehát a borgisz és a
másfél cicerős - 18 pontos - betű
mérésére szolgál. Az ötödik oszlop
segítségével a 10 pontos (garmond), illetőleg a 20 pontos (text)
betűfokozat mérhető. A hatodik
oszlop a 11 pontos (Rajnai), a hetedik pedig a 13 pontos távolság
mérésére szolgál. A tipométer nyolcadik oszlopán centiméter és milliméter beosztás van.
• A tipometríkus sormérő használata. A tipométer felső részén, a betűk fokozata alatt a fejrészt lezáró
vonalat látunk. Mindig ezt a vonalat
helyezzük a mérendő hely, szedés
stb. kezdetéhez. Ahol a mérendő
rész végződik, az a metszésvonal:
ott az eredmény.
Ismeretes, hogy egy betű négyzetén két n helyezkedik el. Ez a
tipométerrel végezhető n-számltás
alapja. Megállapíthatjuk, hogy a
ciceróban megadott hasábszélességben hány n (betű) fér el a kívánt
betűfokozatból.
Ha a ciceróban megadott sorszélességgel egy vonalba eső sorok
számát leolvassuk és azt kettővei
szorozzuk, megkapjuk, hogy a szedett sorban a kívánt fokozatból hány
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n fér el. Hány n fér el egy 10 ciceró széles szedett sorban, ha a
betűfokozat 8 pont ?
A tipométeren megnézzük, hogy
a 10 ciceróval egy vonalban milyen
szám van a harmadik oszlopban.
Leolvassuk: 15. Az eredményt kettővel szorozzuk. (15-2 = 30)
Tehát 30 n fér el petitből.
Ugyanezzel a módszerrel számítjuk ki, hogy borgiszból vagy más
fokozatú betűből a meghatározott
hasábszélességben hány n helyezkedik el.
Vannak azonban az átlagtól eltérő szélességű betűk. Ezért azonos
törzsméret és hasábszélesség esetén különböző lehet az egy szedett
sorban elhelyezkedő betűk száma.
D A tipométerrel átszámításokat is
végezhetünk. Gyakran azt kell kiszámítanunk, hogy a ciceróban
megadott hasábmagasságban valamelyik betűfokozatból hány szedett
sor fér el? Például: 30 ciceró magasságban hány petit sor fér el ?
Az első oszlopon megkeressük a
30-as számot, és azzal egy vonalban
a harmadik oszlopban megtaláljuk
az eredményt: 45. Tehát 45 petit
sor fér el a 30 ciceró magasságban,
Sokszor azt kell tudnunk, hogy
a szedett sorok milyen magasságot
adnak ciceróban. Például: 36 szedett garmond sor hány ciceró magas? Az ötödik oszlopban megkeressük a 36. sort. Azzal egy vonalban az első oszlopban olvasható az
eredmény: 30 ciceró a mért magasság.
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A típométer utolsó oszlopán
centiméter, illetőleg milliméter beosztást találunk. Ha centiméterben
megadott magasságot szedett sorokra kell átszámítani, akkor a
centiméter résszel egy vonalban a
megfelelő oszlopban megtaláljuk
az eredményt. Példa: 45 mm magasságban hány szedett petit sor
fér el ? A 45 mm magassággal egy
vonalban a harmadik oszlopon az
eredményt, a 15-öst látjuk.
Mind a méréseknél, mind az
átszámításoknál előfordul, hogy
nem egy, hanem több hasábról van
szó. Ilyenkor természetesen az első
oszlopon talált eredményt annyival
kell szorozni, ahány hasábunk van.
D Címek, szövegek méretének mérése. A tipométerrel főcímek, alcímek, beosztások stb. méreteit is
megállapíthatjuk.
A szedett cím mérésénél olyan
sort keresünk, ahol fel- és lemenő
betűvonal is van. A nyomtatott címek pontnagyságát úgy mérhetjük,
ha a felső és alsó nyúlványokat is
beszámítjuk. A rotációs magasnyomású cím és szövegbetű mérésénél figyelembe vesszük azt, hogy
az eredeti betűnagyság a matricázás
után, a szárítás, az öntés, majd a hűtés során - ha nagyon kis mértékben is, de mégis - zsugorodott.
• A típométer alkalmazása tükórrajzolásnál. A tükör készítésénél, a
pontos méretek berajzolásánál nélkülözhetetlen a tipométer. Ez egyaránt vonatkozik a címek, alcímek,
szövegszedések, beosztások, il-

lusztrációk, keretek és hirdetések
berajzolására.
Ismeretes, hogy a címeknek a
pontokban meghatározott nagysága és a szedett sor között a betűképet illetően eltérés lehet. Ezért
mindig a ciceróban vagy pontban
megadott nagyságot mérjük a tükörlapra.
A kéziratszerkesztésnél és a terjedelemszámításnál szerepel az a
szedésmódszer, hogy a szöveget
néha egy vagy két ponttal nagyobb
törzsre szedetjük. Például: a petitet
borgisz testre. A terjedelemszámításnál azt számítottuk ki, hogy hány
petit sorunk lesz. A tükorlapra pedig
természetesen ugyanannyi borgisz
sor számát mérjük.
A tukörkészítésnél vagy napilapnál a lapzárta idején leadásra kerülő
oldalaknál előfordul, hogy kevés
a szöveg, és szükségünk van még
kéziratra. A szerkesztőségnek azt
kell jeleznünk, hogy hány gépelt
sorra van szükségünk. Ezt is kiszámíthatjuk a tipométerrel.
Például a szövegre 2 hasáb
20 ciceró magas helyünk van. Ez azt
jelenti, hogy 60 szedett petit sor
szükséges. Megállapítjuk, hogy egy
szedett sorban hány n fér el.
Ezt szorozzuk 60-nal, és az eredményt elosztjuk a szerkesztőségben
használt átlagleütések számával.
Tehát ha 10 cicerós a hasábszélességünk és Primus petitből szedetjük, akkor egy sorban 28 n van.
60 sor = 1680 n. A szerkesztőségben 60-as leütéssel gépelnek. Az
1680 : 60 = 28. Tehát 28 gépelt
sort kérünk.

A nyomdai betű
tervezése
-—-

8
A betűtervező művészek alkotásai
a nyomdai betűtípusok. A betűtervező művész, a betűmetsző és a
betűöntő egybehangolt,
közös
munkájából születnek a szövegbetűk, valamint a címbetűk. Ezek
meleg és hideg szedésre alkalmas
magas fokú esztétikai és műszaki
szempontoknak megfelelő nyomdabetűk.
Meleg szedésnek nevezik az
ólomból készült betűket Hideg
szedés alatt az ólombetűk nélküli
szövegkészítési módszereket értik.
Ehhez a technológiához tartozik a
fényszedés és az írógépszedós.
A betűkészítés fő szakaszai: / a
betűtervezés, a rajzolás, 2. a patricakészltés, 3. a matrica készítés,
4. az öntés.
Az új betű készítésének első
szakasza a betűk megrajzolása.
A betűtervező megtervezi, megrajzolja a nagy és a kis ábécét,
továbbá a számokat, írásjeleket.
Ez a rajz nagyobb méretű, mint
amilyenek a nyomdai betűk lesznek. A 10-16 cm-es rajzot fotografikus úton kicsinyítik. Igy állapítják meg, hogy az új betű típusa,
aránya, vonásai alkalmasak-e a kivitelezésre.
A második lépcső - ez már a
betűöntődében történik - a patrica
készítése. A végleges betűrajzot
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fotó útján vagy pantográffal fémpálcára viszik át. A művelet eredménye a nyerspatrica.
A nyerspatncából készül a nyersmatrica, amely csak a betűminta
öntésére szolgál. Ekkor ellenőrzik
a pontos méreteket. Ezután következik az acélpatnca edzése. A patricát réz- vagy bronzanyagba sajtolják. Ez már a munka harmadik
szakasza.
A sajtolás eredménye a matrica,
amely a betű bemélyedő képét hordozza. A végleges öntés céljaira a
matricát galvanizálják:
nikkellel
vagy vörösrézzel vonják be. A galvánmatrica alkalmas a negyedik
szakaszban végzendő betűontésre.
A betűöntés alapelve Gutenbergnek köszönhető. A modern tech-

A nyomdal betQ részei LAbetökép a nyomtatásban látható betű tükörképe. 2. A betűvonal. Jelentősége abban van. hogy az egyfokozatú és azonos
tlpusu betűkből alkotott sornál ezeknek a betűvonalaknak egy vonalban kell éllni 3 A vonalkoz a betövonal távolsága az alsó siklói 4 A ponc.
a betüképnél mélyebb a vá/lból kiemelkedő, a kúppal osszeluggő erősítő rész 5 A kup a betűképtűl
a váll síkjáig terjedő a betOképet hordozó csonka
kúp 6. A betűmsgasság a ta/pslk ós a betűkép
síkjának távolsága A szabványos betümagasság
62 2/3 pont azaz 23,566 milliméter. 7 A fej:
a betűkép s/kjától a váll síkjáig terjedő rész.
8 A véli a kup alaps/kji 9 A vállmagasság.'a váll és a talpslk távolsága 10. A betűtorzs:
a betűnek a válltól a wlpslkig terjedő része.
11 A torzsméret az alsó és le/ső slk távolsága
12 Azalsóslk a szignaturávaljelölt slk 13 A felső
slk az alsó síkkal ellentétes oldal s/kja 14 Aszignatura az alsó síkon levő horony Ez a bevágás azt a
célt szolgálja hogy a kéztszedŐ - mielótt a
a szedővasba helyezné - tapintással megállapíthassa a betű helyzetét, anélkül hogy a betűképre
nézzen 75 A segédszignawa az alsó síkon levő
további egy vagy több horony 16. A vastagság,
az oldalsíkok távolsága 17 Az elülső oldalsík
az alsó síkkal (szignaturávaij szembenézve bel
oldalra eső slk 18 A hátsó oldalsík ez alsó síkkal
(szignaturával) szembenézve jobb oldalra eső slk.
19 A távolság az egymás mellé állított két betű
képének szélső pontjai közötti távolság, a betűtalpakat figyelmen klvul hagyva 20 A talpslk
a betűképpel ellentétes felület s/kja. 21 A lába talpslk melletti szigorúan el nem határolt rész
22 A lábhorony az ontőcsap letörése után bemunkélt vá/at a talpsíkon
A betO részeihez sorolható még a betöhézag, amely
az egyes kisbetűk távolsága, továbbá a betűszem,
az a nagyság amelyet a nyúlvány nélküli betűk
(a, e, o stb ) a torzsvastagság oldalon elfoglalnak

nika gépekkel segíti a betűöntést.
A betűk ólomotvózetböl, műanyagféleségekből készülnek. A nagy fokozatú betűk - például plakátok
céljaira - fából vagy műanyagból.
A betűöntődéi fémek leggyakoribb
összetétele: 70% ólom, 25% antimon és 5% ón.
Az öntés után az ólombetűket
oldalt és hátul pontos nagyságúra
gyalulják. Az ólombetűk ezzel alkalmassá válnak a felhasználásra:
a szöveg- vagy címszedésre.
A fényszedés céljaira is terveznek és átterveznek betűket.
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Szedőgépek
D Unotype soröntő. Ottrnar Mergenthaler 1885-ben találta fet a
Linotype soröntő szedőgépet. Ez
a gép a szedés, a kizárás, az öntés
és az osztás műveletét végzi.
A Unotype működési elvének
lényege: A gép elején írógéphez
hasonló, 90 nyomógombból álló
billentyűszerkezet van. A szedő a
billentyííszerkezet előtt ülve, a kézirat szerint érinti a kívánt betű, írásjel vagy szám billentyűjét. Ezzel kiváltja a gép felső részén levő, ferdén
fekvő betűtár egyes csatornáiban
- rekeszeiben - elhelyezkedő betű,
szám vagy jel képét hordozó rézmatricát. A rézmatrica az állandóan
mozgó, végtelenített szíjszalagra
esik, amely elviszi a kívánt hasábszélességre beállított gyűjtőbe. A
szavak közé, ugyancsak billentyűnyomásra, lefelé vastagodó kizáróékek kerülnek a sorjázóba. A rézmatricák, ékek sorakoznak a gyűjtőben.
Vannak kézimatricák is. (Idegen
ékezetes betűk, matematikai jelek
stb.) A kézimatricát a sor elküldése
előtt helyezi el a szedő.
A leszedett matricasor két keskeny, hosszúkás nyelv közé kerül.
Egy kar lenyomása után így küldi el
a sort a szedő az öntőkészulék felé.
Innen kezdve minden műveletet
önműködően végez a gép.
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A matricasor két satupofa közé
kerül. A satupofák egymástól való
távolsága pontosan megfelel a kívánt sorszélességnek. Az ékverő
kalapács a kizáróékeket annyira
nyomja fel, amennyire a satupofák
engedik, (gy a szavak között egyenlő beosztást alkotnak. A sort tehát
a kéziraton előírt pontos szélességre zárják ki.
Az öntőmű ólomkatlanból és
nagy öntőszájjal ellátott ontőkerékből áll. Az öntőkerék a sor szélességének megfelelően kialakított nyíláson át pumpanyomásra önt. Azaz
egybe öntve adja a pozitív betűsort.
Linolype matrica. A középen levő vajat (1) teszi
Az ontőkerék fordulatára a talpkés
lehetővé, hogy az adagolószerkezet egyszerre csak
egy matricát emelten az osztóslnre A felső részen a kellő magasságra gyalulja a sort.
levő fogazat (2) biztosítja, hogy a matrica a megfelelő csatornába hulljon vissza Az itt levő vonalak Ezután a kitolóíap a gép elején
jelölések (3) a betűcsalád és a fokozat megkulon
levőtálcáralokia méretpontos sort.
boitetésére szolgálnak Az ellenőrzés biztosítja az
azonos fokozatú matricák alkalmazását A matrica
Az öntés után az automata a
legfontosabb része a bemélyedő betökép (5)
matricasort sínre emeli. Itt egy kar
szétválasztja a matricákat és az ékeSzedett matricasor A szavak kozott ékek. A nyíl a
matricákra vésett betűkre mutat. A szedő itt ellen- ket. Az ékeket helyükre tolja. Közőrizhet/ a szöveget
ben egy hosszú karon elhelyezkedett másik elevátor ereszkedik le
a matricasorért. A szállítóorsó segítségével a matricák eljutnak a
betűtár fölötti osztókészulékhez.
Minden betűnek, számnak, jelnek
más a fogazása. Ezáltal váltódnak
ki a matricák és a betűtár megfelelő
rekeszébe, csatornájába kerülnek
vissza. A betűtár egy-egy rekesze
15-20 matricát tárol.
A Linotype szedőgépeken egy
sorba csak antikvát és kurzívot,
vagy antikvát és félkövért lehet
szedni. Csak a triós gép alkalmas
arra, hogy ugyanabban a sorban
antikva, kurzív és félkövér betűt
szedjen.

A matrica útja. A billentyű (f) leütésével kiváltódnak a betatárban (2) levS matricák és a szí,
sagltségével jutnak el a gyűjtőbe (3) A betűkozl
ékek az ókszekrényből (41 esnek a szavak közi.
A matricasort a szedő egy kar segítségével az öntőkészülékhez (5) továbbítja. A sor öntése után a
matricák a gyűjtő elevátorról a sorielvevő elevátorra (B) jutnak Innen az osztóslnre (7) kerülnek.
A száll/tóorsó továbbítja a matricát a batOtár feletti
íogasrúdra (8). A megfelelő rekesz Matt a matricák
visszaesnek a betOtárba

A régebbi típusú Linotype sorszed ögépen a legkeskenyebb szedés 6 ciceró, a legszélesebb sor
pedig 28 ciceró lehet. Az újabb
gépeken a legkisebb szedésszélesség 5 ciceró, a legszélesebb 42 ciceró.
A régi rendszerű Linotype gépeken óránként 7-8000 n szedhető.
Vannak linógépek, amelyeken 28
pontig lehet címeket szedni.

D Teletypesetter. A Linotype szedőgép korszerű változata a lyukszalag vezérlésű Teletypesetter: az
önműködő gyorsszedőgép. (TTS.)
A szedő Irógépszerű perforálókészulék előtt ül, amely billentyűleütésre a kivánt betűnek, írásjelnek,
számnak, kizárásnak, illetőleg tipográfiai utasításnak megfelelő lyukkombinációt uti a papírszalagra.
A szóveget - ha nincs számító-

gép - a meghatározott hasábszélességnek megfelelően kopogtatják
a lyukszalagra. Például 10 ciceró
szélességre.
Külföldön már számos szerkesztőségben és kiadóvállalatnál készítenek lyukszalagokat.
A gyorsszedőgép, a lyukszalag
alapján állítja elő a szedést.
A fotocellás leolvasó- és vezénylőszerkezet elektronikus agyként
működik. Kábel kapcsolja a gyorsszedőgéphez, amellyel a lyukszalagra rögzített minden utasítást
közöl. A betűfokozatokat nonpareille-től ciceróig lehetváltani. A szedőgép nonstop gyűjtővel működik.
Míg a régebbi géptípusoknál meg
kell várni a matricák visszaérkezését, addig Itt erre nincs szükség.
A szedőautomata - a kapott parancsok szerint - kiváltja a matricákat
és a kizáróékeket, önti és elküldi
a kiszedett sorokat, majd elvégzi
az osztás műveleteit. 2-3 gyorsszedőgép működését egy gyakorlott
gépszedő vagy szerelő ellenőrzi.
Míg a hagyományos Linotype óránkénti teljesítménye 7-8000 n, addig
az önműködő gyorsszedőgépé 2 0 25, sőt 30 ezer betű.
Az újságkészítés területén főleg
a nagy terjedelmű kéziratok szedésénél vált be a gyorsszedőgép.
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• Monotype szedőgép. Egyes betűket szed és ont a Monotype
szedő- és öntőgép. A különálló,
egyes betűk alkotják a szedett sort.
1894-ben mutatta be a gépet Tolbert Lanston amerikai mérnök.
A szedőgép, a kopogtató csak
közvetítő. A kopogtató acélpálcikái
az Írógéphez hasonlítható billentyűzet leütésekor a különböző betűknek, jeleknek és számoknak
megfelelő elrendezésű kerek lyukcsoportokat ütnek a 11 cm széles
papírtekercsbe.
Az öntőgép orsójára helyezik a
perforált papírszalagot, Az öntőgépet a perforált papírtekercs vezérli.
Sűrített levegő áramlik a tekercsen
levő lyukakon át.
Minden betűnek meghatározott
vastagsága van. Ez azért lényeges,
mert a Monotype egyes részei számológépszerűen működnek. Öszszeadják a betűk egység szerinti
vastagságát Megállapítják, hogy
mennyi teret foglalnak el a sorban
felszedett betűk és mennyi tér marad a kizárásokra, amit a gép oszt be.
Az öntőgép egyik fontos része a
matricakeret, amely 225 matricát
foglal magába. A négyzet alakú
matricák felső részén a betű, jel,
szám negatív képe, alsó részén pedig kerek lyuk van. A középen átfúrt matricákat a furatokba helyezett pálcikák rögzítik a matricarámába.
A matricarámának egyes betűit,
jeleit, számait úgy kell az ollóA Monotype siedCbatendezis. 1. a kopogtató.
2. at öntőgép
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szerkezetnek az öntőforma felett
elhelyeznie, hogy az ólomszivattyú
Öntőnegye a kívánt mennyiségű
ólmot pontosan a betűmatricába
lovellje. Az öntőformát tolóka állítja be az egyes betűk megfelelő
vastagságára Végül a betú'kihozó
átveszi a betűt. Áttolja a betűkilókőhöz, amely a sorcsatornába továbbítja. Az öntőgép hajóján a betűk és szóközök egyenként sorakoznak addig, míg megfelelő hasábszélességű lesz a sor.
Érdekes, hogy a papírtekercs sajátossága miatt a monó öntőgép
hátulról kezdi a kódjelek feldolgozását, mert a sor kizárásának vastagságát a szedő által a sorban utolsónak megnyomott billentyűzet adja
meg. Ezért önti ki az öntőgép utoljára a szedő által először szedett
sort.
A monószedésnél az egyes betűkből álló sorok szélessége 5 cicerótól 40 ciceróig terjedhet. Az öntőgép a betűfokozattól függően
percenként 100-150 betűt önt.
Ez óránként 6000-9000 betűt jelent.
A szedést úgy használják fel,
mint a kéziszedést. A Monotype
szedés előnye az, hogy a gép egyes
betűket, jeleket, számokat ont, így
a hibás szedés korrigálása könynyebb. Ha a szedett sorban pétdául
csak egy betűhiba van, a hibás betűt kiemelik, és a megfelelőt teszik
a helyére.
A monószedést az újságkészítés
során sokszor hasznosítják. Táblázatok és képletek szedésére is kiválóan alkalmas.

AZ ÚJSÁGKÉSZÍTÉS MUNKAMENETE MONOPHOTO 600 RENDSZERREL,
SORKIZÁRÁS NÉLKÜLI PER FORÁTORRAL SZEDVE, SZÁMÍTÓGÉPPEL FELDOLGOZVA
Szerkesztőség:

11. Számítógép. Második, sárga és vörös lyukszalag alapján: 1. Ellenőrző gyorskiírás. 2. Kék szalag a
levilágítógép számára.

1. A kézirat szerkesztése, szignálása
Tukórkészftés.
Nyomda:
2. Kézirat-elSkészftés kódjelekkel.
3. Perforáló részleg. Szedés sorkizárás nélkül. Alapszalag. (Fehér lyukszalag.)

A kék lyukszalag vezérli a levilégitógépat

12. LevilágítŐgép. A kék lyukszalag
vezérlése alapján a szöveg fotózása filmre vagy fotópapírra. Pozitív. (Esetleg tördelve,)
13. Előhívás. Speciális tekercshlvo
géppel, amely szárít is.

4. Számítógép. Alapkiírás a gyorsnyomtatón.

14. Montírozás.Oldalra szerelés a tördelési terv szerint.

5. Házi korrektúra.

15. Xerox-levonat. Ellenőrzés céljára
a szerkesztőség számára.

6. Perforáló részleg. Sárga korrektúraszalag, amely a javított szöveget helyesen tartalmazza.

Szerkesztőség:

7. Számítógép. 1 Fehér és sárga
lyukszalag alapján javított voros
lyukszalag. 2. Leporelló a szerkesztőség számára.
Szerkesztőség:
8. A leporelló szóvegének korrigálása.
Nyomda:
9. A szerkesztőségi javítások átvezetése kódjelekkel. (Esetleg a tördelési parancsok kódjai is.)
10. Perforáló részleg. Második sárga
lyukszalag.

16. A Xerox-levonat ellenőrzése.
Imprimatúra.
A gyoisklltás részlete

Nyomda:
17. A szerelés átadása formakészítés
céljára.

Totdelve készült a szedés

Hatnyelvű írógép Belgiumban
Új írógépet szerkesztettek Betgi- fokozatosan helyettesíti azt a mintumban, amelynek univerzális billen- egy 600 fajtát, amelyet jelenleg a
tyűzete lehetővé teszi, hogy rajta
nemzetközi szervezetek brüsszeli
hat világnyelven lehessen írni. A gép központjában használnak.
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D Fényszedő gép. Az ólom nélküli
nyomda valóra váltásának egyik fejezete a fényszedő gép. A fényszedés lényege az, hogy a negatív
betűket átvilágítják, és ezek képét
lencserendszer vetíti a mozgó filmszalagra vagy fotópapírra.
A szakemberek szerint a fényszedés az 500 éves nyomdászat
legnagyobb jelentőségű találmánya
A magyar Uher Ödön találmánya
az Uhertype és a Luminotype néven
ismert első fotografikus szedőgép.
Most már számos kis, közép- és
nagy teljesítményű fényszedő gép
dolgozik a világ nyomdáiban.

• A Monophoto 600 fényszedő

rendszer. Magyarországon a Monophoto 600 rendszerű fényszedést
vezették be. A fényszedő üzem
könyvek és újságok előállításával
foglalkozik
A Monophoto 600 fényszedő
rendszer egységei1
1, Kétféle lyukszalagkészítő (perforátor) létezik:
a) A sorkizáró szalagot előállító
lyukszalagkészítő (600-as perforátor).
b) Sorkizárás nélküli lyukszalagot
készítő (913-as períorátor)
A sorkizárt szalag azonnal levitagltógépre kerülhet, míg a sorkizáratlant a levilágítás előtt a számítógépnek kell feldolgoznia.
A sorkizárás nélküli, komputeres
fényszedés terjedt el.
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2. A számítógép.
Perifériát' a konzolkiíró, a gyorskifró, két optikai olvasó és két
lyukasztó.
3. A levilágitógép.
4 Az előhívó berendezés.
A lyukszalag készítése. Kétféle
lyukszalag állítható elő. sorkizárásos és sorkizárás nélküli. A sorkizárásos perforátoron olyan 8 csatornás lyukszalag készül, amelynek
kódjai minden szükséges információt tartalmaznak. Ilyen alapinformációk' a karakterek, a szóközök,
a sorszélesség(ek), a betűk nagysága, a sorok egymástól való távolsága (ez a hagyományos szedésnél
a betűtorzs), a margó értéke, amely
a hasáb fotópapíron vagy filmen
történő elhelyezkedését határozza
meg stb. Ez a lyukszalag közvetlenül
az elkészülte után azonnal feldolgozható a levilágító egységen.
A Multicode 913 típusjelzésű gép
a sorkizárás nélküli perforátor. Az
ezen készülő lyukszalagot a számitógép dolgozza fel. Ezen az információk nem olyan kódjelekben szerepelnek, mint a sorkizárásos szalagon.
A Monophoto 600 munkafolyamatainak ismertetésénél a sorkizárás nélküli rendszerrel foglalkozunk.
Az újságok is így készülnek.
A szerkesztőség szedési utasításai alapján a fényszedő üzem kézirat-előkészítője a perforátornak nevezett szedő részére kódjelekkel
adja meg az összes utasítást. A kézirat jelzései és a szöveg alapján

készül az első - fehér színű lyukszalag Alapszalagnak nevezik,
A számítógép a csatlakozó
perifériákkal együtt dolgozik. A
perifériák feladatai: 1. A konzolkiíró a számítógép és a kezelő közti
kapcsolatot biztosítja. Az írógépszerű egység billentyűzetével utasítások adhatók. Például a munkafolyamatmegkezdésére 2. A gyorsnyomtató soronként írja a papírra
a lyukszalagon levő kódjeleket és
szövegeket 3 Az optikai olvasó
„olvassa" a lyukszalagot. 4. A lyukasztó a szükség szerinti lyukszalag
előállítására szolgál. A Micro 16 V
típusú és digitális rendszerű számítógép a sorkizárás nélküli munkafolyamatban még többször szerepel
Az első szalag, az alapszalag, számítógépen történő feldolgozása azt
jelenti, hogy a gyorskiíró gépelt
szöveget ad az üzemi korrektúra
számára. Itt már sorokra van bontva a szöveg. A kiírás egy-egy szedett sorban levő szöveg és kódjel.
A komputer sokrétű és bonyolult
munkát végez. A lényeg az, hogy a
számítógép memóriaegységébe táplált program szerinti parancsoknak megfelelően tudja megoldani
szedési és más feladatait.
Ezek után kövessük a munkafolyamatokat az első lyukszalag
alapján történt alapkiírás után.
A gyorskiíró újabb kiírásával
azonnal lehetővé válik a szedésellenőrzés. A nyomda korrektora
a gyorsnyomtató gépelt szövegét
javítja az üzemi korrektúrajelekket
A korrigált szöveg a perforátor
részlegbe kerül. Ott a hibás része-

ket a második - a sárga színű lyukszalagra rögzítik javított formámér azon tűufdtem, nem volban. A javítás legkisebb egysége a
na-e j o b b , ha egyenesen bemegyek, a k a p i t á n y szobájába,
szó.
szembeáilak
szembenézek
ve le !©•A számítógép jut ismét szerephez: végrehajtja a korrigálást. A fehér színű lyukszalag és a sárga színű
Kiírás (részlet) * korrigálás ellenőrzésére
korrektúraszalag alapján: 1. vörös
színű - javított - szalagot és
2. a gyorsnyomtató pedig, a leporelgyorstárcsa, amelyek mindegyikén
lón, soronként gépelt szöveget ad
100-100 karakter (betű, szám, jel
a szerkesztőség számára.
stb.) sorakozik, a diamagazin küA szerkesztőségben - ha még lönleges jelek és címírások részére
(100 dia 200 jellel), továbbá kanem ismerik a fényszedésnél haszzetta, amelyben film vagy fotópapír
nált korrigálást - a melegszedésnél
van.
használt, tehát régi korrektúrajelekkel javítanak. A leporelló a korrigálás
A 600-as filmsetter a kék szalagután a szerkesztőségből visszakerül
ról kapja a vezérlési és a szedési
a nyomdába, ahol a szerkesztőségi
utasításokat. Az egyes kódsorok
javításokat kódolják. Ha az anyagot
számai, jelei tartalmazzák a szovega levilágítógépből már tördelve kíés a címszedésre vonatkozó paranvánják kapni, akkor a nyomdai előcsokat. Lehetnek olyan utasítákészítő számítógépes korrektúrával
sok, amelyek alapján a tűkor sze- a rajzolt tűkor alapján - adja
rinti tipográfiai képet alakítja ki a
meg az anyag formai elrendezésére
fényszedő gép, tehát tördelve jelevonatkozó parancsokat.
nik meg az anyag a fotópapíron
vagy filmen.
A perforátor részlegben a korrigálás alapján második sárga lyukEzután következik a fotópapír
szalag készül.
vagy a film előhívása. Rendelkezésre állnak tehát a elmek és szöveIsmét a számítógép munkája kögek. Ha illusztrációk js vannak, már
vetkezik. A második sárga és a vörós
azok is elkészültek.
lyukszalag alapján: /. ellenőrző
gyorskilrás történik. Az újabb lepoKövetkezik a montlrozás a törderellón már a javítások végrehajtása
lési tükör szerint. Összeszerelik a
ellenőrizhető. 2. Ugyanekkor a le- címeket, szövegeket, illusztrációkat
világítógép számára kék színű lyukés az esetleges hirdetéseket.
szalagot állítanak elő. Ez a levilágítA szerelésről - a montírungról ható szalag a végleges.
ellenőrzés céljaira Xerox-levonat
készül, ez lesz az imprimatúra.
A levilágltóegység a 600-as fi!msetter. Ennek főbb részei az adatbeHa nincs utólagos javítás, a
tápláló, a dekódoló, a központi
montírungot átadják a formakészítő
vezérlő, az optikai rendszer, négy
részlegnek.
(

D A Lud/ow kézi szedő-ontő gép.
A kéziszedést gyorsítja a címek
Ludlow gépen történő előállítása.
A berendezés két részből áll: a matricaszekrényekből és az öntőgépből. A matricasor kézi szedés. A szedett sort öntőgép készíti.
A matricák - a betűfokozattól
függetlenül - egységes méretű rézlemezek. Tehát ugyanolyan nagyságúak a 6 pontos betűk matricái,
mint a 72 pontosoké. Szélességük különböző. A rézlemezekbe
mélyed' be a betűk, jelek, számok
képe.
A szedéshez ciceró beosztású
sorjázó szolgál. A matricák, a sor
szélességének megfelelő sorjázóban kerülnek egymás mellé. Ekkor
megállapítják, hogy mennyi hely
maradt a kizárásra. Ezt a teret elosztják.
A Ludlow öntőgépnek 221/2
ciceró hosszúságú öntőformája van.
Ennek ellenére akár 100 ciceró széles sor is onthető. Ilyenkor részenként öntik a címsort.
A szedés után a matricákkal és
kizárásokkal telt sorjázót emelő segítségével állítják be az öntőgépbe.
A második lenyomás után történik
a sor öntése. A 22 1 /2 ciceró széles
címsor öntéséhez általában 10 másodperc szükséges.
Ha a matrica hibátlan és az ólom
minősége is a szabványnak megfelelő, akkor a betűkép élessége
biztosított. A címsor, amelyet alátétre helyeznek, a préselésnél nem
horpad be. Ha a szedett címben
hiba van, akkor újra kell szedni
és önteni.
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Nyomtatási
eljárások
• Magasnyomtatás. A nyomtatási
eljárásokat három főcsoportra osztják: /. Magasnyomtatás. 2. Síknyomtatás. 3. Mélynyomtatás, A
nyomóforma és a papír viszonya
szerint történt a felosztás. #
A magasnyomtatásnál a papírral
érintkező nyomórészek magasabbak a nem nyomó részeknél. A dorrtborzatos felületű, tehát a nyomtatásra szolgáló részek kiemelkednek
a náluk mélyebben fekvő és nyomtatást nem végző részek közül.
A festékező hengerek felületének
síkjában elhelyezkedő, kiemelkedő,
nyomtatást végző részeket a festékező hengerek befestékezik, majd a
nyomóhenger a papirost a nyomóformához szorítja, és így az átveszi
a festéket. Létrejön a nyomtatás.
• A körforgó gép. A legtöbb újságot körforgó gépen nyomtatják.
Már 1790-ben felvetődött a rotációs gép ötlete és elve. A megvalósításra negyed századdal később
került sor. A félkör alakú sztereotip
lemez készítése nyitotta meg az
utat a körforgó gépek alkotásához.
A sztereotípia olyan eljárás, amelynek során az eredeti szedést lemezzé alakítják át. A szedést (újságoldalt, újságoldalakat) hidraulikus
présben helyezik el, és nyirkos
paplrmatricát helyeznek rá. A nyo20

A magasnyomásnál a nyomtatandó elemek a síkból
kiemelkednek. 1. a nyomóhenger, 2. a papit;
3. a nyomóforma

más során a szedés képe a matricába
préselődik. Ezután a matricát szárítják, majd kikészítik. A matricáról
automatikus öntőgépen, folyékony
ólomötvözettel, félköríves lemezöntvény készül: a rotációs lemez.
Az újságnyomó rotációs gépek
tekercspapírra - jó minőségben nyomtatnak. Több munkafolyamatot
A rotációs rnagasnyomó g6p működési vázlata

egyesít a gép. Egy vagytöbb színben
nyomtat, egymásba húzza, vágja,
hajtogatja a papírt, továbbá számolja a nyomtatványt. Az újság
tehát a kívánt méretben kerül le a
gépről. A rotációs gépek előnye az,
hogy folyamatos nyomtatást biztosít. Egy irányban forgó hengerek
felületéről folyamatosan történik a
nyomtatás. Igy a legnagyobb az
óránkénti teljesítőképesség, mert
nincs üresjárat. Az újabb körforgó
gépek óránként 25-30 000 fordulatot tesznek, és fgy 50-60 000
példányt nyomtatnak.
A körforgó gép működési elve
a következő:
A rotációs papírtekercs két henger között fut. A formahengerre a
nyomandó formát: a félköríves lemezeket erősítik fel, a nyomóhen-

KARRIERE
•Neue Chance
f ür Brüssel
• Entapannung
durch
Zusammenarbelt

•Der Goldene
Handschlag
• Oedanken nach
elner
Slebenbürgenrelae

KARRIERE
• Entapannung
durch
Zusammenarbelt

•Neue Chance
für Brüssel
•Der Goldene
Handschlag

• Oedanken nach
elner
Slebenburgenrelse

• Die Opfer des
wlrtschaftllchen
Fortschritts

•Dle Opfer des
wlrtschaftllchen
FortschrHts

Wagasrtyomásnél a rotációs lemez Kezelésével is szokásos a színbontás (A másik módszer a szedést bontják szln(ek)re ) A tördelt oldal levonata (3). Csak a vörös
zlnnel nyomandó elemek maradtak a lemuzen, a többit levésték (4) A fekete szint nyomó lemez (5)

gerre pedig gumiborítást adnak.
A két, egymást érintő henger működése biztosítja a nyomást.
A tekercspapírra nyomó gépeket
napilapok, hetilapok, folyóiratok előállítására hasznosítják. Egy gépen
általában több tekercsszélességö
papír futtatható a különböző formátumú és oldalterjedelmű újságok
előállítására.
A tervezőszerkesztő az újság
mérete, illetőleg a szedéstu kör szempontjából vizsgálja a gépeket.
•A rotációs gépen öt szerkezeti
csoportot találunk: 1.a papírszolgáltató szerkezetet, 2. a nyomóművet,
3. a festékező szerkezetet, 4. a

papírvezető művet és 5. a hajtogató-, vágó- és kirakóművet.
Melyiknek mi a feladata ?
A paplrszolgáltató mű. A rotációs
gép működése közben a forma és
a nyomóhenger húzza a papírhengerről a gépbe kerülő papírszalagot.
Az újabb, gyorsjáratú gépeken tekercscsillag szolgál a rotációs papírtekercs cseréjére. Egyszerre három tekercs papír van a csillagorsón.
A nyomómű. A formahenger és a
nyomóhenger a nyomómű két főrésze. A formahengerre erősítik fel
a fél kóríves vagy negyedkoríves
lemezeket. Lemezhengernek is ne-

vezik a formahengert. Egy-egy ilyen
henger korkeruletén két félkör alakú
lemezt lehet elhelyezni. Hosszirányban pedig négy lemezt, [gy egy
formahengerre 8 félkör alakú lemez
helyezhető. A nyomóhengeren van
a borítás, amely rendszerint parafa
lemezből és gumikendőből áll.
A festékező szerkezetnek az a
szerepe, hogy biztosítsa a folyamatos festékfelhordást. Főbb részei: 1. a festékszekrény, amelyet
időnként feltóltenek, 2. a nyalóhenger, amely a festékszekrény
hengerétől a dórzshengereknek
adja át a szükséges mennyiségű
festéket, 3. a dorzs- és feladó részek
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végzik a festék egyenletes szétdörzsölését, illetőleg a nyomóformára
történő átadását.
A paplrvezető mű az a henger,
amely a nyomómű után van beépítve. Ebben helyezték el a hosszvágó körkést. Amikor a kétoldalt
nyomott papír felfut a vezetőrúdra,
a körkés hosszirányban vágja el a
papírszalagot, amely eljut az összehordó tölcsérre. Onnan a papírszalag a vágó- és hajtogatómöbe
kerül. A meghatározott méretűre
vágott újság ráfut a kirakóra.
A legtöbb rotációs gép szín vagy
színek nyomására is alkalmas.
A két- vagy több színű nyomás
előkészítése kétféleképpen történhet:
1. Minden szfnről külön forma
készül. Például az egyik forma a
fekete nyomására, a másik a kék
nyomására lesz alkalmas. A több
színű illusztrációkról készült klisék
külön nyomóformába kerülnek.
2. Amikor egy oldalt tördelnek és
két színnel kívánnak nyomtatni,
akkor az öntödében történik a színbontás. A tördelőszerkesztő külön
oldal levonaton bejelöli, ami színnel
nyomandó. Frézelésnek nevezik az
öntödei színbontást. Kék és fekete
színeknél az egyik lemezről a kékkel, a másikról a feketével nyomandó részeket vésik le.
D Rotációs magasnyomású lap
munkafolyamatai. Szerkesztőség:
kézirat, illusztráció, tükör. Kiadó-
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hivatal: hirdetéskézirat illusztráció.
(A szerkesztőségi kézirat, a tükör és
a kiadóhivatali kézirat a nyomdába
kerül Az illusztrációk a k/iséuzembe.) Nyomda: címszedés. Kézi vagy
Ludlow. Szövegszedés: linó, monó
vagy TTS. Összeállítás. Hasáblevonat. Hasábkorrektúra. Szerkesztőség: hasábkorrektúra. Nyomda:
cím- és szoveghibák javítása. Kliséüzem: autotípia és fototípia klisék
készítése. Nyomda: tördelés tükör
szerint. Oldallevonat. Korrektúra.
Szerkesztőség'
oldalkorrektúra.
Nyomda1 a cim- és szöveghibák
stb. javítása. Oldallevonat. Revízió.
Szerkesztőség: imprimálás. Nyomda: matricázás, kikészítés. Rotációs
lemezek öntése. Gépterem: nyomtatás korforgó gépen.
• A mélynyomtatás az a sokszorosító eljárás, amikor a nyomóforma
elemei mélyebben fekszenek, mint a
nem nyomó részek. A szöveg és a
kép elemei, a pontok, vonalak tehát
mélyebben vannak, mint a nyomóforma síkja.
A mélynyomtatási eljárásokat két
csoportba osztják.
A mélynyomásnál a nyomandó elemek fa csészécskék) bemélyednek A nyomáskor a papír sz/vje ki
a festéket 1. a nyomóhenger, 2 a papír. 3 a
nyomólorma

1. A metszetmélynyomás. Ez grafikai, művészi eljárás. A művész által kézzel előállított nyomóformáról
történik a nyomás.
2. A rákelmély nyomás, rasztermélynyomásnak is nevezik. Ennél a
fotomechanikai eljárással előállított
nyomóforma szolgál a nyomtatásra.
A művészi eljárásokról rövid felsorolást adunk. A rézmetszetnél a
nyomóforma anyaga réz. A felületet
csiszolják, fehér festékkel alapozzák. A fehér alapra tükörfordítottan
rajzolják a képet, majd vésővel
metszi ki a művész a rajz alapját.
A fémlemezbe vésett vonalakat dörzsöléssel megtöltik festékkel. A lemez felületét letörlik. Nedvesített
papírt helyeznek rá. A nyomás során
a papír kiemeli a mélyedésekben
levő festéket.^/j/rfesrííJa rézmetszés
egyik változata. A lemez sima felületére tűvel karcolják a rajzot. A hántolt lemez {mezzotinto) megmunkálása is kézzel történik. Fogazott
acéllal és hántolókéssel borzolják
fel a lemez felületét. A rézkarc már
a savakkal kezelt, tehát a maratást
alkalmazó eljárással készül. A lemez
anyaga főleg réz.
A lemez felületét viaszréteggel
vagy más olyan anyaggal vonják be,
amely ellenáll a savaknak. E rétegbe
karcolják a rajzot. A maratás - a lemez anyaga szerint - vaskloriddal
vagy sósavval történik.
A rákelmélynyomás elődje a heliogravűr. A mélynyomtatásban először a helio- vagy fotogravűr jött
létre. Fox Talbot találmányát Klics
Károly fejlesztette tovább. Kídol-

milyen bikromátvegyü let- oldattal
fényérzékennyé teszik - erős megvilágítás hatására cserződik. Fontos
tulajdonsága a nagy vízfelvevő képesség. A kellően előkészített pigmentpapírra először a rákel vezetésére szolgáló raszterhálót kopirozzák.
A mélynyomásnál alkalmazott raszter nem azonos az autottpai felvételnél használt ráccsal, amely kisebbnagyobb pontokra bont/a a képet.
A mélynyomórács egymást keresztező vonalakból áll, amelyek között
fényt át nem eresztő közök vannak.

gozta a fotokémiai alapokra épülő
képsokszorosftó eljárást. Találmánya
már a rasztermélynyomás munkafázisait oldotta meg. (Pigmentpapír,
rákel stb.)
D A rasztermélynyomás. Az újságkészítés területén főleg a képeslapok előállítására alkalmas az egyvagy több színű mélynyomás.
A szedés lehet a hagyományos
clm- és szövegszedés vagy fényszedés. Ólomszedésnél a tükör szerint tördelik az oldalakat. A képek,
rajzok, díszítések stb. helyét a szedésformában űrtöltőkkel töltik ki.
A korrektúra után celofánlevonat
(fólia stb.) készül az oldalakról.
A fényszedéssel előállított elmek
és szövegek közvetlenül alkalmasak
a szerelésre.
Az illusztrációkról - fotókról,
rajzokról - fotonegatlvot készítenek, majd diapozítlvot másolnak.
A fotóknál, tónusos rajzoknál a
negatív felvétel raszter nélkül történik. Retusálás után másolják a diapozitivot, az áttetsző pozitív képet,
amelyet szintén retusálnak.
A kép- valamint a szövegdiapozitívokat a tördelési terv szerint, alulról megvilágított montírozó
asztalon szerelik össze. Beragasztják a megfelelő helyre a diapozitívokat, a léniákat, díszeket. A szerelést
oldalfordltottan végzik. A montírozás befejezése után gondosan ellenőrzik a szerelést. Többszínnyomásnál minden színről külön montirung
koszul. A legtöbb nyomdában fénymásolatot adnak a montfrungról
ellenőrzés céljaira,

• A mélynyomóraszter az autotípiai
rács negatlvja. A mélynyomóraszterek finomsága - a papír minősége
szerint - 60-120 pontsűrűség között váltakozik. A mélynyomás rácshálójának feladata a festékleszedő
rákel vezetése a forma felületén,
valamint a festék vándorlásának
megakadályozása a nyomóelemek
között. Ez a rács egyféle nagyságú
pontokra bontja a képet. A tónus
értékeinek megfelelően a világos
részeken sekélyebb, a sötétebb részeken pedig mélyebb nyomóelemek jönnek létre.
A mélynyomás vázlatos munkamenete 1 A mélynyomó raszter másolása 2 Koplroiás B plgmentpaplrra 3 A pigmenlpsolr elvitele a nyomóformára 4 Ai előhívás S A maratás 6 A nyomóforma megtisztítása 7 Festékfelvitel a nyomóformára, a forma híg festékbe tortám forgatása után
a A felesleges festék eltávolítása rákellel a henger
felületéről 9. A nyomtatás

Ezután a diapozitív formát, tehát
a montfrungot ívfénnyel kopírozzák
a pigmentpapírra.
A pigmentpapír alkalmas a másolásra, mert a zselatinréteg - ha vala-

G A rézhengerre történő átvitel,
majd az előhívás következik. Először
a raszterral és diapozitivval másolt pigment reliefképet a nyomóforma felületére viszik rá. A pigmentpapírt tökéletesen csiszolt rézlemezre vagy rézhengerre feszítik.
A pigmentpapír a zselatinréteg ragasztóképességefolytán megtapad.
Az egész felületet forró vízzel kezelik. E művelet közben a viz áthatol
23

a felső papírrétegen, és feloldja a
cserzetlen zselatinréteget Hamarosan leválik a papírréteg, és az oldható zselatin egy része megtapad a
rézpaláston, amelynek felületén a
cserzett krómzselatin relief marad.
A további vízkezeléssel ki mosódnak a fölösleges és oldható zselatinrétegek, és a henger felületén csak
a cserzett réteg marad vissza.
A pigmentpapfrnak a nyomóformára tortént rányomása volt
az átnyomás. A pigmentreliefnek
a hengerre való átvitelét pedig
előhívásnak nevezik
Az előhívás után a relief képet
hűtik, szárítják, majd a nyomásra
nem kerülő részeket védőlakkal
fedik le.
Most már a maratási eljárás következik, ami vaskloriddal történik
több fokozatban. A maratás során
apró, csészeszerű rasztermélyedések keletkeznek Ezeknek az egyenlő
nagyságú, de különböző mélységű
csészécskéknek az eredményei lesznek a tónusfokozatok.
Rendelkezésre áll tehát a rézpalást, a nyomóforma, amelyet a
nyomóhengerre szerelnek.
A mélynyomásnál a nyomtatás
mind az íves, mind a végtelen hengerpapírra a rotációs nyomás elvei
szerint történik Mind a nyomóforma, mind a nyomtatást végző
elem henger alakú, ás forgómozgást
végez. Egy-egy nyomómű formahengerböl, nyomóhengerből, festékező szerkezetből és festéklehúzó
egységből áll.
A rotációs mélynyomó gép állványán felül helyezik el a nyomó24

hengert, középen a formahengert,
alul a festékezőművet Az újabb
korforgó gépeken gumival bevont
közvetítő henger van elhelyezve a
nyomó- és a formahenger közé.
A mélynyomó gépre szerelt rézpalást - a formahenger - a festéktartó vályúban forog, vagy a festékhordó hengerrel érintkezik Esetleg
permetezőberendezés juttatja a formahenger felületére a festéket
A rasztercsészék így telnek meg
festékkel.
A formahenger egész felülete
felveszi a festéket, amelyre azonban
csak a nyomóelemekben van szükség. A nyomás előtt tehát el kell
távolítani a hengerre került felesleges festéket. A rugalmas acél levonókés - a rákel - húzza le a hengerpaláston levő festéket Ezután csak
a nyomóelemekben a csészécskékben maradfesték
A rotációs papírt a nyomóhenger
a rézpalásthoz szorítja. A papír
kiemeli a rasztercsészékből a festéket, igy kerül a nyomat a papírra.
A festék gyors száradását az elszívó és a szárítóberendezés biztosítja.
A mélynyomás egyik előnye a
többi nyomtatási eljárásokhoz képest, hogy az árnyalatok itt tökéletesebbek A világostól a mélysotét
tónusig képeznek fokozatokat. Az
illusztrációkat rotációs mélynyomó
papíron is eredeti hűséggel tudja
visszaadni a mélynyomás.
A formakészítés újabb technikájánál elektronikus úton, véséssel
viszik át a szóveget és az illusztrációkat a rézpalástra.

• Slknyomtatás és ofszetnyomtatás. Alois Senefelder 1799-ben találta fel a kőnyomást, más néven a
litográfiát A teljesen csiszolt mészkőre zsíros tussal szöveget írt, illetőleg ábrát rajzolt. Amikor ezeket a
részeket vízzel nedvesítette, majd
festékezte, tökéletes nyomatot kapott A kőnyomás a víz és a zsír
ellenhatásán alapul A nyomóelemek zsíros felületet képeznek. A
nyomóforma nedvesítésekor a zsíros részről a víz lepereg, és később
festéket vesz fel Azokon a részeken,
ahol nincs rajz vagy más zsíros rósz,
ott a víz nem engedi lerakódni a
festéket, (gy alakul ki egy síkban
a nyomó és a nem nyomó rész
A kőnyomtatáshoz a solnhofeni
mészkő a legalkalmasabb. Nyomóforma készíthető kézi munkával,
átmásolással vagy fotomechanikai
eljárás alkalmazásával. Több színű
plakát vagy más mű sokszorosítására a krómlitográfia eljárás szolgál.
Annyi nyomóformát készítenek,
ahány színnel nyomtatni kívánnak.
A síknyomásnál sokáig a kőről történő nyomtatás volt az egyetlen
eljárás, később a cink és az alumínium úgyszólván teljesen kiszorította a kőnyomást
A szövegeket, rajzokat kémiai
úton rögzítik. A síknyomás a víz és
a zsír taszító tulajdonságán alapul
• Az ofszetnyomtatás. Az ofszetnyomás közvetett nyomtatást jelent Lényegében ez is sfknyomás
cink- vagy alumínium lemezről, de
ez a nyomtatás nem közvetlenül a
nyomóformáról történik. A nyomat

először egy gumikendőre kerül és
onnanapapírra Ezazejárás,ugyanúgy, mint a litográfia, a zsír és a víz
taszító hatásán alapszik.
Az ofszetnyomásnak az az előnye, hogy durva, simítatlan felületű
papíron is kitűnő minőségű nyomatot ad. Az újságkészítésnél ez a
szövegnél, címeknél és a képvisszaadásnál jelentkezik. Az éles betűkép
és a jó képárnyalatok jellemzik az
ofszetnyomtatást. Az utolsó évtizedekben számos napilap, hetilap,
sőt képeslap is rátért az ofszetnyomásra.
A lapkészítésnél a szöveg- és a
címszedés ólomszedéssel vagy
fényszedéssel készül. Az árnyalatos
képekről megfelelő sűrűségű raszterrács közbeiktatásával kapják meg
a negatívot, amelyről diapozitivot
készítenek. A szedés és az illusztrációk összeszerelése után - a montírozott forma alapján - készül el a
nyomólemez.
D Az ofszet nyomóformák előállításának számos, egymástól különböző eljárása van. Az alkalmazandó
eljárástól függ, hogy negatívokat
vagy diapozitívokat használnak-e
fel. Egyik gyakori eljárás a negatív másolás, krómkolloid réteggel
felhordott cink- vagy alumínium
lemezre.
A formamásolási eljárás lényege
az, hogy az előkészített lemezt,
amelyet ofszetnyomtatásnál kívánnak felhasználni, centrifugális erő
hatására, egyenletes rétegű ammóniumbikromát és króm emulziójával
vonják be. A montírozott formát

Az otszetnyomásnél a nyomandó esnem nyomandó
elemek egy síkban vannak, t. a nyomóhenger
2 a pap/r, 3. a nyomó/orma

erre a fényérzékenyített lemezre
másolják át. A kopírozás megfelelő
fénnyel történik. A másolt lemezt
előhívják, illetve maratják, festékezik, majd a választott kikészítési
eljárással teszik nyomásra alkalmassá.
A kétfémes (bimetall) vagy a
háromfémes (trimetall) eljárás előnye a nagy tartósság, továbbá a
szemcsézettség minimumra való
csökkentése. A nyomtatásnál kevesebb víz szükséges a nedvesítéshez,
(gy kevesebb festék kell, intenzívebb a szín nyomása. A kétfémes
lemezről már százezres példányszám nyomható.
A kétfémes eljárásnál alkalmazott fémek egyike víztartó, a másik
víztaszító, tehát zsírfogó tulajdonsággal rendelkezik. A háromfémes
lemezek hordozója acél vagy alumínium A nyomóelemek - a zsírfogók - rézből, a nem nyomó elemek - a vízfogók - pedig krómból
állanak.
Gyakori rtyomóforma az oxidált
- eloxált - alumínium lemez. Az
oxidálás, salétromos kezelés után,
galvánfürdőben elektromos áram-

mal történik. A nyomóforma előnye
a nagy adszorpciós elnyelőképesség, a mechanikai szilárdság, továbbá az, hogy kisebb nedvesítést
igényel.
Az ofszetnyomdákban automata
gépsorok végzik a formalemezek
készítését. A formalemezek között
számos olyan van, amelyik a másolás után néhány perccel már alkalmas a nyomásra. Az egyszínű vagy
kfsérőszínes formáról fénymásolatot kapa tördelőszerkesztő. A többszínnyomásnál próbanyomat készül,
amelyen javítás vagy színkorrekció
végezhető. A tervezőszerkesztő feladata, hogy az esetleges szerkesztőségi javítások után tipográfia és
színnyomás szempontjából vizsgálja
a lenyomatot, mert szükség esetén
még színkorrekció is végezhető.
Különféle rendszerű, többszínnyomó ofszet rotációsokon készitenek újságokat. A tekercsnyomó
ofszetgépek a magasnyomó rotációs
gépekkel összehasonlítva több különbséget mutatnak. Ilyen például
a nedvesítőmű és a szárítóberendezés.
A gépre néhány perc alatt szerelik fel a fekete és színes nyomóformákat. A lemezek felületét a
nedvesítő hengerek érintik. Ekkor
hatol a víz a lemezszemcsékbe.
A festékes hengerek adják át a lemezre a festéket A szemcsékbe
került víz eltaszltja a zsíros festéket.
A zsíros alapú rajzos részek jó festékfogók. A festékezett formák
érintkeznek a gumihengerekkel,
amelyek átveszik a formáról a festéket és a papírra nyomják át.
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Szedőtermi
anyagok
A nyomóforma kialakítása során
szedőtermi anyagokra van szükség. Ezek között vannak az ólombetűk, a léniák, a kizáróanyagok,
négyzetek, sortágítók, térzők, űrtöltők.
A kéziszedő szerszámai és a szedőterem kisgépei egészítik ki a
nyomófoíma előállításához szükséges eszközöket.
A szedőszekrény rekeszeiben
tartják a cfmbetűket. A szedővas,
más néven a sorjázó fontos munkaeszköz a kéziszedésnél. A betűszedő a sorjázóba egyenként szedi
a betűszekrényből a betűket és sorokká alakltja.
A szedőlénia 3 vagy 4 pontos,
betűmagasságú rézlénia. A szedővasba helyezve sima felületet biztosit, és Igy a betűk könnyen egymás mellé csúsztathatok. A szedőléniával egyetlen fogással egyszerre több sor emelhető ki.
A szedőhajó keretes fémlap,
amelyen a szedő a nyomóformát
összeállítja.
A tördelőráma vas- vagy acélkeret. Főleg újságoldal összeállításánál használják. Tulajdonképpen
ebben történik a technikai tördelés. A elmek, szövegek, klisék, keretek, hirdetések stb. elhelyezése és
a pontos oldalméret (szedéstükör) kialakítása után néhány moz26

dulattal tökéletesen zárhatók a
csuklós rámák.
Az ár és a csipesz két olyan szerszám, amelyet korrigálásnál a betűk, monó betűk, linósorok kiemelésére használ a szedő.
A tipométer a nyomdában is
nélkülözhetetlen mérőeszköz.
A szedőtermi kisgépek: 1.A lehúzógépek. Hasáb- és oldatlevonatok készítésére szolgálnak. 2. A
sor- és léniavágók.3. AcímöntŐ gép.
D Ortoltők. A szedésben használt,
a betűknél alacsonyabb térkitöltő
anyagokat vakanyagoknak nevezik. (Magasságuk általában 5 1 , 54
tipográfiai pont.) Ezek: 7. A szókozi kizárások. 2. A négyzetek
(kvadrátok). 3. A térzők, sortágítók.
4. A regletták. 5. A stégek.
1. A szavak között használt kizárások az illető betűtörzsnek 1/1,
1/2, 1/3 vagy 1/4 része. Spáciumnak nevezik a betűtórzs vastagságához tartozó 1 és 2 pontos kizárást.
A kizárások más elnevezése: négyzet, fél négyzet, harmad, negyed,
továbbá az előbb említett 1 és
2 pontos spácium.
2. A négyzetek főleg sorok kizárásához szükségesek. A kvadrátokat 2, 3, 4 ciceró hosszúságúra
öntik.
3. A térzőket a sorok közötti távolság növelésére, a szedés ritkítására használják. Sortágítónak is nevezik az 1, 2, 3, 4 pont vastagságú,
2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 és 24 ciceró
hosszúságú térzőket.
4. A négy pontnál vastagabb térzők regletta néven ismertek. Nem

sortágltóként, hanem a szedés más
területén használják.
5. A stégek nagyobb üres térségek kitöltésére szolgálnak. Ólomból, műanyagból, illetőleg vasból
készülnek. Az 1, 2, 3 és 4 ciceró
torzsméretű, valamint 8, 12, 16, 20
24 ciceró hosszúságú stégeket a
szedőteremben használják. A nagyobb méretű stégeket a gépteremben.
D Léniák, díszek. A léniák az újságkészítés területén horizontálisan és
vertikálisan elhelyezett vonalakként
vagy mint keretek jelentkeznek. A
léniák ólomból vagy rézből készülnek. Magasságuk megegyezik a
betűmagassággal, A leggyakrabban használt léniafajták: 1 vagy
2 pontos finom, 1 vagy 2 pontos
duplafinom, 2 pontos szaggatott,
2 pontos félkövér, 1 pontos - nyolcadpetit - fekete, 2 pontos - negyedpetit - fekete, 3 pontos - negyedcicerós - fekete, 6 pontos
- nonpareille - fekete, 12 pontos cicerós - fekete, 12 pontos - cicerós - raszter, továbbá a 4 pontos
keretlénia.
A nyomdai cifrák, körzetek díszítőelemek. A nyomdák betűkönyvében a különféle díszítőelemeket
ábrákon mutatják be és megszámozzák.
A kéziraton vagy a túkor/apon
mindig előírjuk, hogy milyen léniát
kívánunk. Például: 2 pontos szaggatott léniáti A körzetnél a kiválasztott díszítőelem számát irjuk. Például előírjuk, hogy: az 5. számú
körzettel keretezve I

Papírsúlyszámítás
• Szabványméretek. Kétféle alakban gyártják a papírt: íves és tekercspapir készül. Az íves papír
alakját a hossz- és keresztirányú
mérete szerint határozzák meg. A
tekercspapírt a tekercs szélessége
szerint.
Szabvány (rja elő a papírméreteket. Néhány meghatározott paplralak nyersmérete mindig nagyobb,
mint az alapméretű - tehát a szabvány szerinti - papírívé.
A szabványméret szerint fő- és
melléksorozatokba sorolják a papírokat. A és B fő-, valamint C melléksorozatot különböztetnek meg.
A papíralak betűjelzése tehát a sorozatot határozza meg A betűjel
melletti szám mutatja, hogy a sorozat méretét hányszor kell félbevágni, hogy megkapjuk a kívánt
méretet. Az alapsorozatok legnagyobb méretét 0-val jelöljük, az
alapsorozat minden mérete az előző
méret hosszabbik oldalának felezéséből jön létre. A szabvány BB
jelöléssel még egy papíralakot közöl. Ennek legnagyobb mérete a
BB/0=1000x1400 milliméter. A
francia alak gyakori méret. Ennek
780x 1040millimétera legnagyobb
mérete.
Első táblázatunk az egyszerű
papiralakok
szabványát
tartalmazza. A második táblázat az egyes

EGYSZERO PAPfRALAKOK

az alak

méret

terület

az alak
jele

méret
mm

A/0
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
A/6
A/7
A/8
A/9

841X1189
594X841
420^594
297X420
210x297
148x210
105X148
74X105
52x74
37x52
20X37

1,0000
0,5000
0,2500
0,1250
0,0625
0,0312

B/0
B/1
B/2
B/3
B/4
B/6
B/6
B/7
B/8
B/9

1000X1414
707X1000
500x707
353x500
250x353
176x250
125X176
88X125
62x88
44X62
31x44

jele

A/10

mm

m*

B/10

papíralakok 1000 ívre átszámított
súlyát közli. A harmadik a rotációs
tekercsek szélességét és az újságok
körulvágatlan alakját mutatja. A negyedik az ofszet rotációs papír súlyszámítási táblázatát tartalmazza.

terület
m'

1,4140
0,7070
0,3535
0,1765
0,0882
0,0440

• Rotációs papír. Az újságkészítés
során leggyakrabban a rotációs
papírt használják. Élettartama rövid,
ezért csak annyi szilárdsággal kell
rendelkeznie, hogy a nyomógépen
ne szakadjon.

A táblázat alapién 1000-nél kevesebb Iv súlyát Is kiszámíthatjuk Ez esetben a táblázatban kozolt súly' i ívre
számítjuk át, azaz ezerrel osztunk Például A táblázat szerint 1000 Iv AH (B94/B41 mm) 90 grammos
papír súlyé 45 kg Eszerint11v súlya 45g 15 260 Iv pedig (15 250x45) = 6B6,25kg.
1000 ÍV PAPlR SÚLYA KG-BAN NÉVLEGES NÉGYZETMÉTERSULY ALAPJÁN
ívméret
B/m» súly
20
30
40
50
53
55
60
65
70
80
90
100
110
120

A/0
A/1
BB/3
A/2
A/3
A/4
BB/1
BB/2
B41x1189 594x841 420X 694 297x420 210x297 700x 1000 500x700 350x500

20,30.40,50,53,56,60,65.70,80,90,100,110,120,-

10,15,20,25,26 50
27 60
30,32.50
35,40.45,50,65,60,-

5.-

7,50
10,12,50
13,25
13,75
15,16,25
17.50
20,22,60
25-

27,60
30,-

2.60
3,75
5.-

6,25
6,62
6,67
7,50
8,12
8,75
10,11,25
12,50
13,76
15,-

1,25
1.87
2.50
3.12
3,31
4,43
3,75
4.06
4,37
5,-

5,62
6,25
6 87
7,50

14,21.28,35.37,38,50
42,45,50
49,66,63,70,77.84,-

7,10.60
14,17,50
18,50
19,25
21,22.75
24.50
28,31.50
35,38.50
42,-

3.50
5,25
7,-

8,76
9,25
9 62
10,60
11,37
12,25
14,16.75
17,60
19,25
21,-
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OJSAGOK ALAK ÉS PAPÍRTEKERCS-SZÉLESSÉGE
Az alak jels

A/2
A/3
A/4
RO13fólió± SB94/3
RO 13/4,, = SB94/4
RO12/3
RO12/4
RO11/3
RO11 /4

Az újság
körülvégall&n
alakja mm

420X594
297X420
210X297
315X470
235x315
285x430
215 x 285
265x400
200X265

A papírtekercs szílasségo mm

420,840,1260,1680
630,940, 1250
570, 870,1150
530,1060

Gyakori újságformák

13, fólió

Klisékészítés

Papírméret: 315x470 milliméter.
Szedéstükör: 6 2 1 / 2 x 9 6 ciceró.
Alapszedés: 10 vagy 9 ciceró.

A/3
Papírméret: 297x420 milliméter.
Szedéstúkör: 5 7 x 8 3 ciceró.
Alapszedés: 11 ciceró.

13/4 (a 13 fólió egyszer hajtva)
Papírméret: 235x315 milliméter.
Szedéstukor: 41 1/2x58 ciceró.
Alapszedés: 10 vagy 91/2 ciceró.

A/4 (az A/3 tabloidja)
Papírméret: 210x297 milliméter.
Szedéstükör: 38X56 ciceró.
Alapszedés: 12 ciceró.

A vizuális információ képletét így
állíthatjuk fel: szöveg + illusztráció = korszerű újság. Ma már természetes, hogy a világ bármely
részén történt eseményről félóra
vagy óra múlva fotókat közölnek a
napilapok. Az első holdra szállás
után pár órával oldal nagyságú
négy szfnnel nyomott illusztráció
jelent meg.
A maratással előállított, magasnyomásra alkalmas lemezeket kliséknek nevezték el. A nyomódúc
kifejezést is gyakran használják.
A vonalas rajzokról fototlpiai,
a tónusos képekről autotípiai klisé
készül. Lényegileg mindkettő előállításának munkafolyamata azonos,
1. Felvétel az eredetiről. 2. Másolás.
3. Maratás.

D A nyomdai eredeti. A fotomechanikai képsokszorosftás során
a nyomdai eredetiek - rendszerint
fotók, rajzok és diák- a reprodukció
A tibiázat segítségével klszlmtthaló, hogy a meghatározóit mérető, terfedeímű és példányszámú újság előállításához hány kilogramm papír szükséges Például S8 94/3 (Fólió 13) méretű, 315x470 mm nagyságú,tárgyai. Ránézeti és átnézeti erede16 oldal terjedelmű, ofszet színes nyomással készülő újság 10 000 példányának előállításéhoz, 60 g papíron,
hány kiló papiros szükséges? 1OOO Iv = 35,53 kg A laphoz 20 ezer szakított Iv szükséges 20x35 53 = tit különböztetnek meg. Mind az
- 710,6 kg. Felkerekítve: 711 kg. Géptermi és kötészeti hozzáadás 20% => 143 kg. 711+143 = 854 kg árnyalatos, mind a vonalas eredeti
lehet ránézeti és átnézeti.
OFSZET ROTACIÓSPAPlR SZAMITASI TÁBLÁZAT
Ránézeti eredeti a fekete-fehér,
valamint a színes fotó papírmásopapír1000 szakitolt Iv súlya
tekercs/ 53 g
GŰg
60 g
62 g
65 g
70 g
100 g
lata és a rajz. Átnézeti eredeti a
cm
transzparens anyagon készített
1 papírpályára sjimliva/kg
84
28,05 31,76 32,81 34,40 37,04 42,34 52,92
dia. Az átnézeti eredetit átvilágít94
31,39 35,53 36,72 38,49 41,45 47,36 59,22
juk, amikor szemléljük,
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D A fototípiai klisé. Rajzról, újabban fotografikáról, amely élesen
elhatárolt vonalakból vagy foltokból áll: fototipiai klisé készül.
Az eredetit üveglap alá helyezik,
amelyet éles fénnyel világítanak
meg. Az előírt méretnek megfelelő
felvétel reprodukciós fényképezőgéppel történik. Fényérzékenyített
lemezre vagy filmre fotografálják a
rajzot. A felvétel prizmán át történik.
A kapott negatív mindig oldalfordított. A felvételt előhívják, megszárítják. Ez a negatív, a fénymásolóhoz kerül.
A klisé céljára szolgáló cinklemezt bikromátos enyvvel fényérzékenyítik. A fénymásoló a cinklemezre helyezi a negatívot, és erős
megvilágítással a fémlemezre másolja át. A maratás előtt előhívják és
savállóvá teszik a cinklemezt, hogy
majd később a kiemelkedő nyomóelemek ellenálljanak a marató sav
hatásának. A ctnklemezt zsíros festékkel festékezik, melegítik, hogy a
rajzolatok festékrétege megpuhuljon. A vonalmarató ezután a lemezt
aszfaltporral hinti be, és újból felmelegíti, hogy az aszfaltpor és a
festék egybeolvadjon. A saválló
fémmásolat még nem alkalmas

a a a a a a a a a a a B
a
a
a
i
a
a
•
t
a
a
•
a
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A vonalas eredetieknél lényeges
követelmény a vonalak fedettsége.
Az átnézeti eredetieket a kivetítés
során vizsgáljuk. A dia sem lehet
foltos, életlen vagy karcolt. A színes
diákhoz fekete-fehér papírkópiát
adunk. Ezen szerepel a képkivágás
a méret, az oldal helyesség, a lap
neve stb.
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Autótlpiai pontok erős nagyításban

nyomtatásra, mert nyomó és nem
nyomó felületei még egy síkban
vannak. Ezért kell a nem nyomó
részeket mélyíteni. A maratást tóbb
fokozatban végzik. Erre azért van
szükség, mert a sav nemcsak lefelé,
hanem oldalt is mar, és így alámarná a rajzos részeket. Az egyes
maratások után megtisztítják a
lemezt, majd festékezik. Ot-hat
lépcsős maratás után kész a nyomtatásra alkalmas fototípiai klisé.
Az ót- vagy hatlépcsős maratáshoz általában egy műszaknyi idő
szükséges.
A fokozat nélküli vonalmaratás
percekre csökkentette a k/isékészítés idejét. Ennél a gyorsmaratásnál
a mikroszemcsés horganylemez forog a gépben. A savoldathoz olyan
anyagot kevernek, amely megvédi
a nyomóelemeket a savhatástól.
A maratandó felületeken viszont a
nagy erővel fröcskölt sav gyorsítja
a maratást.

• Az autótlpiai klisé. Arnyalatos
rajzokról, fotókról raszteres - autotípiai - klisé készül,
A rovíd életű vonalraszter után
született meg a keresztraszter, amelyet az autotípiai klisék előállításánál alkalmaznak.
A keresztraszternál két, párhuzamos vonalozással ellátott üveglemezt úgy ragasztanak össze, hogy
a vonalrendszer 90 fok alatt keresztezi egymást és hálózatot alkot,
A raszterlapon az egy-egy centiméternyi távolságra eső vonalak
száma 20 és 100 között mozoghat.
A raszter finomsági fokát számok
fejezik ki: 20, 25, 34, 48, 54, 60.
70, 80 stb. A raszter sűrűsége a
raszterpontok számát jelenti. A
25-ös rasztert például a rotációs
magasnyomással készülő újságoknál használják. A 25-os raszterral
készített autotípiai felvételen egy
négyzetcentiméterre 2 5 x 2 5 tehát
625 pont esik. Simitatlan fatartalmú
29

nyomópapírnál 20-25, simított
nyomópapírnál 30-40, Delta papírnál 40-48, műnyomó papírnál pedig az 54 - esetleg a 60 - rácssűrűséggel készített autotípiai klisé a
legalkalmasabb.
• Hogyan készül az autotípiai klisé ?
A fényképezés során a raszterrácsot a fényérzékeny lemez vagy
film elé helyezik. A felvétel során
megvilágítják az eredetit, így a
reprodukciós gép a raszterhálón
át vr-títi a képet a lemezre vagy
filmre. Az exponálásnál, a megvilágítási idő alatt, a raszterhálózatra eső fény kis négyszögeken
halad át. Igy az eredeti fotó vagy
árnyalatos rajz optikai képe apró
pontok alakjában, tehet felbontva
jelentkezik. Aszerint, hogy milyen
fénymennyiség érte a lemezt, változik a pontok nagysága. Attól függően, hogy milyen világos, vagy
sötét a kép árnyalata és így milyen
sok vagy kevés fény érte a negatívot, alakulnak ki a képelemek. Ezek
a raszterpontok szabad szemmel
alig látható kicsinységű elemek,
amelyek tökéletes árnyalati hatást
biztosítanak. Különböző formájú
fényrekeszek nyomán alakulnak ki
a raszterpontok. A pontok alakja
(négyzetes, kör alakú, ovális) a
fényrekesznyllás formájától függ.
A felvételt, amelyet raszternegatívnak neveznek, kémiai eljárással
hívják e/Ő. A szárítás után a negatívot fényérzékenyített cinklemezre
másolják. Ekkor már a világosabb
részeken kisebb, a sötétebb részeken pedig nagyobb pontok kelet30
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Vertikális fényképezőgép A képeredetiről a meg
adott méret szerint készül a felvétel a negatív
Autotlptal klisé esetén a raszter/ács van az optika
és a lemez (vagy film) kőzett A horizontális
fényképezőgép Is gyakori

kéznek. így érhető el a képek
árnyatatossága.
A lemez fényérzékeny rétege halenyv és krómoldatból, valamint vízből áll. A másolt lemezt vfzsugár alá
tartják. A meg nem világított réteg
ekkor leolvad a pontközökről. Csak
a negatívon átlátszó raszterpontok
maradnak a lemezen. A fénycserzett réteg elszíneződik és savállóvá
válik. A lemez maratása savval és
több fokozatban történik.
Az elmondott vázlatos munkafolyamat a klasszikus autotfpiai
klisé előállításának ismertetése. A
maratógép alkalmazása lehetővé
tette az autotípiai klisék gyorsmaratását, és percekre rövidítette a
klisékészítés idejét.

G A mechanikus kliségyártás igen
elterjedt. A kfisográf segítségével
az eredetiről közvetlenül készített,
nyomásra alkalmas klisét kapunk.
A fényképezés és maratás elmarad.
Egy- vagy több színű nyomódűcok
egyformán előállíthatok.
A klisévéső elektronikusan vezérelt gép. Fotocel/ás letapogatószerkezete segítségével fényelektromos úton tapogatja le az eredeti
képet. A visszaverődő fénysugarak
hatására a fotocellában keletkező
elektromos áram vésőfejet működtet. Ez a kapott áramerősségnek
megfelelő mélységig vezeti a vágótűt. A gép vonalrácsképet hoz létre.
A rácssűrűsóg 20-80-ig változtatható.
Mind a fotomechanikai, mind a
mechanikus kliségyártáson belül
sok változat lehetséges. Rajzolt
elmet, képet stb. negatívba, raszterba, tangírba lehet fordítani.
D A több színű autotípiai klisé.
Több színű fotóról, rajzról, festményről több színű autotípiai klisé
készül. A színes reprodukciók technikája lényegében hasonló az egyszínű klisé előállításához. A jelentős
különbség a fényképezésnél és a
nyomásnál van.
A színes képek sokszorosítását
három- vagy négyszínű nyomással
készítik. Ezért a színes eredetiről
három vagy négy negatívra, majd
klisére van szükség
A tóbb színű nyomtatás azon az
elven alapszik, amelyet Newton
bizonyított be. Eszerint a fehér
(színtelen) napfény különféle szí-

nekből van osszetéve. Ezek keveréke a fehér fény. Ha a napból
érkező sugarakat keskeny résen
bocsátják át, és a fénynyaláb útjába
uveghasábot tartanak, akkor a fehér lapon a szivárvány színei jelennek meg. Ez a színkép' a spektrum.
A spektrum alapszíneiből, a sárga
a voros és a kék színből, szinte
minden színárnyalat kikeverhető.
A sárga és a voros szín keveréke
adja a narancsot, a sárga és a kék a
zöldet, a kék és a voros az ibolyát.
Ezek az úgynevezett másodlagos
színek. Az alapszínek - a sárga, a
voros és a kék -, valamint a másodlagos szfnek - a narancs, a zöld és
azibolya-egymásra nyomása során
keletkező harmadlagos színek a
sötétzöldtől, a barnán át, a sötétszürke árnyalatokig terjednek
A színes eredetiről először felvételeket kell készíteni. Az első felvétel a sárga, a második a voros,
a harmadik pedig az eredeti kék
árnyalatait választja el. Az egyes
színeket színszűrők segítségével
szűrik ki a fényképezés során.
A színszürők csak bizonyos fénysugarakat engednek a lemezre vagy
filmre, a többit elnyelik Fzzel szétválasztják egymástól az alapszíneket. A szűrő színe mindig a kiszű'
rendő színnek a kiegészítő színe.
így a vöröset zöld szűrővel, a sárgát
kékkel, illetve lilával, a kéket narancsvorossel szűrik. Ez az eljárás a
színkivonat előállítása, amelyhez
megfelelő színérzékenységű fotolemez vagy film szükséges.
A három alapszínen kívül gyakran szükség van a fekete színre is.

lyett - diapozitívokat használnak.
A diapozitívokat az egyes színekhez
készült montfrungokraszerelik, majd
nyomóformák készülnek.
Az egyes színlemezek maratását
nagy gonddal végzik. Esetenként a
színhűség biztosítása érdekében javítani kell a lemezt
A színes klisékről, diákról, színenként kulon próbanyomat, majd minden színről együtt ossznyomat készül

A színbontás alkalmival a récshélót sérginélo°-,
bibornillB"- kéknél 45°- feketénél 75°-kai fordít
lékel

hogy az eredeti színes kép sötét
árnyalatait is reprodukálhassák.
Az egyes színek fényképezésénél
a raszterrácsokat más és más szögben kell e/forgatni, különben a
raszterpontok egymásra esnének,
és nem színes, hanem piszkos barnás
árnyalatú fekete kép lenne a sárga,
a voros és a kék klisék nyomása
után. A felvételeknél a kor alakú
rasztert minden színnél más szögben forgatják el. A sárga színnél 0,
a vörösnél {bíbornál) 15, a kéknél 45, a feketénél pedig 75 fokkal
fordítják el a rasztert.
A lemezeket vagy filmeket előhívják, szárítják, majd fényérzékeny
fémlemezre másolják és maratják.
A küsék a magasnyomtatásnál szükségesek. Színes mélynyomtatásnál
és színes ofszetnyomtatásnál a fémlemez helyett - tehát a klisék he-

D Az elektronikus színbontó készülékek nagy változást jelentettek a
képsokszorosítás mechanizálásának
történetében. A fotótechnika és az
elektronika egyesítése lehetővé tette
a tömeggyártást, a kitűnő minőséget. A műszaki és gazdasági
szempontok egyaránt érvényesülnek
A modern reprodukciós fényképezés nagy eredményei közé tartozik az elektronikus úton készített
színkivonat Eredeti színes diapozitívról is közvetlenül állíthatók
elő bármilyen nyomtatási eljárás
céljaira színkivonatok. Az automatikus rendszerű gépek a színkorrekciót is elvégzik Amíg a klasszikus
eljárásnál négy színkivonat munkafázisai 8-10 órát igényeltek, addig
az elektronikus módszer időigénye
1 - 2 órára csökkent.
A klisográf rövid bemutatásánál
szóltunk arról, hogy a gép színes
kltsék előállítására is alkalmas.
A jövő útja a sugárvésés. A lézeres az elektronsugár alkalmazása jelentős eredményt mutat a képsokszorosítás területén.
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A törclelőszerkesztő
ellenőrző szerepe
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A tördelőszerkesztő vagy a nyomdai szerkesztő egyik fontos tevékenysége a rotációs gép indulása
után a kinyomtatott újság minden
részletre kiterjedő, igen gondos ellenőrzése.
Mit kell ellenőrizni?
1. A kilövés helyességét. Végiglapozzák az újságot, hogy a címoldaltól az utolsó oldalig figyeljék
a sorrendet. Megeshetik, hogy az
egyik példányon helyes a sorrend,
a másikon nem. Az is lehet, hogy a
lemezcserék miatt nem a megfelelő
helyre kerül például a 3. és 5. oldal.
2. A nyomás minőségét. Az egyes
oldalak vizsgálata következik a
nyomás szempontjából. Jó-e az
öntés minősége? Nem hideg-e az
öntés? Van-e horpadás, lyuk vagy
lehúzódás az oldalon ? Megfelelő-e
a festékezés ?
3. A elmeket és szövegeket. A
technikai ellenőrzés után a szerkesztő szemével figyelik az újságot.
Még egyszer elolvassák a elmeket,
megnézik, hogy a címek a megfelelő szövegekhez kerültek-e. A
több hasábos szövegeknél az átmeneteket ellenőrzik.
4. Az illusztrációkat. Az illusztrációknál ugyancsak többféle hiba

32

Hedcb tmnotuv
Sijefgc daolqrut

«4 rotációs gépről lekerűlS első példányoknál: 1. az oldalak számozását, 2. a szövegeket és átmeneteket,
3. a c/meket. 4. a fotókat, rajzokat, 5. a kereteket, aláhúzásokat, színeket stb. ellenőrzi a tördelÖszerkesitO

lehetséges. A papírmatrica készítése előtt a formáról leszedik a kliséket. A formamosás után megtörténhet, hogy vagy nem a megfelelő
helyre kerül az ugyanolyan méretű
klisé, vagy pedig fordítva teszik
vissza. Főleg, ha sok egyforma méretű klisé kerül egy oldalra, fokozottan kell figyelni a képcsere lehetőségére, veszélyére.
5. A színes oldalakat. Ha színes
oldalak vannak a lapban, azokat is
gondosan átvizsgáljuk. Ugyanis a
színbontásnál vagy a több színű

klisé matricázásánál is történhetnek
hibák. (Például: fordított illusztráció, lemezcsere, horpadás, illesztékhiba stb.)
A mélynyomással és az ofszetnyomással készülő újságok ellenőrzése hasonlóképpen történik. A
nyomda a gépindulás előtt ellenőrzi az imprimatúrában még kijelölt
javítások végrehajtását. A tördelőszerkesztő a javított fénymásolat
alapján is ellenőrizzen mindent:
a kilövés helyességétől a színes
oldalakig,

Az űjságelemek
alkalmazása
Az újság elemei az újságépités kockái. Az újság főbb elemei: a lapfej,
az élőfej, a rovatcím, a címsor, a
szalag, a szövegszedés, a líd, a táblázat, a fotó, a grafika, a beosztás, a
lénia, a keret és a szín.
Az újságelemek sokféle megjelenési formáját ismerjük. Egy-egy
elem változatai alkalmasak arra,
hogy a laptervező válogasson közöttük. A tervezés új formai megoldásokkal is szolgálhat.
Néhány elem vizsgálata, rendszerezése és alkalmazásának lehetősége e rész témája.
D Tartalmi ismertetők és szalagrendszerek. Az újságok, folyóiratok
többsége az első oldalon vagy a
címlapon kívánja felhívni az ofvasó
figyelmét a lapban levő kiemelkedő
érdekességekre. Erre a tartalmi ismertetők és a szalagrendszerek
nyújtanak lehetőséget.
A legegyszerűbb A szám tartalmából vagy hasonló című ismertető. Ennél a megoldásnál címeket és
oldalszámokat sorolnak fel. Ezeket az ismertetőket rendszerint keretezve közlik.
A teljes vagy részleges tartalomismertetés, illetőleg a szalag a lap
reklámja. Követelménye, hogy ez a
hírverés tisztességes legyen: ne vezesse félre a közönséget.
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Szalag ez oldal élén A kemtben lehet több vtgy több soros szalag k(1).A lapfai alattiszelagoknél vigyázzunk
arra, hogy a lap elme ne kerül/ön el a szokott helyéről Áltáléban ritkaság, ha a lap elmét almozdlljék Kurzív,
antikva és kurzív a címsorok véltakozésa (2). Fé/bahajtoüan árusított újságoknál csak a hajtásvonallg adnak
szalagcímeket

A szalagoknál az a szokás, hogy
csak arra hívják fel az olvasók
figyelmét, ami érdekes, fontos.
A lényeg az, hogy a választott
formán belül jó, hatásos tipográfiát
alkalmazzunk.
• A tartalomból. A tartalmi ismertetők, mint mondottuk, rendszerint az
első oldalon - félbehajtottan árusított újságokban annak felső részén jelennek meg. Újabban néhány lap
az utolsó oldalon, mindig ugyanazon a helyen, például az első hasábon jelenteti meg a tartalmi ismertetőt.

Néhány lehetőség tartalmi ismertető tervezésére:
/. A keretlénia jellegzetes rajzú
vagy színű.
2. Nincs keret. Felül-alul erős vonalú lénia hívja fel a figyelmet
a tartalomra.
3. A keret felső léniájába beépitik
a címet.
4. A szövegszedés keret esetén
természetesen keskenyebb. A
betűfokozat az esetek többségében nem nagy, de rendszerint félkövér.
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5. A tartalmi ismertető egyik változata a gyorshír- vagy lídszerű szöveg, kis grádusú címmel.
A szövegszedés többnyire félkövér, 8-9-10 pontos.
6. Szokásos a rovatok felsorolása
oldalszámmal, 8-9 pontos
szövegszedéssel. A rovatok elmeit néhány lapnál félkövér
verzálból szedetik. Van olyan
sajtótermék, amely ezenkívül
egy másik keretben a tartalomból is közöl elmeket.
7. A kombinált tartalmi ismertetőről azt tartják, hogy a legjobban segíti az olvasó gyors tájékoztatását a válogatás során.
A szöveg érdekesen szerkesztett. Közli, hogy melyik oldalon
melyik rovat van. A elm és néhány soros szöveg elmondja,
ami a leglényegesebb. Például
politikus nyilatkozatából emel
ki egy mondatot. Néhány napilapnál a tartalmi ismertetőt
rendszeresen az utolsó oldal
első hasábjára tördelik.
8. Tartalmi ismertető, illusztrációval.
D Szalagok. A szalagok nagyobb
vagy nagy fokozatú címek. Sajtótermékenként változik, hogy mit,
hol és hogyan reklámodnak.
Az újság címe felett:
a) a lap mellékletére,
b) cikksorozat indulására,
c) az újság kiemelkedő oldalterjedelmére.
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Illusztrált szalagok B lap elme alatt Ez is lehet magasabb. A lényeg az, hogy az induló anyag elme ne kerül/ön
a hajtás alá 13} Keretezeit szalagok a laplej mellett Mindig egyforma magas az ilyen megoldásnál B szalag
és a laplej kerete (4)

d) a lap pályázatának kiírására,
e) a pályázat eredményének hirdetésére,
f) az állás- vagy más hirdetésrovatra, mellékletekre,
g) néhány cikkre

szalagokat. A szalagok alatt a tervezés - még a hajtás felett - az induló
anyagok elmeire is biztosít helyet.

hívják fel a figyelmet. Rendszerint
két-három cicerós betűkből szedetik a lapfej feletti szalagot.
A lapfej felett keretbe zárt vagy
keret nélküli szalagok tervezhetők.
Ezek már nagyobb tipográfiai változatosságra, grafikai megjelenítésre adnak módot, mert a címeken kívül illusztrációk egészíthetik ki a

2. Fekete és színes címsorok.

Néhány szalagmegoldás:
/. Fekete nyomású vagy színes
szalagok.
3. Negatív címtömbök.
4. Nagy fokozatú címek az első
oldalon. Néha alcímekkel és
lídszerű kis összefoglalóval.
5. Címsorok és a hozzájuk tartozó illusztrációk.
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Nemcsak a hetilapok és folyóiratok, hanem napilapok is élnek olyan kereteiét!
sialagrendszerrel, amely betölti a címoldalt Itt erőtelles clmak és IldszerQ szövegek
ultinak az újságban levő legérdekesebb cikkekre (5)
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Gyakori, amikora lap első két hasábján Illusztrált szalagok jelennek meg Sok változat lehetséges. Címsorok és szövegek Is szerepelhetnek az illusztráció alatt vagy
lelett (6)
6

6. A lapfej magasságával egy
vonalba állított fotók, címek
oldalszámok.

8. A címlapon néhány grafikával tervezett és érdekesen elrendezett címsor.

7. Az első oldalon egy-két hasábnyi szalag. (Cím, illusztráció és szöveg.)

9. A fedőlapon fekete vagy színes negatív címsorok mellett
a hozzá tartozó illusztráció.

10, Karikatúra, grafikon és a cfm
a szalag alkotórészei.
77. Lapfejbe vágott szalagcím.
A lap egyéni arculatának nyitánya, kezdő eleme a szalag.
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• Egységes címtipográfia. Az egységes címtipográfia kifejezésnek
két értelmezése van.
1. Az egységes címtipográfiánál
meghatározott típusú elmeket alkalmaznak. Például a lapban minden
címet félkövér Garamondból szedetnek. A címek fokozata váltakozó. Igy a 3 hasábos cim 28, 30
vagy 36 pontos is lehet. 2. A másik
értelmezés az, hogy minden címnek
megvan az állandó fokozata is. Például a 3 hasábos- mindig 36 pontos
félkövér Garamond. Ez a módszer
leegyszerűsíti az újság címtipográfiáját. Az egységes típusok és fokozatok módszerének is nevezik.
Modellünk A/3 formátumú újság.
Tukörméret 57 x 83 ciceró. Alapszélesség 11 cic. Címek: Bodoni félkövér. A lap egy- és több soros
főcímeket kozól (7)
A címek fokozata az egyes hasábszélességeknél:

1
2
3
4

Maábcdeéfghijk mno pqrst uűv
@ őpqrst uúvwxyz lmnoóöhi

®

CDEÉFGfflJKLMN

ÖOPQRSTUÜÜÜVWXYZ?

Gabcdefghijklmnopq
cdefghijkbnnop

hasábos cím
18 pontos
24 pontos
hasábos cím
36 pontos
hasábos cím
hasábos cím és

5 hasábos cím

48 pontos

Ez az egységes címtipográfia,
amely az egyes hasábszélességeknél állandóan ugyanazt a betú'fokozatot használja, egyre inkább terjed.
A szerkesztőség ismeri a rendszert,
tehát a cím szövegét úgy írja meg,
hogy az egy vagy több sorba a meghatározott fokozatból szedhető.
Csak rendkívüli esetekben térnek
el a megszokott címfokozattól, Az
év vagy az évszázad nagy eseményeinél változtatnak a cím grádusán.

36

Az egységes fokozatú címrendszer modell/e Othasébos lap egyik megoldásét ismertetjük. Minden cim középre
zárt. A betűtípus Bodoni félkövér, kurrens és verzál A 4 és 5 hasábos elmek fokozata 48 ,a 3 hasábos elmeké
36, a 2 hasábosoké 24 . az 1 hasábos elmeké pedig 18 .Ez a módszer alkalmas a hírérték kifejezésére. A fokozatok közöm különbség mutatja az értékrendet (7)
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ABCDEFGHU
KLMNOP
STUVWXYZ

•

Univers Bold Condemed és Unlvers Bold Condansed Italic a lap ctmbelQje (Aránylag nagy foko-

Hacgfhijklp
,
orstuvyi m^r^^

Necdgihml
rqtsuvyzq

Shijmlok
prt sntnl

RPONLJ
IHGFEDC

tipogréfiája épül groteszk metszesd betOkre (8)

mpom

**[•..*™ n n n U T I I *»M«»I™ E«I*.LIHHI
«P4« Htm h ) m % U r i l O I U «ibTM- •• df *-* >m

n 1

Zyiéqru fi/tt flijnq Bemqo Héstuvuyzopjilqfe debe
ihgefcb abgijopn a loqugiedcb

Racdegh eg kim Metró Ijihgfut
fcab tani jjjj; ;'$" suv zeinfegijtu
Esrqopihg efdgmyze de
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nopratyi ^ L pggfhijkm
SUÍÍÍ; Sítzsu

Kedfgepon lihgfe Brstyuvjigfeplojif
Pasdf il Apin Mmikol qws x bért Guizeriik Lisklmer H1I1 Hvl pöá iógfdi aef Gtzm, fiyl
asd dfgh jjklu Őxkr ítzji uiud bertuziopljfbla bért Guizerjik vmöu (lkjghfn qdbjoő njk un
bertuziopljfhia Izhgéáloiösdf flzyioká qwed
íél kjghfd ö.l rgnjid okujidf! klmnoprt

qódya áesdfeh
aef Gtzm, fiyl
qdbjoö njk (111
Biymká qwed
bgtz hmnök y
5poeó Aiik gzu
tefvb ujzt bfd
dfbyam zti
Mmikűl qws x
Sskr itzji Uiud
swvb Frth?
Srtzu ztgnhi ói
awvc zghjuiolk
nhzu jmbkiol.
ápiumr fhj asmbvni cuoq vd
edcolünh itrw
ülogd thgzqx

swvb F r t h '
Srtzu zlgntii ól
awvczghjuiolk
nhiu jniőkiol.
ápiumr fhj as
mbvni cúóq vd
edcolünh zlrw
iilogd íhgzqx
qvuufse rt fjkk
óaof 0 mkfolqwrbl kiö nbg
Ekj hvz frtzy
qwzumnh
Efdzh, uipéast
wvzjapoiuz njj
df lömn njvcn
qwőpomz oün
vfrtgbí loij m
Hv] pőa idgfdi

Pasdf il Apirt
asd dfgh jjklü
iel kjghfd ö l i
qoöya áésdfgh
aef Gtzm, fiyl
qdbjoő njk üii
Bzyioka qwed

klmnoprt
Pasdf il Apirt
asd dfgh jjklüaél kjghfd ö i l
qóoya áésdfgh
aef Gtzm, fiyl
qdbjc* njk uii

rlas Frbiióajs
ghz tgbvfredci
Aeqwl mjuasi
asd dfghjjklu
áé\ kjhgdf ö l i
qóőya áesdfgri
aef Gtzm, tlyi
tzuf iou!k
Tmaskaugik ul
nu Ruitr ekjl
certuixi Erzui
rzuiopasd
Nirt huigsklrji
mWmVBM sdfhjklsifujm
mnbrafdfhjein
erlzui Tatzásj
ril
Megn slu Tju
(
Cunr fhjk ifjú

Secgijfepo

WmmWJl

m 1W
W

bgti hmnök y
őpoeó áUk gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyam zt'
Mmikol qws x
oxkr ilzji ülúd
rgnjiö okujidft
swvb Frth?
Srtzu ztgnhi ói
awvc zghjuiolk
nhzu jmokiol.
ápíumr fhj asmbvm cuöq vd
edcolünh ztrw
ulogd íhs?qi
qvuüfií rl fjkk
óaőf ö mkfol
qwrbl kiö nbg
Ekj hvz frtzy

fMMM

111

Toronyház u vtypoml In

rH9 %sTf Hs^ sssjs
>lz egyságas clmtipogiifla
egyik lehelSsége
Times és Times kurzívból szedetik a elmeket
Rendszer, hogy ál/ó tOc/mtm kurzív feklmet és al
elmet szednek a dőli főcímhez pedig állá feleimet eleimet A fokozatok nem egységesek Az induló anyag kéthasábos főcíme és az els6 háromhasábos riport IScIme egyforma Az oldalt záró
háromhasábos föclme és alcíme kisebb mint a
riporté Ilyen nagy beosztások ritkán vannak napilapokban (10)

Álló és kurzív elmek váltakozásé az egységes elm
tipográfia esetében (9) Az egymás mellé kerüli
Kelmék ellentétbatisa érdekes A lényeg ennek a
címváltozatnak rendszerként kell végigvonulnia az
újságon
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G Beosztások az úfságofdafon. A
beosztások kérdése gyakran foglalkoztatja a laptervezőt. A kisebb-nagyobb fehér, tehát nem nyomtatott
területek az újság tipográfiai képét
kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolják. Hol jelentkeznek az
újságban a beosztások ?

A jobb oldalon szaggatott vonalak közotu számok tlpogrifiai pontokban mutatják a beosztásokat Az élOM
alatt 36 , a falc/m és a ISdm kozott 12 a beosztás A dm is a szöveg között mindig 18' a kóz. A Ild utén
8; a szöveg közti alcímek felett 18, alatta pedig 12 e beosztás

2 Snl asdfhjg íklfgdesrt

1. Az élőfejnél, paginánál.
2. A címrendszernél. (Tóbb soros főcímnél. A felcím és főcím között. A főcím és alcím
között stb.)
3. A szöveg közti alcímeknél.
(Az alcím fölött és alatt.)
4. A szóvegeknél. (A címrendszer vége és a szöveg kezdete
között. A szövegszedés fokozatváltásánál.)
5. Azaláhúzottcímeknél. (Acím
és a lénia között.)
6. A táblázatoknál.
7. A hasábok között.
8. A kereteken belül.
9. Az illusztrációk felett és alatt.
10. A képaláírások felett és alatt.
11. A hirdetések felett és között.
A tipográfiai rendszer kialakításakor állapítják meg a közök, a beosztások mértékét.
A beosztások mértéke 3 főcsoportra osztható. 1. Amikor jelentősek a tagolások. Ez jellemzi a levegősnek nevezett tördelést. 2. Amikor szerényebbek a beosztások. 3.
Amikor túl kevés.
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Rafbcdefghijklmnop

Rafehij konlrstuv
Refgij abcdefghijklmnopqr stuvwxy
Fiyx cderfvgbtznbsd nbzluwenfrtghJümklsdfhr vdwerds yxd Bii
bnmőbvcsy sdr fertgbnhslkjn*dqwe,áéfou polertüsdnm, mjuhnmö
benhhjkl pouzrtfesdf rtzuilömnbwqxdfgbri rthzb.

Apoiutzresdafhj litzu kljftísag
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó
élkjfert isfghjklm dirtiósaflmn
poirtze. Rertzi oopéláójklmnín
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlidn

06'

12'

~

2Z~

£

Mutrewasdfjik limunoruws jif
dirt. Mapadirtzu. Fjklügewnx
isu.
Urtzuljgh kijife Íkjghcwóxyvh
ertzikl asdfghjkljghertfy sijylj
bertdifgkl.
jg
Metnz muhj habcdefghujklsdf
Ofeghij klmnopqro sdtr ecvbnmirgmui si fejklsd
bonze. Tui klimutr.
Apoiutzresdafhj litzu kljftísag Bukjimertzu klmnoprt sdfhgiu
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
élkjfert isfghjklm dirtiósaflmn áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml
poirtze. Rertzi öopéláójklmnin werriöpőb asdfghjklmn bztiljr
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlidn mungs. Lirt dis
ertzumartq.
Mutrewasdfjik limunoruws jif
Zefg hijklmnop
dírt. Mapadirtzu. Fjklügewnx
isu.
Urtzuljgh kijife íkjghcwóxyvh Buklimertzu klmnoprt sdfhgiu
ertzikl asdfghjkljghertfy sijylj masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
bertdifgkl.
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml
Metrtz muhj habcdefghujklsdf werriöpőb asdfghjklmn bztiljr

w

A külonbötS elmek feletti és alatti beosztások változatlanok A felsS anyag illusztrációja eltilt 8; a képaláírás alatt 16- a köz. A lénia felett 8 , a lénia Blatt 18 a beosztás (A modellek-11
és 12 - egy lap beosztásait tükrözik. Mlndan újság meghatározta a beosztások rendszerét)

12

Sul asdfhjg éklfgdesrt 3

36-

Ecegifjon mnoprqstuv
edfgepon lihgfed
Buklimertzu klmnoprt sdfhgiu
masdf fghjklé cvtimnmtz usjir
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml
werriöpöb asdfghjklmn bztiljr
mungs. Lirt dis
Ápoiutzresdafhj litzu kljftisag
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlídn
ertzumartq.
Mutrewasdfjik limunoruws jif
dirt. Mapadirtzu. Fjklügewnx
isu.
Urtzuljgh kijife lkjghcwóxyvh
ertzikl asdfghjkljghertfy
sijylj

A túlzott helytakarékosság a beosztásoknál zsúfoltságot okoz. A
elmeknél például szinte Összeérnek
a sorok.
A beosztások rendszertelensége,
tehát többszöri változása egy újságon belül, ellentmond a tipográfiai
rendnek.
Altalános érvényű rendszert a beosztásoktekintetében nem lehet adni, mert ez az egyes laptipusoknál is
nagyon eltérő lehet.
Például: a napilapok többségében általában szerények a beosztások. Néhány hírlap azonban feltűnően nagy beosztásokat ad.
Két illusztrációnk a beosztási modellek egyikét mutatja (11, 12).
A harmadik a lap hírrovatában a
két hir közötti beosztást (13).
Itt a hírek között 8'a beoszlit

(13)

Mertzui mub) habcdeflilulüew
Metriz muhj habcdefghujkisdf
werriöpőb asdfghjklmn bztiljr
mungs. Lirt dis
Metriz muhj habcdefghujkisdf
sdtr ecvbnmirgmui sí fejklsd

Mabeifcjabsytpkmlo
Ápoiutzresdafhj litzu kljftísag Metriz muhj habcdefghujkisdf
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó sdtr ecvbnmirgmui si fejklsd
élkjfert isfghjklm dirtiósaflmn bonze, Tui klimutr.
poirtze. Rertzi öopéláójklmnin Buklimertzu klmnoprt sdfhgiu
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlídn masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
ertzumartq.
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml

— Mini, midi, maxi abedef
rutsp. Hijklmno prstsz. Obkijv
fghijklm oprstk. Abcde fghijk
klmnoprst Abedef ghijklm norutsp. Hijklmno prstsz Obkijv
abcdfgs hijklmo
— MINI, MIDI, MAXI abed
rutsp Hijklmno prstsz Obkijv
fghijklm oprstk Abcde fghijk
klmnoprst. Abedef ghijklm norutsp Hijklmno prstsz Obkijv
abcdfgs hijklmo.
— MINI, MIDI, MAXI abed
rutsp Hijklmno prstsz. Obkijv
fghijklm oprstk Abcde fghijk
klmnoprst Abedef ghijklm norutsp Hijklmno prstsz. Obkijv
abcdfgs hijklmo.
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• A keretezés. A keretezés a kiemelés, a hangsúlyozás, az összetartozás és az elválasztás egyik tipográfiai eszköze. A keretben elhelyezett szöveg, illusztráció csak akkor érvényesül, ha nem ragad a keretléniára, tehát megfelelő a térköz.
A keretbe tervezett anyag szedése
mindig keskenyebb, mint a hasábszélesség. A keretléniák és az anyag
között a legkisebb beosztás 6 pont.
A 12-18 pontos beosztás még
jobban kiemeli a keretben elhelyezett szöveget, illusztrációt.
A visszatérő keretezés lehet a lap
egyik tipográfiai jellegzetessége.
Például hetilapnál minden cím keretbe tervezett elhelyezése. A szövegközti alcímek is szedhetők félvagy egész keretbe.
Sokszor az oldalt vagy az oldalpárt keretezik. A keret vagy félkeret
például a két oldalon átvonuló cimnél alkalmazható, tökéletessé teszi
az átkötést.
A keretezéssel valamelyik rovatnak jellegzetességet adhatunk. Például a Széljegyzet rovatclmet a keret felső, megszakított részében helyezzük el.
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A keret megszakított felsO részébe került • g/ossza
elme (14)
A keretezés egyik változata, amikor az enytgtioi tartozó Illusztráció kisebb méretű és léniák közé kerül
<1&)

ABCÜDEFÖGH

A jobb szélen elhelyezett keretes Információt Illusztráció és képaláírás egészíti ki (18)
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Az oldal álén keretezett ez Induló cikk (16)
Kerettel kiemelt kisebb anyag jobb szilén elhelyezett kétsoros címmel (17)
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• Szöveg közé tördelt - keretezett
szöveg- A szövegrészben rendszerint keretbe helyezzük el az anyaghoz kapcsolódó olyan írást, amely
esetleg nem tartozik szorosan a
tárgyhoz. Van, amikor a keretezett
rész a szöveghez tartozik, de hangsúlyozottan kívánjuk felhívni rá a
figyelmet. A sportrovatban például
új világrekord születésérőt szól a riport. A háromhasábos főcím alatt
bekeretezve az addigi eredményeket
közöljük táblázatszerűén: az évszámot, a színhelyet, a sportoló nevét
és a rekordot.
Ha szöveg közé tördelünk keretezett szöveget, akkor több szempontból vizsgáljuk meg ezt az elhelyezést a döntés előtt. /. Van-e alcím,
illusztráció a cikkben ? 2. A szövegszedésbe illusztrációszerűen kívánjuk-e elhelyezni? 3. Érthető lesz-e,
hogy különálló rész a szöveg közé
tördelt anyag?
Gyakran alkalmazzák a szöveg
közé tördelt keretezett szöveget,
amikor a szerzőt, a szereplőt vagy
szereplőket mutatják be. A külpolitikai rovatban például így emelik ki
az országról vagy kormányról, államférfiról közölt lexikonszerű adatokat.
Az ilyen egy-vagy több hasábos,
keretbe foglalt, hozzá tartozó kiegészítő rész elfogadott. A keretbe, félkeretbe vagy nyitott keretbe adott
szedés eltér a többi szöveg szedésétől. A keretbe szedett szöveg rendszerint kisebb fokozatú és félkövér.
Ha a szöveg Primus petit és a keretezett Gill nonpareille, az elkülönítés
világos, érthető az olvasó számára.
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/( szöveg kőié tördelt keretezett anyag egyik megjelenési formája. A riporthoz tartozó Ismertetőnek
elmet adtak és a szövegszedés keskeny (19). Szöveg között elhelyezett félkeretbe zért szöveg. Az
Ilyen eset, amikor e keretezett rész típusa, fokozaté
megegyezik a szövegszedéssel, ritka (20)
A hiromhtsibos szöveg középső részére került erős
keretben e félkövérből szedett rész (21). Nyitott
keret i szöveg közé tördelve (22)

f M X T Z ^ M » Ű-THÍ«

D A mellékeretezés. A tordelőszerkesztő az oldal vagy oldalpár tervezésekor rendszerint több megoldás
között választhat A keretezésnek
meghatározott funkciója van. A félvagy egész keret alkalmazásának indokoltnak kell lennie.
A mellékeretezés elég ritka. Ha
mégis előfordul: legyen indokolt
és világos. Közeli, összetartozó elemeket kosson össze. Például: a fotó
mellett, a képmagasságnak megfelelő félkeretben szerepel a clm és
a képaláírás.
Néha, a könnyebb megoldás
miatt, használják a mellékeretezést,
amelyet hozzá keretezésnek is neveznek. Az anyag mellett, felett,
alatt elhelyezett, a címtől és a szedéstől távol tevő illusztrációt kötnek
össze hozzákeretezéssel. Az ilyen
megoldás többszörös hiba Ha az illusztráció a szöveghez tartozik, akkor a tömbben, a zászlóban vagy a
szabadon elrendezett anyagban kell
szerepelnie. A szöveghez tartozó illusztrációt az anyagon klvul 2-3 hasábnyi távolságra elhelyezni súlyos
hiba. A hozzákeretezés nem teremti
meg a hiányzó összetartozást.
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Az egyszaröbb.iobb, világosabb megoldások egyike
Most két tömb keletkezett Az illusztráció » foolm
alatt helyezkedik el A második információ az új elhelyezéssel 10 szedett sorral kevesebb teret kíván
(24)
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Gyakran találkozunk Ilyen vagy hasonló kényszermegoldással B mellékeretezéssel Ezt hozzákeretezésnek Is nevezik A bonyolult e/helyerést mutatja
az ábra A megoldást az sem menti hogy e két fi
elmet egymás mellett akarták adni A félkövér lénle
tenne hivatott az összetartozást kifejezni (23)
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D A foltozás. A tördelés során húzás, kimaradó kis anyag, vagy a nem
pontos terjed elemszámítás miatt kisebb hely marad az oldalon. Helytelen ha ilyenkor a hírrovatból vagy
valamelyik hírcsokorból átvett hírrel vagy hírekkel foltozzák be az oldalt. (Néha egy oldalon 2-3 helyen
is feltűnik a foltozás.) Még napilapnál a lapzárta perceiben is van lehetőség, arra, hogy külön sorba szedett címmel kerüljön a hír az oldalra. A cím szedése és a szöveg egykét sorának átszedése lapnyomdában nem okozhat különösebb gondot.
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az zavarja az olvasás folyamatosságát.
(Az angol tipográfiában sokáig
hagyomány volt a beakasztas. Most
már ritkán látjuk, egyre kevesebb
angol lap alkalmazza.)
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• A beakasztas. Az oldalak tervezése során különféle nehézségek jelentkeznek. Vannak esetek, amikor
probléma a rövid anyag. Például
egy, kis egyhasőbos elhelyezése.
A helytelen megoldás: a beakasztas. Legismertebb formája az, amikor a kéthasábos anyag első hasábjának aljára tördelik a kis egyhasábost. A cím feletti lénia az elválasztás. Ezt a módszert nem lehet indokolni. Amikor ilyen kis beakasztott
információ más anyagban van elhelyezve, azt rendszerint átugorja az
olvasó. A helyes megoldás: tördeljük a kéthasábos anyag végére a kis
egyhasábost. Igy elhelyezése nem
bontja meg a logikai és a tipográfiai rendet.
Az anyagelrendezés egyik követelménye az olvasási rend betartása. Amikor a folyó szöveget egy
kis anyaggal megszakítják, akkor
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A bal oldali ibra: a beekasztés gyakori előfordulása.
A jobb oldali elrendezés a helyes tördelés A kisebb
Információk a nagyobb anyag befejezése után
kaptak helyet (25)

A foltozás példája. Egyhasébos elmek szedése lenne e jó megoldás (26)
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• Illusztráció hatású vonalak és 2S
mértani elemek. A vonalak, a díszek
és mértani elemek alkalmazása nemcsak érdekes, de egyben illusztrációszerü is.
Példáink léniákkal és mértani formákkal tervezett oldalakat mutatnak be.
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A feleim és a főcím változatos elhelyezése (27, 28,
29 és 30) oldalrészeken és oldalakon. A mértani
forrnék erőteljes illusztriclóhtttása állapítható mag.
A müsoroldalon (31) a díszíti keretek J6 ritmushatása tűnik fel
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D Illusztrációt helyettesítő negatív 33
címsorok. A negatív cím nemcsak a
fokozott figyelemfelhívást szolgáló
tipográfiai elem, hanem illusztrációt
is helyettesíthet. A tervezőszerkesztők ezért elég sűrűn alkalmazzák.
A negatív címek formája sok lehetőséget nyújthat. (Kör, téglalap stb.
alak.)
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Nagy fokozatú félelmek tengelyébe tördelt négysoros, nagy fokozatú negatív dm (32). Hátrazárt
kétsoros negatív dm, amelyet fehér csík oszt két
részié Mellette ötsoros verzál alcím A szovegtomb
két vastag lénia közé került (33). Kor alakú, előrezárt fCdm negatívban. Felette feleim, alatta alcím.
A címrendszert itt a nagy fehér mezőbe komponálták (34). A keretbe zárt oldal felső'észét negatív
rovatclm szak/íja meg. A fődm Is negatív, A szabad
elrendezés hatását a kétiéle sorszélesség és a közép sS rész félkeretbe zárása fokozza (35). Nagy fokozatú, negatívba forgatott fűelm alatt rajzolt keretbe
került a szahadsorosan szedett alcím (36)
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Az értékrend,
a helyérték
és a hírérték
Az újságszerkesztésnél és az oldalak tipográfiai tervezésénél az
anyagok értékrendje érvényesül. Az
értékmérés alapja nem a terjedelem,
hanem az anyag jelentősége.
Az újság mint tömegkommunikációs és agitációs eszköz a szerkesztésben, valamint a tördelésben kiemel, hangsúlyoz, tehát: értékel.
Mind a szerkesztés, mind a tipográfia azt is jelzi, ami kevésbé fontos.
A tömegtájékoztatás szerepe: a
való világ tükrözése az információk
összességével. Úgy kell az eseményekre vonatkozó híreket, tájékoztatásokat, magyarázatokat összerakni, hogy azok mindig a valóságos
értékrendet tükrözzék.
Akkor helyes a látható értékrend,
ha megfelel a közlemények valós értékének.
Vizsgálódások és mérlegelés útján jutunk el az értékrend megállapításához, majd pedig annak kifejezéséhez.
E folyamat fontosabb összetevői
és lépcsői:
/. A hírérték megállapítása.
2 Az információérték kifejezése
és fokozása 3 tipográfia eszközeivel
3. Az oldalak és oldalrészek elosztása a helyérték alapján.
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Ha ar újságoldalt az értékrend szempontjából vizsgáljuk, akkor azt tapasztaduk, hogy először a felső részre Irányul a figyelem, másodszor pedig az oldal alsó részére siklik a tekintet (1). Értékrend a félbehajtott uiség első
oldalán 1. A cím és 2. az induló anyag, amely túlmegy a hajtáson. 3. az oldal alsó harmadába kerülő anyag(ok)
(2)

4, Az oldal formai tervezése az információérték alapján.
• Az oldal és a helyérték. Ha az oldalak értékét vizsgáljuk, a lap terjedelme a kiindulópont. A címlaptól
és az utolsó oldaltól eltekintve más
az oldatérték a 8,12,16, 32 vagy a
64 oldalas újságoknál. Az alacsonyabb számozású oldalak az értékesebbek. Ezen belül a páratlan oldalon történő elhelyezés rendszerint magasabb értékelés. A több oldalon végighúzódó parlamenti beszámolónál vagy más anyagnál
- természetesen - a páros számú
kolumnán történő folytatás nem jelenti az értékrend megtörését.

Az újságok profiljuknak megfelelően adnak helyet állandó rovataiknak. Ez az értékrend más a napilapnál, hetilapnál, folyóiratnál. A napisajtó első oldala vegyes tartalmú.
A címoldalon - az események fontossága szerint - a politikától, a természeti katasztrófán át, a jelentős
sporteseményig bármi szerepelhet.
A belső oldalakon a rovatok leggyakoribb sorrendje: belpolitika,
külpolitika, várospolitika, társadalmi
kérdések, kultúra stb.
Mi a helyérték az oldalakon, oldalpárokon ?
Mind a páros, mind a páratlan
kolumnáknak a felső része az értékesebb, mert felülről lefelé olva-

D A hírérték. Minden információnak, közlésnek, mind az írottnak,
mind a fényképezettnek, rajzoltnak,
hírértéke van.
A hír politikai, gazdasági, kulturális stb. értéke mérhető, megállapítható. Az esemény, a téma, az adatok, a közlés gyorsasága, a szereplő,
a szerző személye külön-külön vagy
együtt adja a hír értékét. A hírérték
megállapítása lényegében az információ rangsorolása. A fontosság
sorrendjéből számítható ki a hír értéke. Ebből következik az információk elhelyezésének sorrendje az oldalakon, amelyet a szerkesztés határoz meg és a tipográfiai tervezés
fejez ki.
• Az információ értékének kifeje-

Az u/ságoldal ugy fs felosztható részekre, hogy a valószínű hlr-irtéksorrendet Sl/aplt/a meg Az elsS ábra négy
zése és fokozása a tipográfia eszköfelületié bontja az oldalt (3). Az 1. jelzésű részt-a elmekkel, szövegekkel illusztrációkkal - fog/a be először a
tekintet a páros oldalon, majd a többi következik. A második úbta a páratlan oldalon elhelyezett anyagok hlrzeivel. Hogyan fejezzük ki az inforértékrendját mutatja a szimozís sorrendjében (4)

máció értékét ős miképpen fokozhatjuk azt a tipográfia eszközeivel?

sunk. A félbehajtottan árusított újságok címoldalán ez fokozottan érvényesül. Az újságlap alsó része, ha
nem ott folytatódik a felül kezdett
közlés, másodlagos értékű. Szándékosan nem használjuk a kevésbé értékes jelzőt. Ugyanis néha csak árnyalatnyi a különbség az otdal közepe táján és az alsó részen levő anyag információértéke kozótt.
A páros oldalon a bal oldali hasábokra, a páratlanon a jobb oldalira
irányul előszór az olvasó tekintete.
Az újság mérete és a hasábrendszer
ugyancsak alap lehet a vizsgálódáshoz.Vegyünkegy350x 550mm méretű Rajnai-formátumú lapot és annak tablóid alakját. Az elsőnél foko-

zottan jelentkezik az oldal felső, középső és alsó harmadának értéke.
Lehet négyes felbontás, vízszintes
és fekvő részekre történő bontás is.
A hathasábos páros oldalon az első
négy hasáb az értékesebb. A páratlan oldalon az utolsó négy.
A 255x330 mm méretű tablóid
forma oldalát szinte egyszerre tekinti át szemünk. Igy a helyérték ennek megfelelő. A páros és páratlan
után a lap felső és alsó fele következik mint a két helyérték. Ezek után a
hasábok értéke ugyanúgy jelentkezik a páros és páratlan oldalakon,
mint más újságoldalaknál. (Az értékrend és az oldaltervezés című fejezetben folytatjuk ezt a témát.)

/. A cím hasábszélességével,
rendszerével,
betűtípusával,
továbbá fokozatával.
2. A cím aláhúzásával, színes
nyomásával, negatívba forgatásával, keretezésével.
3. A szedés szélességével, a betűtípussal, a grádussal, a líd alkalmazásával stb.
4. Aszövegben kurziválással, fetteléssel, ritkítással, behúzással,
váltakozó betűfokozatokkal.
5. Az alcímek hasábszélességével, állításával, a betűk típusával és fokozatával, aláhúzással.
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6. A hatásos illusztrációk számával és méretével.
7. Az anyagok elhelyezésének
sorrendjével és helyével az újságoldalon. (Páros vagy páratlan oldalra, annak felső, kozépsŐ vagy alsó harmadába
kerül)
Az újságoldalak értékrendjét teszt
segítségével állapítottuk meg. Kulonboző korú és iskolai végzettségű
személyek nyilatkoztak arról, hogy
13-as fó/ió napilapoldal részeit
helyérték szempontjából hogyan
rangsorolják.
A nyomtatott újság már értékrendet sugalló hatását kiküszöbölendő, tipográfiailag az oldal minden pontján azonos hangsúlyú, erre
a célra készült oldalakkal is megismételtük a vizsgálatot.
Végül, objektív ismérvként, a kísérleti személyek szemmozgását regisztrálva (oldal végignézésének
sorrendje) állapítottuk meg az ábrákon látható rangsort.
D A hírérték és a szedésszélesség.
A hírértéket a clm szélessége is kifejezi.
A 3 - 4 - 5 hasábos cím mindenkiben azt az érzést kelti, hogy nagyon fontos kérdésről van szó. Például: a közlekedésről szóló riport
hathasábos tömb. A 6 hasábos cím
túlzás lenne. A hírérték szerint 2
vagy 3 hasábos címet lehetne szedetni. Ha a hírértéknek megfelelő 2
hasábos cím mellé 4 hasábos illusztráció kerül, akkor valós értékrendet mutat a riport.

48

A defghijko
ijkecd
aqrstuvy
Mmiköl qws x
oxkr ilzji Ulud
rgnjio okujidf!
swvb Frth'
Srtzu zlgnhi ói
awvc zghjuiolk
nhzu jmókiol.
ápiumr fhj asmbvm cuc-q vd
edcolunh zln*
ülogd Ihgzqx
qvuüfsé rt fjkk
óaöf ö mkfolqwrbl kiö nbg

beit Guizerjik
beiluziopljfhla
klmnoprt
Pasdf il Ápirt
asd dfgh jjklil
átl kjghfd Oil
qóőya aísdfgh
aef Glzm, fiyl
qdhjoo njk Uii
Bzyioka qwed
bgtz hmnok y
őpoíó áuk gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyani zt'

K

egij
mm Babcd
kmlnpoq

Aeqwl mjuasi
asd dfeh jjkiü
^^^^^^^^^•^ ^^^^•^^^^^^ áét kjhgdf Öil
F i n cderfvghlzslBd
qoöya áésdfgh
aef Glzm, llyi
Ékj hvz frlzy Mmiköl qws x [zuf loulk
qwzumnh
önki itzjí iiiud Tmaskaugik ul
Efdzh, uipeasi rgnjiü okujidft
nu Ruilr ekjl
wvzjápojuz nj] swvb Frlh 1
certuixi Enm
df lömn njvcx Srtzu ztgnhi 61 rzuiopasd
(jwopoiuz ou n awvc zghjuiolk Nirl huigsklrji
vfrlabí loij m nhzu jmokio^ sdfhjklsi fujm
Hvl pöá lógfdi apiumr fhj as- mnbz^fdfhjezn
vmou ilkjghfn mbvm cúoq vd ertztii Talzásj
lihg éaloi osdf edcolunh zlrw rit
rtas Frbiíú^s ülogd lhgzqi Mcgn stu Tju

óibt o mkfoiqwrbl kio nbg
Ékj hvz frlzy
qwzümnh
Efdih, úipéasl
wvzjapoiuz ni]
df i<5mn njvcx
qwőpoiuz bún
vfrlgbí loy m
Hvl pöá iógfdi
vmou ilkjghfn
tzhg éáloi O5df
r<as Frbiióájí
ghz igbvfredci
Áeqwl mjuasi
asd dfgh jjklu-

A négyhasábos információ főcíme kithasibos mellette a választásnak Is alkalmas kéthasébos Illusztráció (5)
Hathasibos anyag héromhasébos föc/me mellett héiamhasábos Illusztráció (6). Ez a módszer a valós értékrendet fejezi ki Áriport egyábkánt betölti a teljes oldalt

Istjegiqu tuqr
éljiegfcabdefghi
Pasdf il Apirl
asd dfgh jjklüáíl kjghfd ö i l
qóőya áésdfgh
aef Glzm, fiyl
qdbjoő njk Un
Biyioká qwed
bgtz hmnok y
öpoíó áük gzu
lífvb ujzl bfd
dfbyam z!'
Mmiköl qws x
öxkr itzji uiud
ignjio okujidfl
swvb Fr(h7
Sitzu ztgnhi ói

aef Gtzm, fiyl
qdbjoő njk Uli
Bzyioka qwed
bgtz hmnök y
opoéó áuk gzu
lefvb ujzl bfd
dfbyam zt
Mmiköl qws x
őxkt ilzji ümd
rgnjio okujidfl
swvb Frlh*
Srlzu zlgnhi ál
awvczghjuiolk
nhzu jmökiol,
ápiumr fhj as
mbvm cúoq vd

Mmiköl qws x
öxkr KZJI Uíúd
rgnjio okujidfl
swvb Frlh?
Srlzu zignhi úl
awvc zghjuiolk
nhzu jmdkiol,
ápiumr fhj as
mbvnicuúqvd
edcolunh zliw
illogd Ihgzqx
qvuUfsí rt fjkk
űaflf o mkfofwrbl kiö nbg
kj hvz frlzy
qvvzumnh
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WcrfgbTgfdsahjklcá

awvczghjuiolk
nhzu jmtíkiol,
ápiumr fhj asmbvnicuöqvd
edcolunh ztrw
ülogd ltigzqx
qvuüfsé rt fjkk
Úaöf ó mkfoiqwibl kiü nbg

edcoiilnh ztrw
ülogd fhgzqn
qvuufsí r( fjkk
óaöf 6 mkfoiqwrbl kiö nbg
Ekj hvz frtzy
qwzumnh
Lisklmer Hili
bért Guizerjik

Éfdzh, ulpéasl
wvzjapomz njj
df íomn njvcx
qwöpoiuz oun
vfitgbé loij m
Hvl pűá lógfdi
vmöü ilkjghfn
tzhg íáloi ösdf
rlas Frbiióíjs

Dfehijhegdcbahjikqijkklmnopqrstu

Ücdegif
Imonqih
mstuv
Bzyioká qwed
bgtz hmnök y
őpoéó áuk gzu
lefvb ujzt 1 bfd
dfbyamzt
Mmikö! qws x
oxkr itzji iliud

Snbfg uorto eijtn

qdbjoő njk un
Bzyioká qwed
bgtz hmnok y
őpoéo áük gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyam zt1
Mmiköl qws x

aef Gtzm, ilyi
tzuf loulk
Tmaskaugjk ul
nu Ruitr ekjl
cerloixi Erzui
rzuiopasd
Niri huigsklrjí

Esrqop
ihg efd
gmyzé

GHIJKLM

Befgijn
qrstyz

Bzyioka qwed
bgtz hmnok y
őpoéó áük gzu
lefvb ujzt 1 bfd
dfbyam zt
Mmikol qws x
őxkr itzji ulud
rgnjiö Okujidfl
swvb Frth?
Srtzu zlgnhi ói
awvc zghjuiolk
nhzu jmokiol,
ápiumr fhj as-

Kéabcdefgh yktmnortí wertzijf
kif Bidb jik, jilko
ertziki asdfghjkléfgdrfgabnv ej
bertdifjklnb
Mertzi muhj habcdefghijklmn
sdrt ecvninnigimii sei fjklsdfgh
bonzrt Zui klimurt
Bukhmertzvnm klmnoprts dft
masdf jbjklé cvnmnntzusw uj

Hvl pőá íógfdi
vmöü ílkjghfn
tzhg éáloi osdf
rtas Frbnóájs
ghz tgbvfredci
Áeqwl mjuasl
asd dfgh jjklu
áél kjhgdf öíl
qóöya aésdfgh
aef Gtzm, ctyi
tzufiűülk
Tmaskaugik ut
nu Ruitr ekjl
cerluixi Erzui
rzuiopasd
Nirt huigsklrjí
sdfhjkisifujm

wvzjápoiuz njj
df idmn njvcx
qwőpoiuz oun
vfngbé loij m
Hv] pőa lógfdi
vmoü ílkjghfn
tzhg éaloi osdf
rtas Frbnóájs
ghz tgbvfredci
Aeqwl mjuast
asd dfgh jjkluáél kjhgdf ö(l
qóőya áésdfgh
aef Ctzm tlyi
tzuf loulk
Tmaskaugik ul
nu Ruitr ekj!
B

A hírérték tipográfiai Me/ezósát mutatlak ábráink Háromhasábos feleim köti át a mislél hasábos főcímet és az ugyanilyen széles Illusztrációt (7) A kithasábos anyagnak egyhasábos a elme Alatta e képaláírás mellette portré (8) Kétftasábos feleim alatt rajz képszöveg és főcím (9) Kélhasábos fScIm ás alcím mellett négyhasábos
fotograflke A koztekedásiől szóló információ elmének valós értéke a kél hasáb, emely mellett Jól érvényesül a négyfiasábos Illusztráció (10)
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df íomn njvcx
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vfrtgbé loij m
Hvl pőá lógfdi
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őlijefc
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Áeqwl mjuasi
asd dfgh jjklu
díi kjhgdf Öli
qőöya áésdfgh
aef Gtim tlyi
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nu Rmtr ekj]

JOmklsdftr Tdwtrit yxi BhBdfhJkl íbaJífgblJkllB
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Pasdf íl Apirt
asd dfgh jklü
áél kjghfd öli

sdfhjkl n lu jm
mnbrafdfhjtón
erlzui Talzasj
ni
Megn stu Tju
Cunr fhjk ifjú

uuotű auk gzu
lifvb ujzt bfd
dfbyam ít 1
Megn stu Tju
Cunr fhjk ifjü
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Lisklmer Hill
bért Guizetjik
benuiiopljflila
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Az
anyagelrendezés
formái
Az újság kisebb és nagyobb terjedelmű szövegeit, illusztrációit különféleformákban lehet elhelyezni a
lap oldalain. Az anyagelrendezési
formák és lehetőségek felhasználásával alakítják ki az újság tipográfiai tervezése során az oldalképet.
Éppen ezért a kéziratok és az illusztrációk nyomdába adása előtt már
kiválasztják, illetőleg meghatározzák az anyag elrendezését.
A sajtó- és irodalmi műfajok megjelenítésének három formája van.
A tömb, a zászló és a szabad forma.
]J 1.A tömb. A tömb - blokknak is
nevezik - a leggyakoribb anyagelrendezési forma. Atömbök nagysága
különböző lehet. Alakjuk: álló és
fekvő téglalap vagy négyzet. Az
egyhasábos szöveg vagy illusztráció mindig blokk.
Ennek a megjelenítési lehetőségnek az a jellegzetessége, hogy mind
a tömb felső része, mind az alsó része egy vonalban áll. A hasábok magassága egyforma (1).
A formán belül lehet bármiiyen
címrendszer, szövegszedés, hasábszélesség, táblázat, fotó, rajz vagy
más illusztráció, szöveg közti alcím
s*b. Ezek az elemek együtt alkotják a
tömböt.
Fotóriport vagy más összeállítás
is elhelyezhető blokk formában,

$0

Ustuvzo ijkecd efgihjnol kie
Bukhmertzu klmnoprt sdfghi
masdf fghjklí cvbnmmlz. USIJ
áílkjhgfd Sapiozlzu xcvbnml
wettidpöb asdfghjklmn bitijlr
mungs Lírt dis
Kelkjghfdsa yxcvbnm werlzuj
kif Bidb ,ik, jilko
Apoiuztresdagh) Ulzu kljftisa
ho werl mlrzsBsdf mnbcvxyifó
elkjghferl isfghklmn dirtiósaf
poiltze Remi opólék ajkul mi
mnilzreasdfg Kumfj* Sidlid
eHzumalrq
Mulrewasdfijk limunoruzs ifj
diri Mapídirtzu FjklUgewn
isii

Urtzulkjhg kjjifc lkjghcwó*yh
ertzikl asdfghjkughfderf jsijy
bcrtdfigkl
Merlzi muhj habcdeíghujklsdf
sdlr ecvbnmirgumi sí fjeklsd
bonic Tui klimurt
Buklimerizu klmnoprl sdíghl
masdf fghjklé cvbnmmiz usi)
áélkjbgfd Sapiozlzu xcvbnml
wewopöb asdfghjklmn bziijlr
mungs Lin dis
Kélkjghfdsa yxcvbnm wcrlzut
kif Btdb jik, jilko
Apoiuztresdaghj lilzu kljfllsa

ÁpoiuzlresdBgbj lilzu kljflisa
bo werl mtrzsasdf mnbcvxyifó
Élkjghfert isfghklmn dirliúsaf
poilrze Rertzi opötíkájkijtmi
miutzreasdfg Kumfjx Sidlid
erlzu mairq
Mulrewasdfijk hmunoruzs ifj
diri Mapadirlzu Fjklügewn
Utlzulkjhg kyife Ikjghcwónyh
ertzikl asdfghjkUEhfderf jsijy
bendfigkl
Mertzi muhj habcdcfghujklsdf
sdlr ecvbnmirgumi sí fjeklsd
bonie Tm klimurl
Buklimerizu klmnopn sdfghi
masdf fghjklé cvbnmmiz usy
áílkjhgfrl Sapiozlzu xcvbnml
wettiopűb asdfghjklmn bztijlr
mungs Lirt dis
Kílkjehrdsa yxcvbnm wertiuj
kif Bidb jik, jilko
Apoiuzlresdaghj lilzu kljfllsa
bo werl iiilrzsasdf mnbcvxyifú
élkjghferl isfghklmn dirtiósaf
poilrze Remi op61ékijkijlmi
miutireasdfg Kumfjn Sidlid
ertzumalrq

Merlzi muhj habcdcfghujklsdf
sdlr ecvbnmirgumi sí fjeklsd
bonie Tm klimur!
Buklimertzu klmnoprl sdfghi
masdf fghjklc cvbnmmiz usij
áélkjhgfd Sapiozliu ncvbnml
weiiiópöb asdfghjklmn binjlr
mungs Lir( dis
Kílkjghfdsa yxcvbnm werlzuj
kif Bidb j * . jilko
Ápoiuzlresdaghj htzu kljflisa
bo wert mlnSBsdf mnbcvíyiró
ilkjghfeil isfghklmn dmiosaf
poilrzc Rcrlzi opölíkájkijlmi
miutzreasdfg Kumfji Sidlid
erlzumalrq

Mulrewasdfijk limunoruzs ifj
dirt Mapadinzu Fjklugewn
isu
Urtzulkjhg kijife lkjghcwúxyh
erizikl asdfghjkijghfdeif jsijy
berldfigkl
Mertzi muhj habcdcfEhujklsdf
sdlr ecvbnmirgurnt sí fjeklsd
bonie Tm klimurt
Buklimeitzu klmnoprl sdfghij
masdf fghjklí cvbnmmtz usil
áélkjhgfd Sapiozlzu xcvbnmr
Mulrewasdfijk limunoruzs (fj wefddpöb asdfghjklmn bítijl
diri Mapadirlzu Fjklugewn mungs Lin dis

A tömbös anyagetnndeiásnét a szöveg mindegyik hasáb/a egyforma magas. Sztggatott vonat mutatja, hogy i
felső és az alsó rész egy vonalban van.s a kát oldalmagassága egyenlő (1)

Felvetődik a kérdés, hogy tömbön
belül szerepelhet-e zászlós elrendezés. Bizonyos esetekben lehetséges. Például: összeállításokat is adhatunk. Közlekedési katasztrófák
napja főcímmel számolunk be légi,
autó- és hajószerencsétlenségekrőt.
Alcímezett kisebb-nagyobb szövegek, illusztrációk az összeállítás részei. Ezekből akkor is blokk lesz, ha
egy-két tudósítást zászló formában
helyezünk el a tömbön belül.

Tömb alakul ki a több hasábon átmenő szedésből. Például: 11 cicerós szélességű alapszedésnél (a hasa bkoz 1 ciceró), ha a szedés 23 ciceró.
Az újságokban gyakori az anyag
keretezett tömbben történő elhelyezése. A blokk formájú kereten
belül a szöveg és illusztráció bármilyen elrendezésű lehet.
Egyedül tömbformákból is tervezhetők változatos újságotdalak.

Ogtjkqorst
vonrpiegfihjkmtn

Sabceg ihjopq Rafehij

A BCDEF

Zutv kijhgfedcbai Ncdbaefghijklmnopq
noprqsíuvwxyz def ghtjklnmop
BzyiOöá qwed
bgtz hnmok y
őpoéó áuk gm
lefvb ujzt bfd
dfbyam ztl
Mmikol wqs x
öxkr i(2ji Jiud
rgnjio ökujdff
swvb Frth7
Srlzu zlgnhi ói
awc zghjuiolk,
nhzu jmökiolü
ipíumr fhj as-

Ékj huz frlzy asd dfgh jjkliiael Kjhgfd öi!
wzumnh
qööya aésdfgh
aef Gtzm, fiyl
df lömn IIJVCK tzufioülk
qwőpoiuz oun Oyff (őumj) ú,
vfrtgbí lou m qdbjoö njk Uii
Hvl pőá iúgfdi BzyioŐá qwed
vmBü ilkjíigfn bglz hnmok y
tzhg1 éáloi ösdf őpoíó áük gzu
ITas Frbuóájs lefvb ujzt 1 bfd
ghz tgbvfredci dfbyam zl
Mmiköl wqs s Mmikol wqs x

fdzh, uipéast
Íwv?jépoiuz
njj

NOABCDEF

Ylrtzuj u » k fflíuiy
aqwedcbnTEjhg iőóíi
umn bglzhnm
juikölii
asqwc1 Werfv bglihni
thj uropíhl rfvcdertiul
víted Frnmöki
Ásdf Ghjklé áóiUömn
bvcxy q*er Íz uiopöyÚu, ikoülopífo Fztljlu
aswqcv

awc zghjuiolk,
nhzu jműkiold
apiumr fhj asmbvm cuöq vd
edcolunh zlrw
ulogd Ihgzqx
qvuufsí rtljkk
óaőf ö mkfolowrbl kiö nbg
Ekj huz frtzy
wzumnh
fdíh, uipéast
wvzjápoiuz njj

Jiumjht vdws ny Biul
fixcvs zhnmüuiú írfcdi
áóií polü, mjuzhnmöu
dfrvbVmhb 1
Cnyűuöpo Folddkiujy
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Babcd egij kmln
Nabcde fghjipon poqrstyigecpsr

Tömbök az újságoldtlakon (2-5). Főcím és alcím alatt négyhasibos szöveg Keretezett kéthasábos anyag (2) Há'omhasibos clm A szövegszedés másfél hasábos Az alapszélességű szöveget három szöveg koztl alcím tagolja (3) Két blokk
Jobboldalt, a keretben clm szöveg rajz és képaláírás (4) Tombos az anyegelrendezes akkor is,
ha többféle elem szarepei benns. E modellnél a főclm, a félkövérből szedett kéthasábos Ild, a szöveg,
két szöveg közli alcím, két illusztráció és képaláírás,
valamint a beosztás együtt alkotja a blokkot (5)

Hdsqyzóijlctf hipnup

Zegyk lomnrstuwzy lihgfe
fegy Imnoprst Sabcdefgh
Asdf Ghjklé áólüömn
bvcxy qwer íz uiopőyóú, iköúlopéló FHIjiu
aswqcv
Mvjmgv emgijkfiiu tll
fews Bzhnnij uik Swqj
yaqw cdert Ynmöulóu
cde? Ö6ó6o frtg hzuim
vdjki mh glrfböiuywq
rhmö
Fiyx cdecfvbgfz nhiul
bnmttbvcx sd fertgbn,
benjh poiuzt rtzuiíóúm
cvbpr üloiz-yxs icifbc
Ylrtzuj uíőiók fflzuiy
aqwedcbn dkjhg áíóii
umn bglzhnm juikűBi

Mvjmgv gmgzjköáu Iz!
fews Bzhnmj uik Swqj
yaqw cder' Vnniouióu
cdeí Öodóo frtg hzuim
vdjki mh gtrfböiuywq
ihmú
Fjyx cderfvbgU nhzul
bnmobvcx sd fertgbn,
benjh poiuzl rtzuilóúm
cvbpr uloiz-yKs retfbc
Ytrtíuj uíűáúk fftzuiy
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D 2. Zászló forma. A zászló forma
- mint a név is mutatja - azt jelenti,
hogy az elhelyezés módja zászlószerű. Jellegzetessége az, hogy:
egy vagy több hosszan lefutó hasáb
mellett az anyag többi része rövidebb hasábon vagy hasábokon
tömbszerűen helyezkedik el.
A klasszikus elhelyezésnél a zászló rövidebb része jobbra fordul. Ezt
szabályos zászlónak nevezik. Alkalmazzák a fordított zászlót is, amikor a rövidebb rész balra fordul.
A zászló formánál kialakult az a
szokás, hogy a rövidebb tömbben
elhelyezett részben hasábonként
legalább 10-15 szedett sor legyen.
Ennél az anyagelrendezésnél is
fennáll, hogy a szedésvariációk, alcímek, illusztrációk stb. a zászló alkotórészei.
Lehet-e tömb a zászlón belül?
Leheti Ilyenkor a tömb a zászló formának egyik eleme. Például az új
irodalmi Nobel-díjasokról Írott háromhasábos riportban egyhasábos
keretben közöljük azok névsorát,
akik előzőleg kaptak irodalmi Nobel-díjat.
A zászló formához sorolják a ritkán használt dupla zászlót. T formának nevezik. Jellegzetessége az,
hogy a középső hasáb a leghoszszabb, a bal és jobb oldalon pedig a
rövidebb része van. A rövidebb tömbök magassága egyforma. A kozépsfl rész több hasábos is lehet.
Ugyanígy a kétoldali tömb is lehet
több hasábos.
Szabályos zászló Az első hosszabb hasáb mellalt
két rövidebb (6). (A szaggatott vonal a forma kiemelésére szolgál.) A /óbbra tordu/Ó zászlót rwezik
szabályos zászlónak
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Ustuvzo ijkecd efgihjnol kie
Buktimenzu klmnoprl sdfghij
masdf fghjklí cvhnmmU usii
áí!k]hgfd Sapioztzu xcvbnmr
wettiopőb asdfghjklmn bmjt
mungs Lírt dis
Kílkjghfdsa yxcvbnm wertzuj
kif Bidb jik, jilko.
Apoiuztresdaghj htzu kljftísa
bo wert mtrzsasdf mnbcvxyifó
Mertzi muhj habcdefghujktsdf
idlr ecvbnmirgumi sí fjeklsd
bonze Tui khmurt
Bukltmcrlzu klmnoprt sdfghi
masdf fghjklí cvbnmmlz USIJ
áélkjhgfd Sapioztzu xcvbnml
wettiöpőb asdfghjklmn bztylr
mungs Lírt dis
Kélkjghfdsa yicvbnm werlzuj
kif Bidb jik, jilko
Ápoiuzlresdaghj lilzu kljftisa
bo wert iiilrzsasdf mnbcvsyifú
flkjghftrt isfghklmn dirliósaf
poitrze Rerlzi opolíkijkijimi
miiuzreaidfg Kumfjx Sidlid
;rLzumatrq
Mutrewasdfyk Iimonoruzs if]
diri Mapadirlzu Fjklügcwn
isu
Urliulkjhg kijife Ikjghcwósyh
:rtzikl asdfghjkljehfdcrf jsijy
btrldfigkl
Mírlzi muhj habcdefghujklsdf
,dir ecvbnmirgumi sí Tjeklsd
bonze Tui klimurt
Buklimenzu kltnnoprt sdfghi
masdf fgh]klí cvbmnmlz usy
iílkjhgfd Sspioztzu xcvbnml
weüiöpőb asdfghjklmn bilijlr
mungs Lírt dis
Kílkjghfdsa yxcvbnm s«rtzűj
kif Bidb jik, jilko
Ápoiuilrtsdagrij lniu kljfusa
bo *erl mtrzsasdf mnbtvjiyiró
ílkjghferi isfghklmn dimósaf
poiiize Reitzi opólékájkijlmi
mialireasdfg Kumfjx Sidlid
crtzumatrq
Mulrewaídfijk limunoruzs ifj
dirt M apa diri zu Fjklugewn
isu
Urliullijhg kijife Ikjghcwúxyh
erlzikl aidfghjkljgrLfderf jsijy
bertdfigk!
Merlzi rauhj habcdefghujklsdf

BukliitM(Czu klmnoprt sdfghi
masdf fghjklí cvbnmmlz USIJ
áélkjhgfd Sapiozlzu xcvbnml
wetiiopőb asdfghjklmn bztylr
mungs Lin dis
Kílkjghfdsa yxcvbnm wertzuj
kif Bidb jik, jilko
Ápoiuzltcsdaghj lil^u kljflísa
bo wert lulrzsasdt mnbcvxyifó
ílkjghfert isfghklmn dirliósaf
poitrze Rtrtzi opölekájkylmi
iniutzreasdfg Kumfjx Sidlid
ertzumalrq
Mutrewasdfijk hmunoruzs ifj
din Mapadirtzu FjklUgewn
isu
Urlzutkjhg kijife Ikjghcwóxyh

Mertzi muhj habcdcfghiuklsdf
sdtr ecvbnmirgumi sí fjeklsd
bonzc Tui klimurt.
Bukhmertzu klmnopn sdfghi
masdf fghjklí cvbnmmlz USIJ
áílkjhgfd Sapioztzu xcvbnml
weltiüpőb asdfghjklmn bidjlr
mungs Lírt dis
Kilkjghfdsa yíevbnm vuerlzuj
kif Bidb j'k, jilko
Apoiuitresdaghj luzu kljflísa
ba wert mtrzsasdf mnbcvKyifó
ílkjghfert isfghklmn dirtiósaf
poitrze Rertzi opölékájkíjlmt
miutzceasdfg Kumfjx Sidlid
ertzumatrq
Muirewasdfyk limunomzs ifj
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Helytelenül zászlónak gondolják,
de felugrásnak nevezik az olyan elrendezést, amikor a cikk az oldal alján kezdődik, és a folytatás felugrik
a következő hasábra. A hibát tetézi,
hogy a főcímtől eltávolodik a szöveg egy része. Az ilyen megoldás
mindenképpen helytelen. A zászló
összefüggő egység, alkotóelemei
nem választhatók el.
A szabályos, fordított vagy T
zászló formának a mozgalmasabb
oldalkép tervezésében van szerepe.
Egyedül zászlókból nem lehet teljes
oldalt tervezni, tördelni.
D 3. Szabad forma. Ami formailag
nem a tömb vagy a zászló valamelyik változata, az szabad forma.
Megjelenési alakja sokféle.
A szabad elrendezés egyik jellegzetessége, hogy a hasábok magassága különböző. Például négyhasábos szövegnél minden hasábnak
más a magassága. A hasábmagasságok tervezett variációja mozgalmasságot, jó ritmushatást kelt.
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A zászló formában a elmen és szövegen kívül több
más elem Is szerepelhet. Most Illusztráció, hatom
eleim ás képaláírás Illeszkedik a szabályos zászlóalakzatba (f)
A zászlós elrendezés egyik formája a Tálak. Itt két
rövidebb szövegtömb kötött fut le a hosszabb hasáb
(A szaggatott vonel e T formát ttjiotja meg) (8)
Talak Illusztrációkkal.A Tforméjú zászlót nyolc elem
alkotja: 1. A fSc/m. 2. Az eltéiB sorszélességQ Ild.
3. Az alBpsiélességQ szöveg. 4. Az átmenő, félkövérbűi szedett betejaző rész. B. A két szöveg közti eleim.
6. A két Illusztráció. 7. A képaláírások. 8. A beosztások (9)

8

Három, zászlósán elhelyazetl anyag az oldalon.
i. Hathasébos szabályos zászló. 2. T alakú, két Illusztrációval. 3. Fordított zászló, amikor a rövidebb
tömbbel Indul a zászló szövege (10)

B"bcdrfghijk
yzabed

Példa egy szabadforma-változat
kialakulására: a 6 hasábos újság oldalra riport, tudósítás és tárca kerül. A tárca középre állított 4 hasábos tömb. A tudósítás címe és elhelyezése 6 hasáb. Igy a riport szövege
végigfut az első hasábon, a 2., 3., 4.
és 5. hasábon a tárca felett van, s a
6. hasáb ismét lefut. A riport tehát
szabad formában került az oldalra.
Vegyes tördelés alakul ki az oldalon
a szabad és a tömb formából.
Hangsúlyozni kell, hogy a tömb
vagy zászló forma hibás alkalmazása nem szabad forma. A tervezetlen
lapokban néha a tömb utolsó hasábja néhány sorral rövidebb. Ez
hiba és csúnya. Nem tömb, nem
zászló, még kevésbé szabad forma,
hanem tipográfiai rendetlenség.
Szimmetrikus oldalakon is keletkezhetnek szabad formák. Ilyen a
bemutatott oldal (13).
A szabad forma természetesen
nemcsak a címre és a szövegre vonatkozik, A formán belül bármilyen
elem elhelyezhető.
Több szabad formájú anyag ritkán kerül egy oldalra.

A szabad forma leggyakoribb megjelenési alakja az.
amikor a hasábok magassága tervezetten különböző (ti)
A szimmetrikus oldalképzés miatt a két héromtiasábos - a riport és a tudósítás - szabad formában került az oldalra. A zászlószerö megoldás megtévesztő, mert - mint a szaggatott vonalak mutatják minden hasábnak más a magasságé. A forme tehát
csak emlékeztet a zászlóra (12)
Ugyancsak szimmetrikus oldal, hirdetésekkel. A két
háromhasábos tudósítás szabed elrendezésű. (13)
Szabadon elrendezett ctm és két illusztráció (14)
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Az újságírás
műfajai
és a tipográfia
Az újságírás műfaja, műfajcsoportja
befolyásolja a tipográfiát, az elrendezést, a formát, a tördelést. Az újság profilja és mérete külön meghatározóként jelentkezik az anyag
megjelenítésénél.
A sajtóműfajok olvasóhoz történő közvetítése a tartalomból indul ki.
A műfaj és a tipográfia összefügg.
Mégsem lehet az újságírás minden
műfajának megjelenítését megváltoztathatatlan tipográfiai rendszerbe
foglalni. Kialakult egy-egy sajtóműfaj hagyományos vagy szokásos
tipográfiája. A megjelenítésnek több
variációja lehet. (A változatosság
az irodalmi műfajoknál is megtalálható.)
A következőkben a sajtóműfajok
lexikális meghatározását, a tipográfia kérdéseit, a megjelenítés lehetőségett és változatait vizsgáljuk. Itt
jegyezzük meg, hogy az újságírásban ugyan megtalálhatók a tiszta
műfajok, de nem mindig. A műfajok
határvonalai elmosódhatnak. Gyakori eset, hogy a műfajok keverednek. A sajtóműfajok, műfajcsoportok, műfajcsaládok rendszerezésére több lehetőség kínálkozik. A
rendszerezés elvi, módszertani és
terminológiai problémái még mindig
sok vitára adnak okot. Ezért van
többfajta rendszerezés az újságírás
műfajainak megállapítása során.

Zeitung-I
Rotuzy
aspihgf

Vezércikk az els6 oldalon. A két szöveghasib kozott
nincs v&lasztóvonat. A publicisztika melletti haséblénia a szökéstől altérő, félkövér

A sajtóműfajok lehetővé teszik,
hogy az újságírók különbözőképpen dolgozhassák fel, írják meg
anyagaikat. Kiválaszthatják a legjobbnak tartott megoldást, illetőleg a legalkalmasabb műfajt.
Az újságírók munkájához tartozik az is, hogy a megíráskor számoljanak a tipográfiával is. Tipogén kéziratot vár a tervezőszerkesztő, a tördelőszerkesztő. Olyan kéziratot,
amely alkalmas a szép tipográfiai
megoldásra. A tipogén kézirat alapján tervezett cím- és szövegszedés
az olvasó számára esztétikai élményt
nyújt, figyelmét fokozottan felhívja

az anyagra. A elmektől, a líden és a
szövegrészeken át, a befejező részig
rengeteg alkalom kínálkozik az újságíró számára, hogy tipogén kéziratot adjon.
Vizsgáljuk meg egyenként a műfajokat és megjelenési formájukat.
A publicisztika a közvetlen politikai befolyásolás eszköze. Elvi állásfoglalásra késztetés közügyekben.
Ugyanakkor véleményformálás, agitáció. A publicisztika témája az élet,
a világ. A kultúra, a társadalmi kérdés, a gazdasági esemény vagy éppen a sport is téma.
A publicisztika válfaja/: a vezércikk, a belső publicisztika, a kommentár, a g/ossza és a nyilt levél.
• Vezércikk. A vezércikk a szerkesztőség vagy a publicista állásfoglalása. A vezércikk egy-egy kérdés
alapos vizsgálata a publicisztika
eszközeivel.
Általában a címlapon, az oldal
élén helyezzük el (1). Ma az egyés kéthasábos vezércikkek a szokásosak. Az oldalas vezércikkek ritkák.
Néhány napilap az első oldal utolsó
hasábjára tördeli a vezércikket (2).
Az olyan sajtótermékeknél, amelyeknek külön borítólapjuk van
- például hetilapnál, folyóiratnál - ,
a második vagy a harmadik oldal a
vezércikk szokásos helye. Az angol
és amerikai sajtó egy részében rövid
szerkesztőségi cikk van a címoldal
első hasábján. A vezércikket vagy
vezércikkeket valamelyik páratlan
belső oldalon, két- vagy háromhasábos lapfej alatt közlik Angliában, Amerikában stb.

Amióta egyes lapokban az élőfejben Véleményünk vagy más rovatcím van, gyakran belső oldaton jelennek meg az addig címoldalon
szerepelt vezércikkek is. (A publicisztika más válfaja is kerülhet a rovatba.)
A vezércikk tipográfiája egyszerű.
A szövegszedés legtöbbször megegyezik az alapszélességgel. Petit
vagy borgisz antikvából szedik, kurziválás vagy ritkítás ritkán fordul elő.
Néhány lap félkövérből szedeti a
vezető publicisztikát. Több hasábos
vezércikknél a hasábok között nem
helyeznek el hasábléniát, hanem
beosztást hagynak. A vezércikk melletti függőleges választóvonal 1-2
ponttal erősebb a többinél.
A vezércikk címének szövege tömör. A címet vegyes clmtipográfia
esetén klasszicista antikvából vagy
groteszkből szedetik. A vezércikket
tömbösen tördelik.
D Belső publicisztika. A belső publicisztika nemcsak formai, hanem
tartalmi megjelölés is lehet (3).
A témaválasztásban a szubjektív
látásmód érvényesül.
A belső publicisztika legjelentősebb-és ma-különösen gyakori műfaját belső vezércikknek is nevezik. Egyik páratlan oldalra vágy a
Publicisztika-rovatba kerül. A szövegszedés több változatra nyújt módot. Lehet: a lap a lapszedés-szélessége, lehet annál szélesebb. Például a háromhasábos belső vezércikk sorszélessége másfél hasáb.
Ha több belső vezércikk van, a
cím típusa és fokozata ugyanaz.
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^ címoldalon kéthasábos szedéssel jelenik meg a vezércikk. Ez a formabontás - a publicisztika ilyen elhelyezése - néhány napilap és hetilap jellegzetessége (2). Belső vezércikk páratlan oldalon. A négyhaséboa
újségoldalon a riport után használt félkövér vé/aszlólénia is kiemeli a be/sS publicisztikát. Két belsO vezércikkét
közölnek. Itt az egyik elmet kurzívból, a másikat állóból szedették (3).

A belső publicisztika szövegében
rövid részek kurziválása vagy ritkítása - mint kiemelés - előfordul.
A címszedés vegyes címtipográfia esetén rendszerint klasszicista
antikva.
Találkozunk keretbe foglalt belső
vezércikkel. Ez azért megtévesztő,
mert a keretezés más publicisztikai
válfaj jellegzetessége. A belső publicisztikát ugyancsak tömbösen tördelik.
D Kommentár. Egyre gyakrabban
jelenik meg a lapokban kommentár, amely valamilyen hírhez vagy

eseményhez kapcsolódik. Azt világítja, illetőleg magyarázza meg.
Esetleg a következményekre mutat
rá. Hírmagyarázatnak is nevezzük.
A kommentár ily módon az alapinformáción kívül háttéranyagot, bővebb tájékoztatást ad. A kommentárt sokan a politikára szűkítik le.
Ez helytelen. A hírmagyarázat olyan
sokrétű, mint a sajtó témái, rovatai.
A hírmagyarázat címe és szövegtipográfiája olyan, mint a vezércikké.
Szokássá vált, hogy alcímekkel tagolják a kommentárt. Újabban, főleg a külpolitikai és gazdasági hírmagyarázat egyik eleme az illusztrá-

POUTIQUE

Kommentár az 5, oldal két utolsó hasábján. A h/fmagyarázat tárképe érdekes nyitány (4)
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Jellegzetes keretben, átmenő szedéssel jelenik meg
e g/ossza e páratlan oldalon, a szokott halyen (5)

ció: térkép, rajzos grafikon vagy más
grafika. Előfordul, hogy az anyagot
és az arról szóló kommentárt egymás alá tördelik. A hírmagyarázatot
tömbösen helyezzük el. A tárcaszerűen tördelt kommentár a műfaj és
az elhelyezés ellentmondása.
A kommentár rendszerint abban a
rovatban jelenik meg, amely a megírt témához tartozik, de elképzelhető,
hogy például a Véleményünk elnevezésű publicisztikai oldalra kerül.
D G/ossza. A glossza szatirikus maró vagy csipkelődő - széljegyzet,
megjegyzés, amelynek csattanója
van. Megjelenítésére sok lehetőség
van. A szöveg szedése lehet antik-

va, kurzív vagy félkövér. A glosszát
általában jellegzetes keretben adják.
Megszokott, hogy a keret megszakított felső részébe kerül a rovatcím,
vagy a glossza címe (5). Vegyes
cfmtipográfiáná) még kézírást utánzó címe is lehet a széljegyzetnek.
D Nyílt levél. A nyílt levél a publicisztika szubjektív formája. Megírása levélszerű. Ez határozza meg
tipográfiáját. Gyakori a kéthasábos
szedés, antikvából vagy kurzívból.
A nyílt levél a témát tárgyaló rovatba, illetőleg oldalra kerül, tömbös elhelyezésben. A nyílt levél címét
klasszicista antikvából vagy nem
erős groteszkbőt szedik. E publi-

cisztika címe is megengedi a kézírást
utánzó címbetűket, sőt a rajzolt rovatfejet.
n A Ild. A lead annyira meghonosodott, hogy már „Iíd"-nek írják. A líd
lényegében bevezető, és eredetileg
a hírnél, tudósításnál található. Az
újságírás több műfajánál hasznosítják. A bevezető az esemény lényegét adja. Ezért a líd a gyors információátadás egyik bevált eszköze.
A műfajelméletek több Ildváltozatot és tfpust Írnak le. A bevezetőnek kettős célja van: 1. Az olvasóval
közli a legfontosabbat. 2. További
olvasásra késztet; mert felkelti a
figyelmet. A IJd szerepéből adódik.
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Félkövérből szedett, nagyobb fokozatú lid az oldalas információ előtt (6), A riport átmenő szedásű, fél'
követből adott bevezetővel indul (7) A címrendszerbe épített Ud Főleg hetilapok alkalmazzék. Itt a feleim és a
fOdm magasságában - a kozbeépltett fotó után - a jobb oldalon helyezkedik el s Ild Ai alcím köti ossza ezt
a clmrendsierl (8)
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Zvutijef ghijknmorm tyxzonl kig febpxz wlihgedcbsr
hogy annak találó és hatásos legyen a szövege. Éppen ezért megírása, az egyszerűség mellett nagy
gondosságot követel. A líd jó értelemben vett érdekes, izgalmas kezdés, indítás.
A bevezető terjedelmét sokszor
az újságírás műfaja is meghatározza,
(gy például a riport vagy az interjú
lídszövege 10-15 vagy még több
szedett sor is lehet.
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A napilapok kialakítják, megtervezik saját lídstílusukat. Sok lapnál
az a vélemény, hogy a bevezető a
folyó szöveg nyitánya, tehát nincs
szükség külön kiemelésre. Ez erősen
vitatható. A lídnek ugyanis sajátos
szerepe van. Ezért él egyre több újság a bevezető rész hangsúlyozásával, tipográfiai kiemelésével.
A jelentés, tudósítás, információ,
interjú, riport lídje már az első pil-

lantásra mutathatja az esemény,
cselekmény, fejlemény értékét (6,
7,8).
Gyakori kérdés, hogy a terjedelem meghatározza-e a Kdrendszert?
Szerintünk: nem! Példák erre
azok a lapok, amelyek a rövid információkat is félkövérből szedett líddel indítják.
Kialakult a lídsztori. Ez leginkább a hírszolgálati irodák gyorsjelentéséhez hasonlítható. Tömör
szöveg ismerteti, hogy mi történt.
A szöveget úgy írják, hogy aki nem
olvas mást, mint a címet és a lídet:
minden lényegesről tudomást szerez.
A lidet a szerint is csoportosítják,
hogy mit tartalmaz az első mondat.
E szerint van: ki-, mikor-, hot-, miért- és hogyan-líd is.
Kialakult az a szokás, hogy a lidet
más szövegbetűből és nagyobb fokozatból szedik. Az egyhasábos líd
ritka, a két-három hasábos a gyakoribb. A legtöbb angol lap 12, 14
pontos írásból szedeti a lídet. Iniciáléval kezdi és az első szó verzál.
A Ild ezeknél következetes szerkesztésmóddá válik. A betűtípusok fokozatának csökkenése az információ-fontos, kevésbé fontos, mellékes - értékrendjét követi. Ez a módszer hatásos.
A rövid lidet félkövér verzálbóf is
lehet szignálni. Ez külön kiemelés.
Hetilapokban számos lehetőség
van a líd elhelyezésére. Például felcím helyett közlik. Néhány újság a
bevezető részt keretezéssel is kiemelt.

D A hír és a tudósítás. A hitt és a tudósítást mint fontos információformákat, testvérmüfajokat együtt
tárgyaljuk.
A hírszolgálati irodák naponta
több száz aktuális jelentést juttatnak
el a lapokhoz. A beérkező anyag
egy részét a hírszerkesztőség, az
aktuális vagy az információs rovat
dolgozza fel. A külföldi napilapok többségéből hiányzik a nálunk
szokásos hírrovat. Tehát az olyan
híroldal, amelyben a kitüntetéstől a
baleseteken át a beküldött közleményekig minden megtalálható.
Számos lap a külpolitikai, belpolitikai oldalakon, rovatcímek alatt
közöl híreket, hírcsokrokat.
A hír az olvasó időszerű, sokoldalú és objektív információ iránti
igényét elégíti ki. Legtöbb esetben
rövid a szövege, mert kizárólag tényeket kozol. A hír alapvető információ, szövege - ha szükséges bővebb is lehet.
• A hír friss értesülés, amely tényt
vagy tényeket közöl. A tartalom és a
frisseség határozza meg a hír értékét.
A hírnek a következő kérdésekre
kelt felelnie: kivel (mivel), mikor,
hol, mi tortént, mi fog történni?
Ezenkívül felelhet sok más kérdésre: miért, hogyan stb.
Leggyakoribb fajták a tényhír, a
beszámoló hír, az összetett hir (hírcsokor).
A hír két nagyobb főrésze a bevezetés (líd) és a taglalás (body).
A következő hirszöveg első bekezdése a líd, a második a body.
/. A Kuni-szigetek egyik vulkánja

— Folklór fesztivál. Avbcde
mno prstvzs a mnoprst. Abcde
fghi jklm oprnsz tuvzzs. Obrf
etastir vbgsnrd mf emmfa. As
Lmn oprst uvas Oprst mnopr
Ffrg jklmn abcdefghijk Imnop
abcd fghijkl mnopr.
— FOLKLÓR FESZTIVÁL
Metasn cmfsrd. Temfsnrzoo zb
fghi jklm oprnsz tuvzzs Obrf
etasnr vbgsnrd mf cmmfa As.
Lmn oprst uvzs Oprst mnopr
Ffrg jklmn abcdefghijk lmnop
abcd fghijkl mnopr
— FOLKLÓR FESZTIVÁL.
Metasn cmfsrd Tcmfsnrzöo zb
fghi ]klm oprnsz tuvzzs Obrí
etasnrdcm cmf eta vbgcm cm.
Lmn oprst uvzs Oprst mnopr
Fírg jklmn abcdefghnk lmnop
abcd fghijkl mnopr.
— „MY LONDON ..." Abcde
ghfj klmdforb abcdfgh ijklmc
prst ubvzsag. Abcdefghijk Imb
abcüfge hijklm oprst uzvsz bz.
Oprst uvzs abcdefghi jklmnop
rst uvzsabcdaefm,
— HURRIKÁN! Absdc efgh
ijklm noprse tyuvzs, Abcdefgh
ijklmn opTsztuzvzs. abcdef kli
ghimnopr stauvzs. Oprnstoubrf

I | Paris—London. Abcdfegh
lmnopr stty uvzs abcd efghijk
ijklm oprst uvza. Abcdef ghijk
lmnopr stty uvzs abcd efghijk
lmnopr stsz oprstty uzvzss.
0 PARIS—LONDON. Abcde
fghij Imknopar&e uvzs. Abcdef
qhijk Imnoprset uvzs. Oprstuv
abcdefg hijklm oprst uvzs Ab
cdefgh ifjkdl oprst uv
• PUBLIC RELATIONS —
2000! Abcd efghijk lom abcd az
ijklm oprst uvzs. Abcdef ghijk
lmnopr stty uvzs abcd efghijk
lmnopr stsz oprstty uzvzss.
• Paris—London. Abcdefgh
fghij lmknoparse uvzs. Abcdef
ghijk lmnoprset uvzs Oprstuv
abcdefg hijklm oprst uvzs. Ab
cdefgh ifjkdl oprst uv
T CHAPLIN, MAX L1NDER, FATTY... Abcdefg uijk
fghij Imknoparse uvzs. Abcde/
abcdefg hijklm oprst uvzs. Ab
cdefgh ifjkdl oprst uv.
A. PUBLIC HELATIONS —
2000! Abcdefg hijklm noprst u
vzs. Bed efghijkl moprst uzvsz.
Abcdef ghijkl mnoprs uvzst. A
bedefg hijklm apr.

A hírek szedésénél leggyakrabban a következő viltotatokkal találkozunk 7 Félkövér dm, antikva szöveg.
2. Verzál elm antikva szöveg 3 Félkövét verzál dm, antikva szöveg 4. Kurzív verzál clm, kunlv szöveg
5. Félkövér verzál cím télkovér szöveg (9) DIszltÓ jahk a Mr elme előtt A legtöbb lap a hírrovatban csak mlnuszos híreket kozol. A különböző rovatok híreit pedig más-més dlszltS leitel különbözteti meg Például a
Külpolitikai Híradóban minden /elentés előtt négyzetet szedetnek (10)

másfél évszázados hallgatás után
ismét működik (Lid.)
//. A Kunasir-szigeten fekvő Tyatya-tűzhányó kráteréből lángok
csapnak fel, kő- és hamueső szóródik. A közeli falvak lakosait kitelepítették. (Body.)

A hírek elemzése során két gyakori tévedést szükséges eloszlatni.
1. Nem minden hír rövid. 2. Nem
minden hír kerül a hírrovatba, hírcsokorba, hlrosszeál Utasba. ,4z információ feldolgozása szerint helyezik el a lapban hírt.
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O A minuszos hlr. A klasszikus hírként is ismert minuszos hír A nap
krónikája vagy más elnevezésű rovatba kerül. A hírrovatban megjelenő híreknek az a tipográfiai jellegzetességük, hogy egy tömbben
helyezkednek el (9, 10, 11, 12).
Szöveg közti bekezdés, kiemelés
nincs. Az információtömegek, korában nemcsak általános hírrovatot ad
a napilap. Megtaláljuk a kulturális,
a gazdasági, a sport hírrovatokat is.
Hírösszeállítás lehet" a Lapzártakor
jelentik. Események sorokban. Röviden, Telex vagy más elnevezésű
hírcsoport.
D A hlr más megjelenési formája
az, amikor a közlésnek 1, 2 vagy
több hasábos címe van.
Az ilyen hírek, információk a lap
megfelelő rovataiban kapnak helyet. Legfőbb jellegzetességük az,
hogy a címet kúlön sorba (sorokba),
a szóvegbetűnél nagyobb fokozatból szedik. Az információ akár az
első oldalon is megjelenhet.
A tudósítás jellemzője, hogy elkészítése az újságíró személyes jelenlétét igényli. A leggyakoribb válfajai
a parlamenti ülésekről, gyűlésekről,
kongresszusokról, sajtókonferenciákról szóló tudósítások. Gyakori
az előzetes, utólagos, esemény- és
beszédtudósítás.
A tudósítások értéke és terjedelme a tipográfia kiindulópontja.
A hírérték szerint helyezik el a tudósítást az újságoldalon.
A tudósítások címeinek szedését
a lap kialakult tipográfiája határozza
meg. Vegyes címtipográfia esetén
60

— LEONARDO DA VINCI
ABCDE FGHIJ KLMN OPRS
TUVZSZ. ABCDEF GHIJKLM
NOPR STUZVS ABCDEFGHI
JKLM NAOUPRST UVSZ. A
BCD EFGHIJ.
— LEONARDO DA VINCI.
ABCDE FGHIJ KLMN OPRS
TUVZSZ. ABCDEF GHIJKLM
NOPR STUZVS ABCDEFGHI
JKLM NAOUPRST UVSZ. A
BCD EFGHIJ.
— LEONARDO DA VINCI.
ABCDB FGHIJ KLMN OPRS
TUVZSZ ABCDEF GHIJKLM
NOPE STUZVS. ABCDEFGHI
JKLM NAOUPRST UVSZ A
BCD EFGHIJ.
A hírrovatban találkozunk verzálból szedett anyagokkal. Csak kis terjBdeimO szövegeknél alkalmazható. Az első hlr verzál, a második kurzív verzál, e
harmadik elme felt verzál, szövege
g verzál (11)
()
Nonpareílle-bOl szedeti hírek A harmadik hlr tipográfiára rosst megoldás, mert félkövér szedésnél
- mint az utolsó hlr mutet/n - a elmer (vagy kezdő
szavakat) félkövér vénáiból szedetjük (12)

— HONORE DE BALZAC etaoüi
snrdlu nsrd cm wíywbgcra cmícal
cmfwy. Ceatoisnrd cmfwsn snrdsn
cmfw snrd snrta Tetacmf vbvbvím
xiöu vbgkmfwy zgökxzo vbgfdaow
cmfw Nopscmfw cnr snr mvbvbb.
— HONORE DE BALZAC etaoih
snrdlu nsrd cm wfyvvbgcm cmfcal
cmfwy Ceatoisnrd cmfwsn snrdsn
cmiw snrd snrta.Tetacmf vbvbvfm
xzóü vbgkmfwy zgökxzo vbgfdaow
cmfw Nopscmfw cnr snr mvbvbb
— Daccá: Puccini fesztivál eaotr
etaol snrdl cmfwy vbgkvbgkcmrm
cmfw ínrdl. Beota lsn rmfsbnnrdr.
Wetaoi snrd cmfw cnrd sndnnfgbr
cmfwyBnrd vbgw nccwmfsnrd. Áll
snrdlcmfw snrd vmbfvbg emfecm.
— BACCA: PUCCINI-FESZTIVAL etaol snrdl cmfwycmfw «nrn
etaol snrdl cmfwy vbgkvbgtccmrm
cmfw snrdl. Beota Un cmfsbnnrdr.

az eseményhez illőt választ a tipográfus. Könnyű, világos cime lehet
annak a tudósításnak, amely színes
eseményről számol be. Ismert közéleti személyiség haláláról szóló hír
pedig erősebb vonalú klasszicista
antikva vagy groteszk lehet.
A cím hasábszélességét természetesen az esemény értéke dönti el.
Az országgyűlés üléséről szóló
tudósításnak például az első oldalon lehet az egész szedéstükör szélességét elfoglaló több soros főcíme,
esetleg félelme és alcíme is. Parlamenti tudósítás bevezetője általában lídesltett: nagyobb betűfokozatból, félkövérből szedetik, az alaphasábszélességtől eltérd sorszélességgel.
A parlamenti tudósítások szöveg
közti alcímei külön értékelések.
Ezért a kormányfő beszámolójának
4, 5 vagy éppen 6 hasábos alcíme
is lehet. Az ilyen hosszabb szövegrészeket újabb alcímek tagolják. Hasonló a helyzet a gyűlésekről, kongresszusokról szóló tudósítások közlésénél. (Itt merül fel az a kérdés,
hogy ha valamilyen tudósítás szövege több oldalt igényel: a címet
meg kell-e ismételni minden oldalon ? Szokás, de nem szükséges, ha
folytatólagosan tordelik a tudósítást, pl. az 1., 2., 3. és 4. oldalon.)
A tudósítás szövegszedése rendszerint megegyezik a íap alapszedésével, A betűfokozat legtöbbször
petit, a kiemelés kurzív vagy félkövér.
A tudósításon belül: nagy jelentőségű javaslat, határozat, nyilatkozat
szövegét nagyobb fokozatból szedetik.

A lap tördelési rendszere határozza meg, hogy milyen formában
jelenik meg a tudósítás. Ahol tömbtordelés a rendszer, ott természetes,
hogy a tudósításokat is blokk formában kózlik. Vegyes tördelésnél a
tömb és a zászlós forma váltakozik.

H
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• Az információk illusztrációi. A hír
és tudósítás természetes velejárója
az illusztráció. A jelentősebb napi
eseményhez - ha a világ bármely
táján is történt - képtávíró útján kapunk illusztrációt. A hazai eseményről a lap fotóriportere vagy a képszolgálat ad fotót. Az illusztráció
természetesen nemcsak fotó lehet.
Egyre gyakrabban adnak az újságok
magyarázó rajzokat. Érdekes és jó
példák az űrrepülések idején készült
magyarázó rajzok.
Fotó és rajz kombinációja, valamint számos más megoldás alkalmas illusztrációként. A hírt, 3 tudósítást grafikon vagy éppen karikatúra
egészítheti ki.
A fotó, rajz, grafika lehet önálló
információ. Ilyen például az eseményfotó. Ha az illusztráció nem a
tudósítás része, akkor címet kap. Az
újság tipográfiája szerint a képaláírásta kép hasábszélességében,félkövérből szedetik. A hosszabb képszöveg rendszerint az alap-hasábszélességnek felel meg és antikva.
Főleg napilapban hasznosítják
az önálló fotókat, rajzokat mint hatásos képinformációt.
Az illusztrációk elhelyezését a
szöveg dönti el. Megtörténik, hogy
a magyarázó rajznak meghatározott helyen kell megjelennie. Ha
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Nigyhesébos tudósítás A ÍCcim és alcíme kétsoros
A szöveg közti alcímek kéthesábosak A kis portré
érdekes szintűit az oldalon (13). Háromhasébos tudósítás. Kétsoros középre zárt feleim és fedm. A fiirom szöveg közti eleim és e kis rajz jól tagolja a
siövegtonibőt (14)

nem helyhez kötött a fotó vagy grafika, akkor úgy tördeljük, hogy az illusztrációk ne szabdalják szét a szövegmezőt.
D A közlemény. Hivatalos szerv, intézmény, vállalat közleményeket
szokott eljuttatni a lapokhoz. A közlemény tárgyilagos hír, rendszerint
közérdekű információ. Fontossága
szerint kap helyet az újságban. Kerülhet a hírrovatba, de megjelenhet
bármelyik más oldalon, rovatban,
amellyel összefügg. Például a vasút
karácsonyi menetrend-kibővítéséről
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szóló közlemény 2, sőt 3 hasábos
címmel a Hazai események aktuális
rovatban helyezhető el. Minthogy a
közlemény általában közérdekű, s
ezért elolvassák, a hosszabb terjedelmű szöveget kisebb betú'fokozatból, például nonpareille-ből szedetik.
D Interjú Az mterjú számos meghatározása közül az a legtalálóbb,
hogy; olyan beszélgetés, amely a
nyilvánosság elé kerül. Az interjú az
újságíró kérdéseinek, valamint az interjúalanyfeleleteinek tükrözése. In-
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terjút nemcsak ismert személyiségekkel, például politikusokkal, t u dósokkal, művészekkel készít az újságíró. Megszólaltathatja - a többi
között - az utca emberét, a még ismeretlen feltalálót, a kongresszusi
küldöttet vagy a jövő századról
dolgozatot iró kisdiákot is. Az interjú több változata ismert.
• Nyilatkozat. A nyilatkozat a kérdésekre kapott válaszok közlése a
sajtóban. Nemcsak személyes találkozás, de telefonbeszélgetés vagy
rádióbeszélgetés során is készülhet.
Az interjút többféleképpen írhatja
meg az újságíró, ezért a tipográfiai
megjelenítés is többféle lehet.
Vegyük azt a gyakori példát, amikor a bevezető és befejező részen
kívül az interjút kérdések és válaszok
formájában írták meg.
Az interjú címének szedése a
lap rendszeréhez igazodik. Ha vegyes a címtipográfía, akkor a témától függ. Például vezető politikussal
készült .interjú címe nem lehet kézírást utánzó. Viszont humoristával
folytatott interjú címét már szedethetik kézírást utánzó betűtípusból.
A bevezető rész gyakran, a befejező rész ritkán több hasábos szövegszedés. Félkövérből és az alapbetűnél nagyobb fokozatból szedetik leggyakrabban a bevezető és a
befejező részt.
A párbeszéd a lapban:
KÉRDÉS szó szerepel az újságíró
szövege előtt.
VÁLASZ szó áll a nyilatkozó felelete előtt.
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Spunl
Gihf vzlkiheda
hcbsuxz hego

Sejhef pol
kied
uytz higf
Urstuv ziledcbatur! uvlc

Az audiovizuális nyelvoktatásról készüli az Interjú. Az Illusztrációk közé épített címrendszer és a szöveg néhánv
sora (15)
'

Más esetben a lap címe kerül a
KÉRDÉS helyére, a nyilatkozó neve
pedig a VÁLASZ szó helyett.

6. A válasz szövegében elöl beütött vagy középre zárt a félkövér kiemelés.

A szöveg szedése még sok másféle variációra ad lehetőséget (16,
17). Ime, 10 változat:

7. A félkövér részeket egypontos léniával aláhúzzák.

1. A kérdés és válasz szó antikva
verzál.
2. A kérdés és válasz szó kurzív
verzál.
3. A kérdés és válasz szó félkövér verzál.
4. A kérdés szövegét kisebb fokozatból szedetik.
5. A válasz szövegében kurzív a
kiemelés.

8. A kérdés elé pontot, négyszöget vagy más jelet szedetnek.
9. Nem a kérdés, hanem a válasz
szövegét húzzák be.
10. A kérdéseket és a válaszokat
néhány hetilapban vízszintes
vonallal választják el.
Az interjút szöveg közti alcímek
tagolhatják.
A megjelenési forrna a lap tördelési rendszeréhez igazodik.

Fiyx cderfvgtz nbzum
bninöbcvx sd fertgbn,
benjh opritu rtzihúom
cvbpr ülozi-xys rtbdfr.
Crtrzuj úloáók Frtuziy
Julki abcdeffgjjkl
ertziopélkjhUtwnzi
JiUkl abcdeéfgijki
Habcder ughfdsai
fertrigniulra.
thi uiopelil rfvdcertziú
vfred. Frmnöki.
óú, ikoülopéló. Fzttjiú
aswqcv.
JlÜmjht vdws xy. Biui
áéió polü, mjzuhmnúö
dfvrb rtzhb!
CmjöüÖpo Folüfciujyx
yxswed bg tzzhni oklx
óittök íoljfh bhn afko
asáédfkj gtbvcd.
Mvjmgv grogzjköóá tzl
úmn bgtzhnm juiköüi
asqwe! Wefrv bgtzhni
Ebj uiopélll rfvdcertziú
díopo! ökujmnhtz gbtl
Btgqwőpoá őki uj mjli

bvcxy qwer U uiopőyóú, ikoulopeló. Fzttjíú
aswqcv.
Jhimjht vdws xy. Biuí
áóié polu, mjuzhnmóú
dfrvbclzhb!
Pőpi hgt. Sdgkuztrewúiépol okiujmnhzt bgtt
éljfhgd, Cunrovstka itj
ÍJ. Ruiopélkfjsdaz udu
Btgqwőpoá oki uj mjli
cdvbnme, jh Mhgrtzu
qwdvbn.
CmjoQŐpo Folüökiujy
yxswed bg tzzhni oklx
óiüok loljhgf boh afko
Subfg uorto íijln
asdfgbikléyxníranf
jul. Rertz frtmlnb
bcdjktmarzks ieas
jfijkltre. Duwgji
i"6pi hgt. Sdgkuztrewúíépol ökiujmnhzt bgtt
Btgqwőpoá oki uj mjh
cdvbnme. jh Mhgrlzu
éljkfh dayxcv rnnuoup
hui Victer asdfhjk Imi

A sajtókonferencián elhangzó
nyilatkozat úgynevezett kozanyag,
amelyet az újságíró dolgoz fel.
A sajtókonferenciákon az újságírók
is kérdéseket tesznek fel. (Az ityen
nyilatkozatokat beszédtudósftás néven a tudósítás műfajához is sorolják.)
Az anyag megírása határozza
meg a tipográfia lehetőségét. A legfontosabb kifejezéseket első személyben, szó szerint idézik, más
kérdéscsoportokat megemlítenek,
összevonnak vagy kivonatolnak.
A témától függ a kiemelések megoldása. (Bevezető líd, kurziválás
vagy fettelés a szövegben.)

o

Mvjmgv gmgzjköáú tzi
fews Bzhnmj uik Swqj
yaqw cderl Ynmóuióú
cde? ööőóo frtg hzuim
vdjki mh gtrfboíúywq
Julki abcdeéfgijkl
ertzlopélkjhiáwnzá
Julki abcdeéfgijk]
ertziopélkjbiáwmá
Habcder ughfdsaj
bnmőbvcx sd fertgbn,
benjh poiuzt rtzuilóúm
;vbpr üloiz-yxs retfbc
Ytrtzuj úlöáók Ftzuiy
aqwedcbn okjhg iööét
umn bgtzhnm juikoui
asqwe! Werfv bgtzhni
thj uiopélil rfvcdertzui
vfred Frnmoki
Jlilmjht vdws xy Bmi
áóié polü, mjuzhnmőü
dfrvb rtzhb!
Cnyóuöpo Foluokiujy
yxswed bg Izzhni okix
óiilok loljhgf bnh afko
óiüdk íoljfh bhn afko
dfvrb rtzhb!

16

aqwedcbn ökjgh áéooi
fews. Bzhnmj uik Swqj
yaqw cder! Ynmöülóú
ede? Ööőóo frtg hzwm
vdjki mh grtfoulywqk
rhmo.
Pőpo ght. Sdkuztrewyxswed bg tzzhm oklx
ó.iuok íoljfh bhn afko
vfred Frmnöki.
Cmjöüöpo Folükiujyx
asáédfkj gtbvcd
Mvjmgv gmgzjköóá tzí
fews. Bzhnmj uik Swqj
yaqw cder! Ynmóulóü
cde? Ödöóo frtg hzuim
vdjki mh grtfóulywqk
rhmö.
Pőpo ght. Sdkuztrewilfopol okujmnhtz gbtt
asdfghjkléysnfrznf
jul. Rcrtz frtzalnh
bcdjklmarzks ieas
dfhjkltre. Dowgjf
feruignhibn.
Fiyx cderfvgtz nhzum
bnmobcvx sd fertgbn,
benjh opritu rtziiiúom
cvbpr ülozi-xys rtbdfr.

jhíf SspoumuHi
nkpdb istirihjklmn'
ngj Licl du

A cím szövegében szerepel: a
nyilatkozó neve, legfontosabb kijelentése vagy megállapítása.
I 1 Korkérdés Korkérdésről, körinterjúról akkor beszélünk, amikor
ugyanazt a kérdést több személynek
adják fel.
A cím utal a körkérdésre. Ez esetben is azok a megoldások lehetségesek, amelyek az előbbi részben
szerepelnek.
A szövegszedésnél gyakori az a
megoldás, hogy Ifdszerű bevezetés
után a szereplők nevével kezdődik a
hozzászólás.
A nyilatkozó nevét verzálból, félkövérből vagy félkövér verzálból
szignálják. A folyó szövegben a kiemelés kurzív.
A tördelés lehet tómbos vagy
zászlós.

• Kollektív interjú. A kollektív interjú vagy a kerekasztal-beszélgetés
17 középpontjában valamilyen időszerű
probléma áll Rendszerint a vitavezető és a hozzászólók neveit emelik
ki a szövegszedésnél.
D A beszélgetés. Az interjú egyik
változata a beszélgetés. Ez a forma
azonban nem jelenti, hogy a téma
kevésbé fontos. A beszélgetés nem
szorítkozik a kérdésekre és vála-

B
J
tuvnl WelW bflihni
Alit Clulk iólüimn
bvcxy qwtr ír uiopAy-

BukUBenni Unnoisl BW»
BHSdfJ ibUjé cnmmr a
UjMTgMd SipsIsB lyoln

s z interjú szövegszedésének néhány változata,
1. A kérdés elől-hátul behúzott 2 Az elől-hátul behúzott kérdés lelett és alatt lénia 3 Négy betűhellyel
elöl behúzoll kérdés 4 A kérdés szedéstombja elítt
2pontos láma (16) 5 Azetol hátul behúzott kérdés
flnom/énióva/ van aláhúzva 6, 7, 8 és 9. Kútontélé díszítőietek e kérdés előtt (17)
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szókra. Az oldottabb feldolgozás az
érdekesebb. Az olvasónak többet
nyújt, ha az újságíró bemutatja a beszélgetés alanyát, érdekes történetet
mond el róla, vázolja a színhelyet,
megfigyeléseit. A beszélgetésben
helye van az ellenvetésnek, vitának.
Itt mondjuk el, hogy mindez az
interjúcsalád bármely változatánál
lehetséges. Még külpolitikai témájú
interjúban is helye van a kérdéseken, válaszokon túlmenő olyan részletek megírásának, amelyek elsősorban a nyilatkozó személyét, az
interjú születését világítják meg.
Minden interjú egyes részei kozótt
lehetnek olyan szakaszok, amelyek
a helyszínről, a nyilatkozó egyéniségéről szólnak.
A legtöbb interjúműfajban helytelen, ha a nyilatkozó végig első személyben beszél. Országos vagy
nemzetközi jelentőségű nyilatkozatoknál van csak helye a szó szerinti
visszaadásnak, vagy egyes részek
csonkítatlan közlésének.
D Az interjúmüfaj és az illusztrációk. Az interjúcsalád, bármely változatánál illusztráció is adható. Ez lehet: fotó, fotografika, rajz, félkarikatúra vagy karikatúra. Az interjú témájától függ, hogy a fotó vagy a karikatúra megfelelőbb -e.
Ha több szereplője van az interjúnak (például kerekasztal-beszélgetésnél), a tervezésnél arra ügyelnek, hogy milyen a folthatás, és arra,
hogy az illusztrációk ne szabdalják
szét a szövegmezőt. Gyakori, hogy a
nyilatkozók portréját a cím felett
vagy alatt adják mint képsort.
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Természetesen sok más változat
is van:
A fotó a nyilatkozót és az újságírót mutatja.
Az illusztráció riportszerű.
Portrék és eseményfotók készülnek a szereplőkről.
A kerekasztal-beszélgetés szereplőit együtt közli a felvétel.
Megmutatják a helyszínt is. Például a színházi próba közben készült interjúnál.
G Riport. A riport újságcikk, amely
általában frissen történt eseményről
személyes élmény alapján számol
be. Alapjában dokumentáló jellegű.
Ez a lexikális meghatározás.
Egy más megállapítás szerint a riport az informatív műfajok egyike.
Lényegében a személyiség teljes
erejével megírt tudósítás, amelynek
témaválasztása, felfogása, irodalmi
eszközei egyrészt ezt az újságíró
személyiséget tükrözik.
Van olyan rendszerezés, amely
szerint a riport érdekes esemény
vagy állapot eleven előadása. Megrajzolja a helyszínt, szereplőket.
Afelvonultatott alakokat beszélteti a
riporter, aki élményeit is megírja.
A riportban a dokumentációtól
- a párbeszéden át - az elemzésig
mindennek helye van. Mindent ötvözhet. A riporter feltár, nyomoz,
információkat gyűjt, társadalmi kérdéseket világít meg - a többi között.
A riport válfajai közül leggyakoribb: a politikai, az üzemi, a mezőgazdasági, a gazdasági, a kulturális,
a társadalmi, a történeti, a problé-

ma-, a rendőri, a törvényszéki és a
sportriport, valamint az útleírás.
Az újságírás területén a jó fotó
kiegészítheti a riportot, visszaadhatja a történet színhelyét, a történés
légkörét.
A riport tipográfiájának a megírás az alapja. Az újságíró eleve számol azzal, hogy ez a műfaj mozgalmas megjelenést kíván. Kedvelt feldolgozás, hogy az anyag líddel indul. Riportnál a líd a címrendszer
egyik része is lehet. Például feleimként vagy alcímként is jelentkezhet.
A lap címszerkesztése határozza
meg a címszedést. Sokszor a címadás, amely egy vagy két szóval beéri, nem segíti a technikai címszerkesztést. Rendszerint szürke cím az
egy-két szavas szöveg eredménye.
Afelclmmel és alcímmel dolgozó újságoknál már a címrendszer is ráirányítja a figyelmet a riportra. A szöveg közti alcímek nemcsak tagolják,
hanem színesítik is az újság tipográfiáját.
A szövegből kiemelt alcím - bár
máshol is eltűnőben van - nem
riportszerű. Érdekes szöveget és tipográfiát kivan a riport szöveg közti
alcíme.
A szövegrész szedése eltérhet az
alapszedéstől. A Ild vagy bevezető
betűfokozata garmond vagy ciceró
is lehet, a szövegszedés pedig petit
vagy borgisz. A kiemelés a lídnél a
félkövér szedés, a szövegben a kurziválás. A félkövér kiemelés igen ritka.
A riport helye a lapban jórészt az
oldal élén van, vagy pedig a felső
harmadban kezdődik. Az útleírás, az
egyéni színes riport, ha fantáziaelme

Űthasébos újsága/dalon vonzó tipográfiával tervezték a riportot A /első harmadban a hiromhasébos elmet
fotó egészíti ki A szövegben nonpareille léniák között, nagyobb fokozatból hilomhasébosan szedett kiemelt
rést (18)
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van, tárcaszedésben kerülhet az
újságoldalra.
A kedvelt újságírói műfajt gyakran illusztrálják rajzzal vagy fotóval.
A riporter személyes élményét frja
meg. Akkor jó a fotó, ha a fotóriporter a kép nyelvére tudja lefordítani,
amit látott. A fotó legyen mozgalmas, tükrözze a fotóriporter élményét. Elevenítse meg a témát. A riport jól tagolt anyagelrendezést és
tördelést kíván. Az értékrend természetesen ennél a műfajnál is döntő,
amikor a megjelenítésre kerül a sor.
D Kritika. Az újságolvasó számit arra, hogy a lap kritikája segíti 6t
egyéni véleménye kialakításában,
megegyezik azzal, vagy indokoltan
más álláspontot képvisel. A bírálat
valamilyen esemény vagy mű értékelése. A kritika értékekre, hibákra,
hiányosságokra mutat rá.
A bírálat legtöbbször művészeti
és irodalmi alkotások értékeinek, hibáinak esztétikai elvek alapján történő megítélése. Objektív ismérvekből indul ki. A szóban forgó mű társadalmi hatásának, eszmei és művészeti jelentőségének megvilágítására törekszik.
A kritika címtipográfiája mértéktartó. Ez azonban ne jelentsen unalmas címszöveget. Kerüljük el a semmitmondó címeket: Üj film. Bemutató - és hasonlók.
A bírálat terjedelme változó: a pár
sorostól a több hasábosig. A szövegszedésnél a kurziválás a szokásos kiemelés. A hosszabb szövegmezőket ritkán oldják fel az alcimek.
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Tárca
az újságoldalon
A klasszikus tipográfia szerint a tárcanovellák, humoreszkek, regényrészletek, útirajzok, esszék kerültek
„vonal alá". A feuílleton eredetileg
tárcát jelentett, később tárcacikket.
Ma sem változott a helyzet. Tárcalénia alá nem kerülhet például szlneskedő tudósítás, mert ez a műfaj
és az elhelyezés ellentmondása.
A tárca megjelenésének tipográfiai jellegzetessége, hogy magassága a szedéstükör magasságának
általában egyharmada. Szövegszedése rendszerint eltér az alapszélességtől, továbbá tárcalénia választja
el a felette levő anyag(ok)tól.
A klasszikus tárcalénia: egy vastag
és alatta egy vékony vonal.
A nagy terjedelmű novellák, regényrészletek stb. „felállítva" kerülnek az oldalra.
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A klasszikus tárca mindig a szedéstükor magasságé'
nak mintegy egyharmada. A tárcalén/a alatt helyezkedik el az elbeszélés. A hathasábos újságban,
amelynek alepszedése 9 és fél ciceró - mint az gyakori-.eltérB a tárca szövegének szedése. (Itt 14 és
léi ciceró.) A dm süllyesztett (J). Négyhasábos elhelyezés süllyesztett címmel (2). Keretezeit kroki
(3). A szerzO neve és a novella elme süllyesztett (4)
A tárca, magasságé miatt, ural/a az oldalt (5). Az
e/Obbl tárcát az olda/páron hathasábosan helyezték
ti (6J. Felállított tárca. Az egész oldalas elbeszélés
napilapban, hetilapban ilyen elrendezésben is megjelenik (7). Keretezett oldalon jelenik mag az elbeszélés, amilyet Illusztráció egészít ki (8). Oldtlterjedelmű elbeszélés, süllyesztett keretezett címmel
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A kézirat
szerkesztése
A kéziratszerkesztés gyűjtőfogalom.
Sok munkafázis következik egymás
után, amíg a szabványpapírlapra
gépelt címből és szövegből nyomdakész kézirat lesz.
A következő fejezetek a kéziratszerkesztés kérdéseivel foglalkoznak. E munka szakszerűsége, pontossága, egyszerűsége, egyértelműsége a lapkészítés egyik lényeges
része. Ugyanis: bármilyen hiba van
a kézirat nyomdai előkészítésében,
az a tördelésnél károsan jelentkezik. Sokszor nemcsak sok időt kíván
a hiba javítása, tehát az újabb címvagy szövegszedés, hanem költségtöbbletet is.
D A nyomdai kézirat. Az újságkészítés területén az MSZ 9651-74
számú „Nyomdai kézirat" cfmű
szabványt alkalmazzuk. A hivatalos
szabványon kívül kialakult a lapnyomdák házi kéziratrendszere. A
cél az, hogy az újságok kéziratai a
lapmunkák
munkafolyamatainak
megfelelők legyenek.
A következőkben együtt tárgyaljuk a szabványt és a kialakult nyomdai rendszert.
A nyomdai kéziratot fényezetlen
felületű, írásra alkalmas, fegalább
55 g/m a súlyú fehér papíron kell
készíteni. A táblázat kézirata lehet
pauszpapíron vagy fénymásolat is.
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A nyomdai kézirat alakja álló A/4,
azaz 210x297 milliméter. Ha a
kézirat vegyesen tartalmaz gépett
és A/4-nél kisebb nyomtatott oldalakat, akkor a kisebb alakú lapokat
is A/4-esre kell felragasztani.
A papír hosszúsága szempontjából kivételek azok a ragasztott kéziratlapok, amelyek kiegészítést tartalmaznak. A kézirathoz hozzáragasztott pótlások szövege fél oldalnál több nem lehet. Ezeket a hozzáragasztott lapokat A/4 méretre kell
behajtogatni.
A papír bal szélén legalább 35
milliméter, a jobb szélén 10-15 milliméter, alul és felül legalább 25 milliméter a margó.
A kéziratlapoknak csak egyik oldalán lehet szöveg.
A kéziratszóveget 2-es sortávolsággal, jól olvasható fekete betűkkel
kell gépelni
A kéziratlapokat fetúl egységes
módon sorszámozzuk.
Kéziratnak az eredeti gépelt szöveg, vagy olvashatóság tekintetében azzal azonos értékű másolat
tekinthető. Elfogadják a sokszorosítógépen készült, jól olvasható kiadványt.
Bármelyik nyomtatott kiadvány,
egyoldalas kivitelben nyomdai kéziratként felhasználható, ha fekete
festékkel élesen van nyomtatva,
és ha a szöveg betűtörzs mérete
9-10, a táblázatfejeké 6-8 tipográfiai pontnál nem kisebb.
A telexszövegek leadása. A telex, a géptávíró az írógép sebességénél sokkal gyorsabban adja a
szerkesztőségeknek a hírszolgálati

irodák, hírügynökségek anyagait. A
telexgép írószerkezete csak kisbetűket tud közvetíteni. Ezeket a kéziratokat nem kötetes elfogadni a
nyomda.
Napilapoknál, lapzárta idején
azonban a javított telexkéziratokat
átveszi szedésre a nyomda. (Ahol
szükséges: a kisbetűk helyett nagybetűket kell írni.)
Hosszú, agyonhúzott, agyonjavított telexszövegeket lehetőleg ne
adjon le a szerkesztőség, mert nehezen kezelhető, és rendszerint újabb
hibák forrása.
• A keretezett kéziratpapír. Az újságkészítésnél bevált a keretezett
kéziratpapír. Több változata lehet.
Ami mindegyiknél egyforma:
csak a kereten belül lehet gépelni.
Rendszerint 25-26 gépelt sort tartalmaz egy-egy ilyen flekk. Az egy
sorban levő leütések száma leggyakrabban 60. Igy 25 gépelt sornál a betűmennyiség: 1500.
A keretezett kéziratpapírok felső
részén a lap neve, a szerző, gépíró,
a rovat, a rovatvezető vagy szerkesztő neve és a leadás ideje szerepel. Néhány lapnál jelzik, hogy
az anyag melyik oldalra kerül.
Vannak keretezett kéziratpapírok, amelyeken a leggyakrabban
használt betűtípusok és fokozatok
szerepelnek. A kézirat előkészítésénél a megfeleld betűtípust és grádust aláhúzzák vagy bekarikázzák.
Ez a módszer csak akkor alkalmazható, ha nem sokféle hasábszélességet, szöveg betűtípust és -fokozatot használ a lap.

D A kézirat kiegészítő részei, A kézirat része az olyan táblázat, amely
a gépelésnél nem kerül a szövegbe
a kivánt helyre. Az ilyen külön oldalakon levő táblázatokat számozzuk, és helyüket azonos számmal
jelezzük a kéziratban. A táblázat

írógépen írt kézirata olyan legyen,
mint a megjelenéskor lesz. A szöveg
a táblázat egyes részeiben egyenletesen legyen elosztva az egész rovatmezőben. A szöveg ne lépje túl
a rovatot határoló rovatvonalakat.
Ha a kéziratokhoz fotó, grafikon,

táblázat vagy más olyan illusztráció
tartozik, amelynek képaláírása van,
úgy ezeket a szövegeket külön oldalra gépelve adjuk le a nyomdának. Napilapnál ez szabály. Vannak
nyomdák, amelyek a hetilapoktól
azt kívánják, hogy egy vagy több

Keretezett kéziratpaplr. Általiban 25-25 gépelt sor kerül egy-egy oldalra (1). Telex A kisbetűs szövegeket - ahol szükséges - nagybetűkre javítjuk ki (2-3)
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Vegyi cikkekbai összességében szintén megfeleli volt az
eLLátás, elegendő készletek voltak pélúául mosóporokból, nem
volt ellátási probléma háztartási tisztítószerekből, viszont
flakonhlány miatt nem volt kielégíti egyes folyékony szintetikus mosó-, mosogató-és öblltíszerek választéka.
4 textil-és ruházati boltokban az eresen megnőtt keresletet is megfeleia színvonalon elégítették ki kötött, hurkolt
termékakbaL, ksbát-és kosztumszövatekbai, tisztagyapju as
gyapju-szinietl«us méterárukból, nem mirslenü-tt volt azonban
alegendi kártolt gyapjú. Téllkabátbít, t é l i e s í t e t t baUonkabátbdL elagendaek voltak a készletek, bóségesen beszerzett a
kereskedelem divatos hosszant szoknyákat ás hurkolt tlousu
blúzokat Is
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1975. november 24.

H.ub nouenbar havi összejdvetalét 25-én, keűden 15 órakor
tartja a JHazafias (lépfron
Népfront JMil.
Clzottsáaa szék
székx i Í . kkerületi
e ü l e i l biottsága
'
— \. lÉgytétény,
Jena tép
t l r 11/a./
gytétény, Varga
Varga Jenő
11/a./
repel, yngár
friikí
pafl
pedig mint
rí programban dlvatóe'mutátó'is
tbemtat
nt)sorve2etfi müköslk küzre
ABelttaraskBdalml dlnisztárlum gyorsjelentése szarlnt a
klskeraskedelem az év elefl t l z Hónapjában 177,1 milliárd
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nagyobbat, mint tavaly llyennon. j(í árucsoportok tobDségáben magfaLalí vagy legalábűls kielégíti voLt a; eLLátás. 6ktdberfteii koiönasen a vegyes Iparcikkek forgalma emaLkedett
nagy nértákben, a tavaly októberihez Képest 1B.6 százalékkal.. Ebban erősen közrejátszott, hogy tbbb szenélygéoliocsM.
és nagyoDb mennyiségű épitaanyagot vásárolt B Lakosság,nlnt
korábban,
4ml az éLeLmlszereLLétást i l l e l t t , októberben a husboltoKba
tolbnösen ba
baromfIbdl vásároltak többet,
bbet, de hat Is tdbb fogyott,
Étolajból ss margarliiuai
uai Javult a kkllnniiU
Utt,, telból És t e j t a r l t
á i n k k l Haladta
l d t mer az ag
níkekBSL
g l lo
lntsgy
10 szárainkkal
ábbit. Konzervekből az árukínálat b3séges, iSUlene
néhány(a]ta batattBól és átelkonzervOSL nem tuOták kielégíteni az lgányaket. íaes-drubol októbarban némileg nőttek a
Keszletek, a választék azonban továbbra sem t e l i e s .
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oldalra gépelve, tehát gyűjtve, adják
le valamennyi képaláírást
A képaláírásoknál a képszöveg
előtt számmal jelezzük, hogy melyik
illusztrációhoz tartozik Ez a jelzés
két részből áll az első adat az oldal
száma, a második - tortjel után a sorszám Például 3/1, 3/2 stb
A számokat bekarikázzuk, mert nem
kell szedni
• A szamok és számjegyek írása
A négynél több számból álló számokat - kivéve a sorszámokat3 számjegyből álló csoportokra kell
osztani, az írógépen egy üres szóközzel elválasztva.
Oszlopos szedésben vagy táblázatban akkor kelt tagolni a négy
számjegyből álló számokat, ha ab
ban az oszlopban vagy rovatban
négynél több számjegyet tartalmazó
számok is vannak
A tizedes törtek számjegyeit helyérték szerint kell a tizedesvesszővel
egész és egy egésznél kisebb számcsoportokra osztani űgy, hogy az
egész számokat a tizedesvesszőtől
balra, az egy egésznél kisebb értéket kifejező számokat jobbra írjuk
A kézzel írott számok jól olvashatók és azonos nagyságúak legyenek
D Helyesírás A magyar nyelvű
kéziratot a Magyar Tudományos
Akadémia „A magyar helyesírás
szabályai" érvényes kiadása szerint
kell írni Ettől akkor lehet eltekintem, ha a kézirat eltérő része vers,
régies szöveg vagy pedig idézet
Megengedett továbbá a gorog,
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cirill ábécé betűinek,speciálisjeleknek valamint a megfelelő betűkkel,
jelekkel nem rendelkező írógépen
írt szöveg idegen nyelvű betűinek
vagy jeleinek kézzel történő, jól olvasható beírása Ilyen esetben a
megállapodás szerinti helyesírással
kell a nyomdai kéziratot írni és a
szedést a kézirat szerint végezni
Kölcsönös megállapodás szerinti
helyesírással kell írni és szedni
még a helyesírási szabályzat előírásainak megfelelő szövegben is
- a tudományos, műszaki, orvosi, jogi stb. szakkifejezéseket,
- idegen szavakat, tulajdonneveket és ezek magyar ragozású
alakjait,
- az esetleges tájszavakat,
-valamint az egybe- és kulonfrásnak azon eseteit, amelyekre
vonatkozóan az érvényes helyesírási szabályzat kifejezetten
nem tér ki, csak keretszabály
utal rá
D A kézirat nyomdai előkészítése
A kéziratszerkesztésnek két része
van'
1 A kézirat irodalmi szerkesztése
Ennek során alakul ki a végleges elmés szöveg
2 A ttpografizálás, amit a kézirat
szignálásának vagy stafírozázásának is neveznek Ez a
nyomdai előkészítés, amikor
egyezményes előírásokkal és
jelzésekkel közöljük az összes
szedést utasítást.

D A kéziratszerkesztés Az ujságiro vagy más szerző - a hírszolgálati irodákat is ideértve - már szerkesztett szövegű kéziratot készít
Számos esetben úgy alkalmas a
kézirat közlésre mint ahogy azt
megírtak Sokszor azonban kisebbnagyobb javítás szükséges vagy a
kézirat teljes átírása
Az újságíró kötelessége, hogy
a gépelés után igen figyelmesen olvassa el kéziratát Ellenőrizze a neveket, számokat, idézeteket Javítsa
ki a hibákat Közismert, hogy a gépelés során félreértett nevet végig
rosszul írják Az ilyen és hasonló
hibákat csak a szerző veheti észre
Bár a szerző felelős a kézirat hibátlan szerkesztéséért, a rovatvezető
és az olvasószerkesztő, illetőleg a
kéziratot leadó szerkesztő feladata
az anyag végleges szerkesztése
Ezt a munkát irodalmi szerkesztésnek nevezik
A kéziratszerkesztés munkája
sokrétű Olvasás közben bírálja el
a rovatvezető, az olvasószerkesztő
vagy a szerkesztő a kéziratot
A főbb szempontok
1 Ideológiát, elvi, politikai szempontból hibátlan-e?
2 A kívánt, kitűzött célt szolgálja-e ?
3 Terjedelme, aránya, felépítése
rregfelelŐ-e?
4 Helyesen választott-e a mű
faj?
5 Milyen a stílus és a nyelvhelyesség ?

6. Hibátlanok-e az adatok, pontosak-e az idézetek?
7. Szükségesek-e javítások, kiegészítések, rövidítések ?
Mind az újságírók, mind a rovatvezetők és szerkesztők az ellenőrzésnél használják a lexikonokat,
versköteteket, statisztikákat stb. A
hibás adatok megjelenésének legtöbb esetben az az oka, hogy elmulasztották az ellenőrzést.
Nem helyes, ha egyszerre törté-

nik a szövegszerkesztés és a tipogratizálás. Célszerűbb az a módszer,
hogy először a szövegre összpontosítják a figyelmet. A stafírozásra az
irodalmi szerkesztés (esetleg a kézirat átgépelése) után kerül sor.
Az irodalmi szerkesztés gyakran
különféle kisebb-nagyobb változtatással jár.
D Javítások, változtatások a nyomdába adás előtt. A kézirat javítására
egyezményes jeleket használunk.

A kézirat hibáit jót olvashatóan
tintával vagy gépírással javítsuk!
Szöveghelyesbítés esetén a hibás
szót vagy részt áthúzzuk, és a helyes
szöveget fölé írjuk. Ha a javítás a
gépelt részben nem helyezhető el,
ugyanannak a sornak a margójára
lehet frni. A lapnyomdák a margón
történő nagyobb javítás helyett az
oldal alján kérik a javított szöveget,
lehetőleg gépelve.
Az ismétlődő javítást az egész
kéziraton hajtsuk végre.

Egyezményes jelek, amelyeket a kézltatszerkesztésnél, szignálásnál, a képszerkesztésnél és a tükórkészftésnél használnak

Középre zárás

SSJZ/JT

Szavakon belül ritkítani

_r

Bekezdés

Szavakon belüli ritkítást
megszűntetni

Tompa kezdés

Dőlt betű (kurzív)

A bekezdés, behúzás
mértéke
Nyilvég, nyíl v kettős
nyíl (a térközt jelöli)
Szaggatott vonal,
a képvágás jelölésénél
Bekankázás
Táblázatszedés jelölése
a tukorlapon (Keresztalakban áthúzott keret.)
Zárjel

(4-5)

4

Ittsor

1D

Félkövér
Félkövér kurzív

<C6p

Verzahs

o

Félkövér verzál
Dőlt verzál
Kapitálchen
fi
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Ha sok a javítás, célszerű, hogy
azt a részt vagy részeket gépeltessuk
át, és ragasszuk az agyonjavított
szöveg helyére.
Ha bonyolult javítás van a kéziratban, leghelyesebb újra gépeltem! az oldalt. Ez megkönnyíti a
nyomda munkáját és csökkenti az
agyonjavított kéziratok leggyakoribb velejáróját: a zavaros vagy hibás szövegszedést.
A szabvány szerint egy kéziratoldalon legfeljebb 5 sorban lehet
változtatni. Az újságkészítésnél napilapnál - flekkenként 10 sorban
javíthatunk.

6

Ba a rovarok nincsenek kiioliirs nem le
hel szedesrt tí'bgadm

A hp neve

Gipwi
Szerző

Kovát

Janlotla

A leadás «/»/«

Oldal .

ORT
Umunoruzsf íghjkl f«IA**|. Mapadrtizu. Fjklüg-
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(ÜrtiulkjghfdB klfjie lkjgticwóxyhgh ertzikl
gabnv cjsjlyc

asdfghjklétgdrf-

bertdifjknlb

Mertzlmuhj habcdefghljklmnoprH(gdr^/ecvnmnlgnui|
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fjklsd-

fghjkln bonzrt. Zui kllmurt.

Nem tekintendő javításnak:
- a z írógépen nem levő betűk,
jelek kézzel történő beírása,
- a betűhibák javítása, ékezetek,
írásjelek beírása,
- szavak összehúzása, szétválasztása,
- egyes szövegrészek jobbra,
balra, középre, lejjebb, feljebb vagy egymás mellé helyezésére vonatkozó egyezményes jelek,
- a képletek (matematikai, kémiai stb.) kézzel beírt kiegészítése, vagy a jelek, zárójelek
megfelelőre való kiegészítése,
- a pótlás nélküli, úgynevezett
tiszta húzás,
- a hibás részek írógéppel vagy
kézzel írt szöveggel való átragasztása.
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Javított kéziratoldal -A javttísoknita

jelek használhatók (6)
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meghatározott

• A kézirat tipografizálása, A kéziratszerkesztés második része a t i pografizáiás, amit szignálásnak vagy
stafírozásnak is neveznek. A kézírat
szignálása: a szedést utasítások
közlése egyezményes előírásokkal
és jelzésekkel.
A tipografizálást,teháta szedésben történő megjelenítés előírását
az esemény, az anyag mondanivalója és a műfaj együtt határozza meg.
Nyomdaérettnek az olyan kéziratot nevezzük, amely:

felhívás lényeges tényezője. Ezért
gondosan válasszuk meg a cím
betűtípusát, fokozatát és hasábszélességét. A világsajtóban az egysoros főcímektől a 8-10 soros
címekig sok a változat.
Egy-egy újság kialakított irodalmi
címszerkesztése és a szokásos címrendszer együtt határozza meg a
technikai címszerkesztést.
A címszedésre más és más lehetőségek vannak:
a) egy betűfajta alkalmazásánál,

a) tökéletesen megfelel a szabvány előírásainak,

b) egy betűtípus változatainak
használatánál,

b) irodalmi szerkesztése kifogástalan: végleges,

c) a rovatonként változó cfmbetűk esetén,

c) minden szedési utasítást tartalmaz.

d) vegyes címtipográfiánál.

A szignálás egyértelmű, szakszerű legyen, hogy abból a gépszedő,
a períorátor, a címszedő, az összeállító, a korrektor, majd később a
mettőr azonnal mindent megtudjon.
Hasznos, mert a nyomda munkáját gyorsítja, ha a címet és a szöveg
közti alcímeket külön oldalra - az
első kéziratoldalra - írjuk. Ez csak
a napilapoknál szokás.
A kézirat felső részén írjuk elő
a címeket, lejjebb pedig a szöveg
közti alcímeket.
A kéziratban 1. alcím, 2. alc. stb.
A szövegrészben 1. alcím, 2. alc.
stb. jelzéssel közöljük a szöveg
közti alcímek helyét.
D A elmek és a betűmintakönyv.
Az újságoldalon a cím a figyelem-

A szignálás előtt tudnunk kell,
hogy elfér-e a címszöveg a kívánt
betűtípusból a meghatározott hasábszélességben. Ki kell számítani,
hogy a cím ne töltse ki a teljes hasábszélességet. Ne ragadjon rá a
mellette levőre. Azonban ügyeljünk, hogy „kirágott" se legyen a
címsor, tehát olyan, amelyben a hasábszélességhez mérten kevés a
szedés. Éppen ezért a címek előírásánál nélkülözhetetlen a nyomda
betűmintakönyve. Az újabb betűmintakönyvek közlik, hogy bizonyos hasábszélességben a kívánt
betűfajtából és fokozatból hány „ n "
fér el. (Könyvünk második részében
a Betögyűjtemény című fejezetben
kulcsszámokat is közlünk.) A betűmintakönyv szerinti címszignálás
azért is fontos, mert egy típus - bár

fokozatban ugyanolyan - szélességben más a betűöntödei betűknél, a Supra, a Ludtow vagy más
címszedés betűinél. Ugyanez vonatkozik a fényszedéssel készülő
címekrel
A kézirat akkor is közli a címet,
ha azt rajzoltatjuk. Ilyenkor a gépelt
és áthúzott címszöveg fölé színessel
bekarikázva a „Rajzolt címl" szöveget írjuk.
A nyomdák betűinek, a Ludlow
stb. öntött címbetűinek maximális
pontszáma 60-72 tipográfiai pont.
Sokszor a Letraset vagy az egyes
betűkbőf ragasztott címek sem eredeti nagyságban készültek. Olyan
esetekben, amikor a cím nagyítását
kívánjuk, más a teendő az ólomszedésnél, valamint a Letraset és
a ragasztott címeknél.
Ólomszedés esetén a rendelkezésre álló legnagyobb fokozatból
szignáljuk ki a címet, színessel bekeretezve mellé írjuk: „Krétalevonatot kérünk!" A krétalevonaton adjuk
meg a kívánt sorszélesség méretét.
A Letraset és a ragasztott címek
illusztrációknak tekintendők. Nagyításukat, kisebbítésüket a hátlapon írjuk elő.
Az ólomszedésnél krétalevonat
alapján készíttetjük a negatívba,
tónusba, raszterba, tangfrba forgatott címet is. Természetesen a Letraset vagy a ragasztott cím is forgatható tónusba, negatívba, raszterba,
tangírba. A méretezésnél számítunk
arra, hogy a szöveg előtt és után
legalább 6-12 pontnyi negatív stb.
rész legyen, a felső és alsó megszakítás mértékét is előírjuk.
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G Szedési utasítások. A szedési
utasításban, a szignálásnál fel kell
tüntetni az alkalmazni kívánt betűtípust, a címek, alcímek, képaláírások stb. szövegek betűfokozatát
tipográfiai pontokban, illetőleg ciceróban. Előírjuk a bekezdés és
kívánt beljebbezés módját és mértékét. Szignáljuk a címek hasábszélességét, a szövegszedés sorszélességét ciceróban. A sorok ritkításának mértékét tipográfiai pontokban.
Mind az irodalmi, mind a technikai címadásnál gyakran előfordul
a cím és címrendszer elnevezés.
/, Címről akkor beszélünk, ha csak
főcímeket használunk. 2. Címrendszer az összetett címeknél jelentkezik (A) Feleim és főcím. B) Főcím
és alcím. C) Feleim, főcím és alcím.
D) Felcím, főcím, alcím és nagyobb
alcím.)
! ] Címek és címrendszerek szignálása. A technikai elmszerkesztés és
a címszedés rengeteg lehetőségéből a legtöbbször előfordulókkal
foglalkozunk.
Ilyen címek, címrendszerek;
Főcím. Egy- vagy több soros.
Felcím és főcím.
Főcím és alclm(ek).
Felcím, főcím és alcím(ek).
Felcím(ek), főcím, alclm(ek) és
kiűtöttnek is nevezett nagyobb
fokozatú alcim(ek).
A felcímeket általában előrezárják. Középrezárt főcímeknél hatásos
lehet a középre zárt felcím is.
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C/m nagyításához krétalevonatot kérünk a nyomdától (7j A kapott levonaton ad/uk meg a nagyítás
mértékét a kiiséuzemnek (8J. A nagyított elm (9)

ABCDEÉ

K—fWumt,—H

ABCDEE
A nyomdában - ha más előírás
nincs - középre zárják a főcímet.
A felcímet előrezárják.
Előrezárt vagy hátrazárt címrendszer esetén a kívánt szedésnek megfelelően írjuk vagy gépeljük a címeket. Ugyanakkor a hasábszélesség
meghatározása előtt jelezzük, hogy
a címrendszer) előrezárt vagy hátrazárt.
A cím hasábszélessége az esetek
túlnyomó részében - címrendszereknél is - csak egy adat. Például:
31 ciceró.

Altalános szabály: A címek és a
szövegek hasábszélességét, valamint a szedéssel összefüggő más
utasításokat mindig a kézirat bal
oldalán közöljük.
A cím szignálásánál előírjuk:
1. a hasábszélességet ciceróban,
2. a cím állítását (középre zárt
előrezárt stb.),
3. a betű fokozatát,
4. a betű típusát (és változatát).

• A címek hasábszélességének előírása. A kéziratok szignálásánál
minél tömörebben adjuk meg a szedést utasításokat. A technikai címszerkesztésnél napi- és hetilapoknál, folyóiratoknál előszór a hasábszélességet szignáljuk.
A nyomdai szokás szerint a lapoknál vagy hasábszélességben,
vagy ciceróban határozzuk meg a
cím szedését.
A képeslapoknál (magazinoknál)
általában ciceróban irják elő a cím
szélességét.
Ha hasábszélességet írunk, akkor Igy: 1 hasábos, 2 hasábos, 3 hasábos stb. Amennyiben a nyomdában ciceróban szokás megadni a
cím hasábszélességét, akkor olyan
újságnál, ahol az alapszedés 10 ciceró és a hasábkoz 6 pont, a 2 hasábos címet így frjuk elő: 20 és fél
ciceró. A címszedésnél és a szövegszedésnél nem mindig kerek szám
a hasábszélesség.
Elterjedt hogy a 201/2 cicerős
címet így írják: 20,5 ciceró, Az ilyen
szignálás úgy is érthető, hogy 20
ciceró és 5 tipográfiai pont, és úgy
is, hogy 20 ciceró és 5 dursusz.
A fél ciceró esetén mégis a 9 és
fél ciceró vagy 91/2 ciceró szignálás a helyes és félreérthetetlen. Ez
az előírás honosodott meg a elmés szövegszedésnél.
D Rövid szedési utasításokat! Rövid, tömör, de világos szedési utasításokat vár a nyomda. Tehát, ha
csak főcím van, nem szükséges azt
kiírni, hogy: 1 hasábos főcím, hanem: 1 has.

H* > rovstok nincsenek kitölln nem le
hel aodéort Hfbgadm
Gépíró _

A lap nen

Bmrat
.
A leadis idrje

Anlalja

Oldal _
.

.

Jecda bijlműt puivh fenoltljc bsddh
Uzvon llnncabll edostuv zidc adeab

30.

Ko nohe J
Sledca bdofgjlKo
Oratu vylkef deab isuv f
SOIDI jStotu hlfebc teuiyl konihg tvicdart j
Bnl notljk lecbatv lyf gaihjnljl Sedabn
labn

L

1J lagijk lomnratuwzy llghfsdcobloqratuvwxyia
2j Xabiq lljkonpnutvyzo Hadhljklpon kqutswf

Climk előírttá. Hl a clmmndstft és két szovog közti alcím szignálása (10). A szedésmtnta a kövatkezí oldalon

A hasábszélességet címrendszernél is csak egyszer frjuk elő.
A ciceróban megadott címszélesség esetén nem „31 cicerós
ctm" a szignálás, hanem: 31 ctc.
A rövidítéseket a cím- és szövegszedésnél mindenütt felhasználjuk.
Rövidítve írjuk - ha használjuk - a
feleim, főcím, alcfm, nagyobb alcím
kifejezést: fele, főc, alc, nagyobb

alc. A világ legtöbb lapjánál a betűfokozatot ts rövidítve írják: nonp.,
p t , bg. stb.
Bevélt és nemzetközi szokás lett
a grádus pontokban történőjelölése :
6-, 8', 9', 10\ H-, 16", 20-, 24- stb.
Ha a szedési utasítás más előírást nem tartalmaz, akkor a betűtípus és fokozat alapbetűjéből (közhasználatú elnevezéssel antikva
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Jecda bijlmot puvzh fenokijc badeh
Uvzon linmcabil edostuv zidc edcab

Siedca bdefgjikm nohe
Orstu vylkef dcab rsuv
Solmijkotu hifebr tsuzyl komihg fecdart
Bml notijk lecbatv zyfgeihmlji Zedcabm

Zegijk lomnrstuwzy lihgfedcbloqrstuvwxyza
Xabig lijkonprustvyzo Nadhijklpon kqutsw
Az előző oldalon levő kézirat szövege kiszedve. A címrendszer és a szöveg közli alcímek (11)
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12

Ha negatív elmet akarunk, akkor a szokott módon
e/SIr/uk a szedést és kiétalevonatot kárunk. A krétalevonaton bekeretezzük a szedett elmet Ezzel
Jelöljük a negatív tömb határvonalait. Megadjuk a
kívánt méretet (12)

ddeeee

vagy normál) betűből szedik a elmet
vagy szöveget.
A betűtípus nevét kiírjuk, illetve
annak esetleges változatát rövidítjük. Például a Bodom típus betűsorozata így rövidíthető: Bodoni,
Bodoni kurz., Bodoni fk., Bodoni
fk. kurz., Bodoni köv„ Bodoni
kov. kurz., Bodoni kesk., Bodoni
kesk. fk., Bodoni kesk. fk. kurz.
Ha a címet nagybetűkből akarjuk
szedetni, akkor a verzál megjelölés - rövidítve verz. - is közlendő.
Fényszedésnél kívánatos a címeket pontokban szignálni, mert egyes
betűkből 10,11,12, 14,16,18, 20,
22, 24, 30, 36, 42, 48, 60, 72, 84
pontszámúak a fokozatok. Néhány
országban a fényszedésű címeket
milliméterekben írják elő: a verzál
betű méretét közlik.
D A szöveg közti alcímek. A nagy
terjedelmű szedett szövegek nagy
szürke mezők az újságoldalon. Nemcsak tipográfiai feloldás, de az olvasó jobb tájékoztatása érdekében
is szükségesek a szöveg közti alcímek. Több soros fényszedéses
címnél a sorok közötti beosztást is
rendszeresen előírjuk.
Az alcímeket éppen úgy kell
szerkeszteni, mint a többi címet.
Itt is lényeges, hogy a szöveg közti
alcímek szövege, tipográfiai megoldása helyes legyen. Helytelen az,
amikor rendszer nélkül kerülnek a
szövegbe az alcímek. Ki nem mondott szabály, hogy legalább annyi
szöveg közti alcím legyen, ahány
hasábos az anyag. Már a kézirat*

szerkesztésnél, majd az oldalter- 13
vezésnél ügyelni kell arra, hogy
hová kerül a szövegben egy-egy
alcím. Igyekezzünk elkerülni az alcímek egymás mellé tördelését.
A szöveg közti alcímek hasábszélessége eltérő. Az egyhasábostól a szedéstükör teljes szélességének megfelelőig mindenféle lehet.
A szöveg közti alcímek hasábszélessége is értékjelző. Az országgyűlési beszámolóban természetes,
hogy a jelentős személyiségek beszédei 4-5 hasábos alcímeket kapnak. Az alcímek fokozatait rendszerint a hasábszélességnek megfelelően állapítjuk meg. A nagy
eseményekrőt szóló közlésekben
az első szöveg közti alcím nagy
fokozatú, és a hozzá tartozó részek
kisebb fokozatúak. A szöveg közti
alcím - például külpolitikai összefoglalók esetében - címrendszer felcím, főcím, alcím - is lehet. Ezek
a legtöbb esetben kis fokozatúak.
(Például: felcím 10, cim 18, alcím
10 pont.) Parlamenti tudósításban
a felszólaló neve a megszokott
feleim.
A szöveg közti alcímek formái:
Középre zárt.
Előrezárt.
Hátrazárt.
Egysoros.
Több soros.
Aláhúzott.
Két lénia közé zárt.
Keretezett.
A kézirat szignálásánál előírjuk
a szöveg közti alcím állítását, ha-

Zikmlod
poh gfec
Tűin tjklfkd Nir.hu igsrijklrc*
cenum Erinnlk. idílijll s. fuii JI
H.bcdír ufhjinbi ma. Tiinvdibe
rit
Mtgiu 111. ll)hii
hjklmnbvusikcns
ntusd Kuf hv. ilj ntnüjk.
mwwdfh. Mlshíj Tmiikiuiikrc ul
nu Tűin cfklflid
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Julk
Lisklmtnh Hím
hí.r GuiitnjUíi
btrliropauifihikK
üklmnopn Zuqh

Feghi jko

Cutro ligf
u«l. Kuf h» ilj
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Tudósítás két egyhasébos szöveg közti s/c/mmel

sábszólességét, a betűtípust és a
fokozató (ka) t.
D Sor eleji alcímek. Még gyakran
alkalmazzák a sor eleji alcímeket.
A sor eleji alcím ne legyen a szövegszedés betűfokozatának verzálja
vagy fett verzálja, hanem annál nagyobb. A kis fokozatú kiemelést
szinte észre sem lehet venni. A sor
eleji alcím petit szövegszedésnél
általában 16 pontos. A sor eleji
alcím ne legyen egy sorszélességnél hosszabb. A sor eleji kis foko-

zatú szövegbetűből szedett alcfm
akkor sem érvényesül, ha finomléniával aláhúzzuk. A sor eleji alcímek tipografizálásánál írjuk elő,
hogy a szöveget hány négyzettel
kezdjék beljebb az alcím számára.
• Szövegből kiemelt -alcímek. A
szövegekből kiemelt alcímekkel
egyre ritkábban találkozunk. Már
alig alkalmazzák. A szövegből kiemelt alcímek a tagoló, az alatta
levő szövegrészre utaló alcímeket
hivatottak helyettesíteni. Nemcsak
értelemszerűnek, de arányosnak is
kell lenni a szövegből kiemelt alcímek elosztásának, hogy a tördelésnél ne kerüljenek egymás mellé.
• Díszítőelemek az alcím előtt. Ha
ofszet- vagy mélynyomású lapnál
. színes pontot, négyzetet, csillagot stb. teszünk az alcím elé, akkor
azt keskenyebbre szignáljuk. A kéziraton jelezzük, hogy az alcím előtt
színes pont lesz. A montírozó majd
a rajzolt tükörből, az ott színesen
jelzett díszítőelemből tudja, hogy
milyen elemet kell elhelyeznie.
• Süllyesztett alcím. Csak széles
szövegszedésnél érvényesül a s ü l lyesztett vagy süllyesztett és keretezett alcím. Az ilyen esetben a hasábszélesség megadása mellett úgy
kell kiszámítanunk az alcímet, hogy
a szedés, illetőleg a keret és az alcímszöveg között megfelelő beosztás legyen.
• A szövegszedés tipografizálása.
A szövegszedésnél minden cikk
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szövegrészének kezdő oldalán a
bal margó felső részén, az első sor
magasságában kezdve írjuk elő:

változatából kívánjuk szedetni,
fel kell tüntetni a változatot
(pl. pt kurzív, bg fett),

1. a sorszélességet ciceróban
(pl. 1 0 c i c ) ,

5. a bekezdés behúzásának mórtékét betűhelyben (pl. 1 D ) ,

2. a betű típusát

3. a betű és a sor torzsméretét
(pl.pt/pt8-/8-, 9710-),

6. a szöveg behúzásának mértékét betűhelyben (pl. a félk.
elól-hátul 1 D-tel beljebb).

4. ha a szöveget az alapbetű

A szövegszedés

(pl. Primus),

szignálásakor

ott, ahol a váltás van a hasábszélességnél vagy a betűfokozatnál,
esetleg mindkettőnél, a változás
kezdeténél ugyancsak a bal margón
közöljük az újabb szedési utasítást
(pl. 15 cic, bg fett).
Amennyiben a hasábszélesség
változás után ismét visszaáll, a
kézirat elején Irt szedési utasítást
a váltás helyén ismét szignáljuk a
bal margón (pl. 10 cic, pt/pt).

Szedési utasítások egyezményes /elei a kéziraton. Egyik a javítások szabvány felelt mutatja (14). A másik- agyonjavltott kézirat. At ilyent átkeli gépeltem! (15)
14

A kézirat javítása legyen szabályos, világos, A hibás betűt javíthatjuk: 1. eb gépelt szövegben,2. a
rész
felett. A szavak egybeírására és külön Írására jelünk:TT
Egybejirás. Külöojirás. A szavak sorrendje jellel, vagy
számokkal változtatható, Példa:Kéremlcserélni la szórendet),
A
4
1
3 *
vagy Kérem ^cserélni a szórendet. A hosszabb pótlás jele:f
(A margón, az oldal alján vagy külön oldalon a jel után irjuk a kimaradt szöveget, vagy a szövegpótlást.)
Az uj ( globális tektonHika néven
ÜAC e l ismert
mélat.TBgorint a Föld kőzet Iövezete, azfculönböső ócwáno
jf o nagsi általánoccájjban hotvoo. kilóméter
litoftászféra az óceánok beleseje felől fődig a peremvidéken elhelyezkedő mély árkok irányában sodródka* továbtf.
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A nyomdai utasítások másik és
gyakori sorrendje az, amikor a hasábszélesség után a betű fokozatát
írják elő és azután a betű típusát
• Kiemelések a szövegszedésben
A modern ujságtipográfia csökkenti
vagy mellőzi a szöveg közti kiemeléseket A bevezetést, az összefoglalót mindig a szovegbetűnél
nagyobb fokozatból és eltérő hasa bszélességre szedik Például a
szövegszedés 10 cic petit, a hasábkoz 6 , a bevezető 20 és fél cic,
garmond félkövér
Az egyes szavak, szövegrészek
kiemelésére, illetve a szovegbetűktől
eltérő szedések előírására egyezményes jelek szolgálnak
/ A dőlt betűs kiemelést, a kurziválást egybefüggő egyszeres aláhúzással jelezzük Előfordul, hogy
a kurziválandó szövegrészt középre
kívánjuk záratni Ilyenkor a kieme
lendő rész kezdete előtt és a befejezés után a középre zárás jelét ts
alkalmazzuk.
2 A félkövér betűs kiemelést
dupla vonallal vagy szaggatott dupla aláhúzással jelöljük
Kevés szedőgépen tudnak félkövér kurzívot szedni A félkövér
kurzív jelölése három egybefüggő
vagy hármas szaggatott aláhúzás
A fettelésnek több változata van
a) Félkövér kezdőszavak Hírek
kezdőszavait félkövérből vagy félkövér verzálból szedik Folyamatos
antikva szövegben kevés lap hasz-

Abcmf nr snrd cmf cmfsnml
xzoubsnrdeatoi mf bzfrnr bgw
dulaoi taoi cmf vbf Ecmfsn ne
etaoi snrdvmfeta xzo vbg mom
snrdao Wecmfrg f mfndn ma
Cet fw cmfw xzok mfwb bmn
sndaoetr cmf snrd mfmfn mnl
vbgk cmfw snrd snrdto amfo!
Acmfsnrdsnr sn vbvbcmmfni
snrdeta vbg cnr tao snrdvmfcc
snrd etoo cmr cmf Absnr cmo
vbgk cmf snreta snrd
HeoLcmcm cmf snr cmfbgnrl
cmfwyo Cetavbgcrd cm moldr
snrdetao snrd tea Ketao cmbd
snrdl tao cmfvbg cmfts cmfnm
snretao cmr vbg

Ijklmopr cmfw bg cmfw cmí
snrdlu Ab cmfwyp etaoih snrd
cmfwyp snrd lusnrdl snrcmsn.
Csnrd cmfw snrd insao vbxvm
sniao amtacmtata
Cd snrdlu etaoih snrdrm
Tuvz Abc de
Fetaoih snrdlu cmfwyp etaoi
etaoi cmíw snrdvbgcmsnsnr ba
etaoih snrd vmf
Avbgkqj snrd vmwvb
Ijklmopr cmfw bg cmfw cmf
snrdlu Aetaoih sndrlu cmfwyp
cmfwyp snrd lusnrdl snrcmsn
Csnrd cmfw snrd insao vbxvm
sniao amtacmt^ta

Kwztuatis a szövegben (16) félkövér kiemelés a folyó szovegban fiitkén fustnél/ák (17)

nálja egyes részeknél a félkövér kiemelést

bal margón közöljük minden fett
csak elöl 1 D-tel be

b) Középre zárt félkövér kiemelés A középre zárt fett kiemelés a
gyakori Ilyenkor a megfelelő rész
kezdete előtt és a befejezésnél a
középre zárás jelét alkalmazzuk A
szövegrészt dupla vonallal vagy
szaggatott dupla vonallal húzzuk
alá A szövegszedés ilyenkor előlhátul 1 n-tel beljebb lesz
Az újság tipográfiában a félkövér
kiemelések száma legalább annyi,
ahány hasábos a cím Több lehet,
kevesebb nem

d) Verzál kiemelés A nagybetűs,
a verzál kiemelést rendszerint
NAGYBETŰKKEL gépelik Hanem
így gépelték a verzálból szedendő
szó vagy szavak fölé félkeret jelet
teszünk A fett verzál jelölése a félkeret jel felett ,fett verzál' felírás,
vagy a félkeret jel fölé dupla egybefüggő vonalat teszünk

c) Elöl behúzott félkövér kieme
lés Ujabban, főleg keskeny hasáb
szélességnél, csak eloi húzzák be
a félkövérből szedett részt Az anyag
elején vagy az első kiemelésnél a

3 A kapitalchen szedést ugy jelezzük, hogy azokat a szavakat stb ,
amelyeknél azt kívánjuk, hogy a
verzál a kurrens betű nagyságú le
gyen két félkeret alakú jel közé
fogjuk
4 Ritkított szedés A kéziratban
a ritkítandó szót vagy szövegrészt
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Eubfg uort<yasdfghjkléyxnfrznl£jul.

Rertz frtzu/bcdjklmarz-

kydfhjkltre. Düwg^í"yjul\íL abcdeéf^rtzlopélkjhl^nltru.^
Habcder ughfdsaj/fertzigniubn./subfg
éyxnTjul.

R

Subfg uorto
asdfghjkléyxnfrznf
jut. Rertz frtzu
bcdjklmarzks
dfhjkltre. Duwgji
Julki abcdeéf
ertziopélkjhiá
mitru.
Habcder ughNsaj
fertzigniubn.
Subfg uorto eijín
asdfghjkléyxn
jul. Rertz frtzulnh

ritkítva kell gépeltetni, vagy szaggatott vonallal kell aláhúzni. Ez esetben a bal margón megismételjük a
szaggatott vonalat, és föléje írjuk:
spac! Ez a szó a spacionálás rövidítése, ami azt jelenti, hogy az egyes
betűk közé vékony, lehetőleg csak
egypontos spáciumokat tesz majd
a szedő vagy a perforátor.
G Táblázatszedés. Ma már kevés
nyomda fogadja úgy el a táblázatot
szedésre, hogy csak a hasábszélességet, a betűfokozatot vagy betű-
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uorto eijin^sdf gh]kl-

«rtz frtzulnh

Keskeny szövegszedésnél a 6-7 cicerós tömbszedés
helyett a szabad soros szedést alkalmazzuk. A kéz
iraton jelezzük a sorboniist (18). Az alatta levS
ébre- a kézirat kiszedve (19)
Félkövér kiemelés középre zárva. Elől-hátul 1 kvlit
a behúzás. A szövegben erős a kiemelés lelett!
és eletti beosztás (20)

fokozatokat szignáljuk, s azt, hogy
keretezve kívánjuk a táblázatot
elkészíttetni.
A lapokban megjelenő táblázatszedés különböző lehet. Például
oszlopos szedés, harántvonatas táblázat vagy léniákkal elválasztott táblázat.
Ha a nyomda a táblázat pontos
kiszignálását kívánja, igen gondosan kell előírnunk a fejrovatok, az
egyes oszlopok szélességét, a betűgrádusokat és a beosztásokat. A léniák pontszámát is előírjuk.
A képletek szedését szabvány
határozza meg, amely közli az egyes
jelek alakját, továbbá azok alkalmazásának módját.

Acgijnortp zjifegdc
lAb cmtw snrd cmlbgbcmf*x
etboi vbgcm cmfw.
J
petao snr cmfvb cmsr vbqm
crpfsntao vbgcm cmoa.
I
IStuvz snrdn
•

*Ab cmfw snrd cmfbgbcmf\frx
etfaoi vbgcm cmfw.
,
JBetao snr cmfvb cmsr vbtjn
cqifsntao vbgcm cmoa.
iStuvz snrdn

Jetaoih sndrl cmf snr snrsi^
Jetao. Cteao ctnf snr snrdtaj
j cmfw etao nrcmfsnrsn j
etpo sndr c mtae snrf. Abgvfs
Ce atio cmf csncf.
i

letaoih sndrl cmf snr snrsn1
jetao. Cteao cmf snr snrdta!
i cmfw etao nrcmfsnrsn

l

^
snr stadosnr ta toll
etao. Wsrdta vb cmf nvbm.j
i.b cmíw snrd cmfbgbcmfT^X
et^oi vbgcm cmfw.
J

í
I

i

i

et£o sndr c mtae snrf. Abgvas.
"Je atio cmf csncf
snr stadosnr ta mf
tstao. Wsrdta vb cmf nvbm.
ib cmfw snrd cmfbgbcmfi^x
cmfw.

Íoi vbgcm

• Mellészedés. A mellészedés nt- 2 1
kán használt megoldás.
FEDCBA PRSTU
FEDCBAPRST uyzlijefdca
A mellészedés szignálása előtt
pontos számításra van szükség.
Példa: álló fotót kell elhelyezni a
11 ciceró széles petit szövegszedésben. A képhely 14 ciceró széles
és 18 ciceró magas. A kép aláírása
két szedett petit sor. A kép és aláírás kózótt 1, a képaláírás alatt
2 petit sor a beosztás. Számítás:
a lapban két hasáb 23 ciceró széles,
a kép és szöveg között 1 ciceró
beosztás lesz, a kép 14 ciceró, tehát
a mellészedés 8 ciceró. Az illusztráció magassága 27, a beosztás 1,
a képaláírás 2, az alatta levő beosztás 2 petit sor. Összesen 32 petit
sor. Szignálás a bal margón: „Innen
32 szedett sort 8 cic. 8V8'~ra, tovább: 11 c i c . 8 / 8 "
A korulszedésnél is ugyanilyen
Melléstedés Ritkán alkalmazzák Vannak esetek azonban, amikor szükségszerű. Ai illusztráció mérete miatt
szempontok szerint számítják ki
került sor a keskenyebb szövegszedésre. (Az illusztráció most 3 és lét hasábos, a négyhasábos képre nem lelt
volna hely (21) Korulszedés. A szimmetrikus elrendezés miatt került középre a fotograllka. Ezért keskenyebb
a keskenyebb hasábok szélességét
az előtte és az utána levB szöveg szedése (22)
és a szedendő sorok számát.
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D Zár/e/. Minden kézirat végére
zárjelet teszünk. Dupla vonalú keresztet (Schluss-jelet).
cde ? öofióo frtg hzuim Jiümjht vdws xy. Biu
vdjlti mh gtrfboiűywq áóI6 polü, mjűzhnmói
dfrvbrtzhb!
ihmó
Pöpi hgt SdgkuztrewSubfg uorto eiiin
uíépol ökiujmnhn bgtt
asdfghjkJíyinlriiif
Btgqwőpoá óki uj mjh
jul. Rerti. frtnilnh
cdvbnme, jh MhBt'zu
btdjklmarxks leas
dfbjkltre. Duwgji
Snbfg norto eljln
reftdgnlobn.
fnL R ö t í frteolnh
bnitlöbvcx
sd ferlgbn,
bcdjklmanks \eas
benjh poiuzt rtzuiióúm
Uljkltre.
ii
cvbpr uloií-yus retfbc.
Y-trtzuj úiöáók Ftiuiy
Cmjöüópo FoMökiujy aqwedcbn ökjhg áőóéi

A szöveg közti fellelések szignálásiné/ ügyeljünk
arra, hogy a kiemelések e tördelésnél ne kerüljenek
így, hibásan egymás mellé (23)

úlépol okiujmnhzt bgtt
Sobfg norto eijln
tudfgbjkléyxiilrziif
jaL R«rtz ftttulnh
bcdiklmaRlu leaa
dflifUtre. Duwgji
Fiyx cderfvbgtz nhzuf
bnmöbvcx sd fertgbn,
benjh poíuzt rtzuitóúm
cvbpr uloiz-yxa relfbc.
Ylrtzuj úiöáók Fliuiy
aqwedcbn ökjhg áőóíi
úmn bgtihnm juiköüi
asqwe! Werfv bgtihni

Cmjöüöpo Foliiökiwjy
yxswed bg tuhni ökJx
ólüókioljhgfbnhafko
Habcder ngbfdsaj
Habcder nghídsaj
Jnlkt abodeífgljk]
ertziopílkjliiíiiiui
mltm.
Mvjmgv gmgzjköáú til
fews Bzhnmj uik Swqj
yaqw cder' Ynmdiifóú
cde? ööőóo fríg hzuim
vdjki mh girfböíüywq
rhmo
FŐpi hgt. Sdgkuztrew-

[ ] ^lz első oldal, az élöfej és az
impresszum adatai. Minden napilap
első oldalán szerepel: az újság neve,
a kiadó szerv vagy szervezet, az
évfolyam és az évfolyamon belüli
sorszám, a megjelenés kelte, valamint az egyes szám ára. Az élőfej
adatai: az oldal száma, a lap neve,
a megjelenés napja. Az impreszszumban közlendő: a lap neve, a
kiadó, szerv vagy szervezet, a főszerkesztő neve, a szerkesztőség és
kiadóhivatal címe, a felelős kiadó
neve, a nyomda és a nyomdavezető
neve, továbbá az indexszám.

$t

U A fényszedéssel készülő újság
kéziratainak szignálása. A fényszedésű címek és szövegek szedésének előírásánál a nálunk kialakult
szerkesztőségi, valamint nyomdai
rendszert ismertetjük.^ szedési utasítások előírása kevéssel különbözik a szabványtól.
A fényszedő üzem betűmintakönyve a kiinduló alap.
A cím előírása. A kézirat bal oldalán megadjuk a szokott adatokat:
1. a hasábszélességet, 2. a cim állítását, 3. a betű fokozatát, 4. típusát, változatát. Elfogadnak olyan
szignálást, amikor nem Írják elő a
clmbetű fokozatát. (Pl. Times fk.
teljes sor.) A szerkesztőségi clmsíignálás - mint a kéziratábrán látható - annyiban különbözik a megszokottól, hogy a címsorok közötti beosztásokat is előírjuk. A beosztást a betövonaltól a betűvonalig mérjük.
A nyomdai kézirat-előkészítő a
szerkesztőség szedési utasításai
alapján kódjelekkel írja elő a részletes utasításokat a perforáló részlegnek. A kéziratábra szerint mutatunk be néhány nyomdai jelzést.
Kurzívval szedettük jelentésüket.
(A parancsjelek bekarikázását elhagytuk.) A 24. ábra:
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bejárta müvei nyomán Itáliát, de aki csak reprodukciókbői, gipszmásolatokból ismeri, egyaránt érzi borzongató nagyságát, zord éa fájdalmas fenségét. Lenyűgözi a
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A klasszikus görög örökséget is hordozta, de annak harmóniáját már megbontja nála a nyugtalanság és a gyötrelem; nem az életöröm művésze, mint az antik mesterek, hanem a

k5be zárt fájdalomé.

^^(rV

Két korszak határán élt és alkotott. A reneszánszból Indult, de az érett Michelangelo már a barokk nyugtalanaAgát, heves szenvedélyét is elSrevetiti.

C a 769123, 0001.
= azonosítási szám {táskaszám)
+ tekercsszám,

Cd 04

= (típus) Baskervi/le,

P20 í 100

= {clmfokozat) 20; 10- törzsön,

~ 4700 F 4
82

= (sorszélesség) 47 cic. félkövér,

+ Í740

= (beosztás) 74; mert a 48- focim,
amely fölé s alá 13-13- beosztás
kell, Photoletteringen készül.
+ J 280
= 28- beosztás (a szöveg előtt).

A szöveg szignálása. A szerkesztőség a szokott módon közli a szedési utasításokat. Itt is előírja a beosztások mértékét. A kézirat szövegrészén levő jelzéseket és magyarázatukat mutatja be a 25. számú
ábra.

P 09 F 3 ~ 2300
m
= 9 kis fokozatú fk. 23 cic.
Az első bekezdés végén levő F4P16 + J200
= kimenetsor, nagy fokozat, 16;

-

20 beosztás a dm főié.
A szövegszedés kódjelei:
CbatO FI—1100 t 081
= 1 n-es bekezdéssel antikva, 11
cic. széles, 8-18 és fél törzsre (stb.).

Alábbi ábránk (26) a teljes kézirat cím- és szövegszedését mutatja.
A főcímen kivül minden címet, szöveget a Monophoto 600 szedte és
tördelte.
. . .
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Michelangelo négy arca

A Dávid, a Piéta és az Utolsó vacsora mesterének regényes élete...
Aki bejárta mivel ayoznaat Itáliát, de aki cwlt reprodukciókból,
gipia másolatok bői iimfri, egyanal erri boraemgato nagyiagat, aord
t% fájdalmad fenaKgei Lenyűgözi a i t i i l e> fogva (ártja, hogy «olu
cl •« fclcjdc a Hcptegel, amit a muveai a m»i-v*»ybol kiuabaditoti
ci clcttcl tolta n meg.

evezett Ronda
racagiiival iz
liDmk
A Fo

PteLa-rűl, mely
modem niQMk

méfntít tnpt rrt, fJUfci u WÍÍ»J™ ifi:,
IJMIW/IIIÍII *VM *U IltrtljJ < UUtUIM,
UtaliU yic&i mii Et viKban ai a firfi
aki a rabaaoliaiagra verni lornbdl nepet
teremi i% hazát ad neki
A firenzei San Lorenzo letnptom If krettyejeben Irvd MrdtcH^remlek noboralakA k laHzik in gOrÜg Srolueget u hordozta, mének Ultvk, pánikuert rud almuk A
monumenlllu, eroi« duiudo atalak aljai innom evtuedekig keizullek, 1 hl 1
de annak harmóniáját mar megbontja na
ko1A,a. valójltan leillll, entkeny \itrk
lervezell mO egeue nem ii valouill meg,
la 1 nyugtalanilg *•» gyMrelem, nem az
Trrimli m*fámy**» ih tVji/ tUUl, tmljrilaHajnall, 1 NappuK, az Ellcl, e> az t-paéletöröm művelte, mint az ADUK mertetek,
tiltott* • Viurm
Ul-val6jibanalel«Klkuiail-je)ktpehanem • kitt cárl/ijttUmi
zoillkofc magukban u l nagy mflvfu legKet konzak bulrin Ül ta ilkovxi A
lökeleteiebb remekei kote urwinik Leg
reneniiuzbol iiululi, de u Éten MicheaHTHH D< rtttm
uebb kozollUk u ÉjBlka, a nagy meiln
langelo mír a btroki nyugulamigál, heKl&ttrtl
u az tjuaki embereDck vallom magát,
vei urnvtdelyel u előrevetíti
IBIUllUtUltttl
vermi u éjjel Ina Elek egyikebeo Igy beÉleltbc e« muaklMigabi mily (MtsvoFoglalkozott inalomiaval, tokeletcaen
tiéJleti exl a tzobrot
naial huiMI Firtnie polgin uabadligumerteazembcnteilRlleoltetel Semmit
narcinak elbuklH O, u > pdiuku, aki
AludnijA é> kohói lenni megjobkg mtg
*em u n o d izebbnek • termeszeiben, rnmt
mindig Avu cialldugjaii « llltrfoglilliftegyen,igyalárat ür a világonJ mily u >
u embert Rónay G>OiJy li]i t6U „tiur
renCK te ereznem, te Illnom1/ Ne krib
UUpi a niUf • tiínJf, kngy tp Uuim » b t&l, ebbe ikUidelembe baboili netklll ve
Ibi hát, • 6' cKndemi beuflj olt 1 '
vilimiit Sntrn iitpiitMT - de mindig job- letle bek nugil A buláj ulln elhagyja
Fireiuel Bar Bem Utóili n U , lovtbbfl
ban érdekellek müvtui l&tom&ui, ininl
u izámáiúItDek éril migll. Duite utadá* lermeiiei Hírvényei Etpnuatmtt* fit
oat Vete telek el «JO Tokomig*! vallja,
egyik mmeiijeben , Vttnikt • SWM W I M '
UH, Itkmtt - i r a m '"
A nagynak nevneti Lorenxa Medici udkomiban halt meg 1564 február 18-In,
Bir ketdellol kamoc, fiaunigtnult hajvui mihelyt ben keidle pilyljii, de er09 eva korában Ajindek a houzú elei,
nalibb fényni buoayLija ai i(jú Dávid
deklMeKmitgOtiaiiinigubk SavouroU
de gyán forráu II mindenkit ellennelelT,
nyugodi Oniudaia, c> a vtuklni PÍFU
feklmttn <ltijí u A r m u i i i M íj •
ab küitl illl hoziá. aki magányának falait
mely U r uelld uomoiúUgl Síilyrn
/IIHIIÍIU m j n iiilCnlf Mito elpg iUUl,
inttmi kepa volt
gyiu keuegbetVi luglmk aumbni ket
belid hairtl e t i ! %*j!tt kdiDIl vlvji De
kerfbbi PielijirdJ a nreiuei dAmbu el
lúlyM komanlgit, egyed dl leli mrikiiGjttrMI, wnguit* t&tuip kcíia tly iihelyezett nobarctopOTtreil. amelyen Anmlnik cilriit ilkiilbin u hordóit* B>Ul MKCamt fll/ctcií ttMití u minden
mtthiaiJózBef alakba u o arcvonalait viaertUigulin it bualmallan Kort ŰjúlifialkoUu győzelem, mert mindánnyiuor
ü, Hjál itrcmléktaek o i e u , el • nuUnói,
«U jdlemu
legydlie 1 kaoail Anmagában Am a kitM-

Vallomások a testről és a szépségről

FeilAi munkai ioiill oupin a Suuntia
veHtlnk egy (Xllanláit, a vaiialm SiilUt
kapoloa félti rmkfeorára, mennyeietíir
ti az otlarfalal betiltó UloUA Iteleue
Frofeiák, Sybillák unakoinik m, roboatiH erejükkel erkelcu törvényeket hndeiík, fi megu egyeníleuek egy l o l l í álmai a faitnet megvaloiltaiibin
Futmttijit u a lííírjji kin tjsmél nulli
Amnterelveiuennt JUitem keDaf,Marí icMtmt owtf' bomil, *u*/l okáH
aufttitlth i Jawtfarníixl
waeVf tljtd
fán tUtttm, mxUka a latrinát tolt* afiuísal ttmfiálí. l hiújuk U» M
Alkollui kOiöl! bolyongvi aupán ket
példával bár, de emltkeizUni meg ai epttöi Michelangelorol u a rAmu Sienl Fi
ter'templom mindmáig utolerhelellen
TcnniegA kupolája ugvannl a moliumenlalitiil treilcti, melv ffHllli) umil uobrainláthalA De izinltn RomJbin leljilk fel
ennek ellenlelet a Capitoliumon levő,
irányiig ku mfrelú Camprdogliú terel.
•hol ai elrendaa finom bája fiául Ma
donnáinak arcát ideii üde ragy<«áiival

„Mindig jelen van lobogó szelleme"
m akaró, lobogó txellem vergMeie mindig
jelen van a formu uepieg utíkieuege
ben. i I I U márvány moululni akar, a
leciuzoli IHulei alán ai tlel lükteleiíi
emiük Halhataüanul Tcgnip, mi, holnap eg)-aránt idduenlen, nfg frrd ei szenvedővel ember láz a ftldon

B«M,v£va
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A szöveg
átszámítása
szedett sorokra
A szedett szöveg pontos terjedelmének kiszámítása a laptervezés
alapja. A szerkesztőnek, a tervezőszerkesztőnek tudnia kell, hogy egyegy kézirat a meghatározott hasábszétességben, a kívánt betűfajtából
és fokozatból hány szedett sor.
A szöveg terjedelmének kiszámítása, amelyet nyomdai n-számításnak is neveznek, 3 részre tagozódik:
1. a kézirat összes betűinek,
2. az egy szedett sorban levő
n-ek, majd
3. az összes szedett soroknak a
kiszámítása.
• A gépeit terjedelem megállapítása: A sormérő, amelyet magunk is
készíthetünk, hasznos segédeszköz. Az irodai írógépek betűi az angol pica, egyes táskagépek betűi
gyöngy nagyságúak. Természetesen
másfajta írógépek sormérői is kaphatók.
A sormérő oszlopai a sorközöket,
a sorok számát és a leütéseket jelzik. Ezért a sormérő meggyorsítja
mind a gépelt sorok, mind az egy
gépelt sorban levő leütések számának megállapítását.
Pice sofflérS. Az első oszlop a kettős sorviltist
mutatja Tehát a gépelt sorok számit. A második
az egy gépelt sorben levő leütések mérésére szolgál
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A kézirat összes betűmenynyiségét úgy számítjuk ki, hogy
az összes gépeit sorok számát
szorozzuk az egy átlagsorban
levő leütések számával.
A sormérő segítségével megállapítjuk a gépelt sorok számát.
Ha hozzávetőleges pontossággal
számítunk, akkor 3 negyed és fél
sorokat is egész soroknak vesszük.
A pontos számításnál, ha negyed és
fél sorok vannak, azokat összeadjuk, hogy egy-egy sort tegyenek ki.
A második művelet az, hogy
megállapítjuk egy átlagsorban levő
leütések számát. Leütésnek számít
minden betű, írásjel, szám, szóköz.
Ha keretezett a kéziratpapír, akkor az átlagsorok száma minden
oldalon egyforma. Például 60 leütés egy-egy gépelt sorban.
A gépelésnél sokszor egyenetlen
a sorvégződés. Ha nem körülvonalazott a kéziratpapfr, akkor a különböző oldalakon 6, sőt 10 leutéskúlonbség is lehet.
Az átlagleutésre azért van szükségünk, hogy kiszámítsuk a kézirat
összes-gépelt -betűmennyiségét.
Ezért egyenetlen gépelés esetén
megállapítjuk, hogy például 5 gépelt oldalon milyen eltérések vannak.
Atlagsorok oldalanként:
Az 1. gépelt oldalon
a 2. gépelt oldalon
a 3. gépelt oldalon
a 4. gépelt oldalon
az 5. gépelt oldalon

63 leütés
65 leütés
64 leütés
68 leütés
70 leütés
330 leütés

A pontos teríedalemszámltásnil összeadjuk a negyed és a fél sorokat Igy kaptuk az 1276/eütést (2)

Az átlagot ez esetben úgy kapjuk
meg, ha a 330-at öttel osztjuk:
330 : 5 = 66

2

Ápöiutzresdafh] litzu kljftisag bo wert iutzrasdf mnbcvxifÓ|
élkjfert ísfghjklm dírttósaflmn poirtze. Rertzi öopéláöjklmnin miutzreasdfg, Ktimjfx. Sidlidn ertzumartq.

Az átlagsorban tehát 66 leütés
van. (A gépeit sorok számát szorozzuk az átlagleütéssel, hogy megkapjuk a teljes betű mennyiséget.)

Mutrewasdf]ik limunoruws ]if dirt. Mapadirtzu. Fjklügewnx

D Az egy szedett sorban levő n-ek
kiszámítása. A kézirat összes gépelt
betűmennyiségének felmérése után
a nyomtatott terjedelem, a szedett
sorok számának kiszámítása következik. Ehhez tudnunk kell:

Metriz muha habedefghujklsdf sdtr ecvbnmirgmui si fejklsd
bonze. Tui klimutr.#

I
I
I

Buklimertzu klmnoprt adfhgiu masdf fghjklé cvnmnnttz usjir

|

a) hány ciceró széles a szedés,
b) hány pontos betűkből szedetjük a szóveget,
c) hány n fér el egy szedett sorban.
A nyomdászatban az n betű a
középarányos, mert nem olyan keskeny, mint az I vagy t betű és nem
olyan széles, mint az m. Az n lett
a nyomdai terjedelemszámitás alapja. A betű pontszámának négyzetén,
azaz egy kvirten általában két n fér
el. A szedett szöveg terjedelmének
kiszámítására két lehetőség van:
1. pontszámmal, 2. kulcsszámmal.
• n-számitás pontszámmal: Ha a
hasábszélességet a ciceró pontszámával, 12-vel szorozzuk és a
szövegbetű pontszámának felével
osztjuk {mert egy betű négyzetén
két n van), akkor megkapjuk az
egy szedett sorban levő n-ek számát.

isu. Urtzulgh kijife lkjghcwóxyvh ertzikl asdfghjkljghertfy|
sijylj bertdifgkl.*

I

I

áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml werriöpöb asdfgh]klmn bztiljr
mungs. Lirt dis.»
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Hány szedett n (betű) van egy
10 ciceró széles, 8 pontos (petit)
sorban? (Számos betűtípus petit
fokozatából 10 ciceró sorszélességben 30 n van.)
10-12 = 120:4 = 30
A következő lépés az összes szedett sorok megállapítása
Ha a kézirat egész betűmennyiségét osztjuk az egy szedett sorban
levő n-ek számává/, megkapjuk a
szedett sorok számát.
A kézirat gépelt sorainak száma
124, az átlagsor leütése 67. Hány
szedett sorunk lesz, ha a hasáb szélessége 10 ciceró és a betűfokozat
petit ?

124-67 = 8308:30 = 276,9

nagyság mellett a betű metszése,
szélessége miatt más kulcsszám is
lehet. A szedőgépek matricáit, a
fényszedő gépek korongjait szállító
vállalat ismerteti, hogy egy-egy betűfokozatból egy ciceró szélességben hány n fér el. Ez az adat az illető betüfoko2at kulcsszáma. (Könyvünk második részében közöljük a
leggyakrabban használt betűtípusok
és fokozatok kulcsszámát.)
A kulcsszám segítségével
úgy kapjuk meg az egy szedett
sorban levő n-ek számát, ha
a hasábszélességet a teljes
kulcsszámmal szorozzuk.

A kézirat 166 gépett sor, az átlagleütés 66, a hasábszélesség 10 ciceró, a betűfokozat petit. Hány
szedett sori ad a kézirat ?

166-66=10956:30 = 365,2

Eszerint ha a kéziratot 10 ciceró
szélesre és petitből szedetjük, felkerekítve 366 szedett sorunk lesz.
Lapnyomdáinkban kevés kivételtel Primus betűmatricák vannak
a Linotype szedőgépekben. A Primus petit kulcsszáma nem 3, hanem 2,8. Most ennek megfelelően
számítjuk ki, hogy az előbbi kézirat
hány 10 ciceró széles petit sort ad.
166-66 = 10956:28 = 391,2
felkerekítve tehát 392 szedett sorunk lesz. Ez a péida azt mutatja:
mindig a tényleges kulcsszámot
kell alkalmaznunk.

Az eredmény tehát 277 szedett
sor.

Hány n van egy 10 ciceró széles
petit sorban ?
10-3 = 30

D n-számitás kulcsszámmal. Az nszámításnál leggyakrabban a kulcsszámot alkalmazzuk.

A kézirat 83 gépelt sor Átiagleutés 60. Szedés 11 c/ceró pt/bg. Kulcsszám 3 Számítás- 83x60 = 4980.33
= 154 petit sor, A tukorlapra 154 borgisi sort rajzoltunk be (3)

A kulcsszám úgy számitható
ki, hogy a cicerót (12 pont)
osztjuk a betűfokozat pontszámának a felével.
Mi a petit kulcsszáma?
12:4 = 3
Kulcsszámok: Nonpareille
Kolonel
Petit
1
_
Borgisz
Garmond
Ciceró
Mittel
;
Tercia

4
3,5
3
2,7
2,4
2
1,7
1,5

Ezek a kulcsszámok nem alkalmazhatók minden esetben. A pont86

D Ritkított szedés kiszámítása. Az
egyenletesen ritkított szöveget- például a borgisz testre szedett petitet a szedőgépen a szignálásnak megfelelően készítik el. A szöveg petit,
a torzs borgisz lesz.
A terjedelemszámítás a testre szedett szövegek esetén változatlan.
A kézirat 100 gépelt sor, az átlag leütés 56, szedés: 10 cic. pt/bg.
(Kulcsszám 2,8)
100-56 = 5600:28 = 200
Az eredmény 200 szedett petit
sor. A túkorlapra, mert a petit szedés borgisz testen van: 200 borgisz
sort rajzolunk be.

D Szedésvariációk kiszámítása. Az
előbbiekben az egyszerű átszámításokat tárgyaltuk. Másképp történik
a szedett sorok számítása, ha a bevezető résznek más a hasábszélessége és betűfokozata, mint a szöveg
többi részének. Ilyenkorkétrészletben számítjuk ki a szedett sorokat.
A kézirat 100 gépelt sor, átlagleütés 62. A kézirat első 20 sorát,
a lídet 20 ciceróra és garmondból, a többit 10 ciceróra petitből
szedetjük. Hány 20 ciceró széles
garmond és hány 10 ciceró széles
petit szedett sorunk lesz? Kulcsszámok: garmond 2,4, petit 3.

Először a garmond sorokat számítjuk ki:
20-62 = 1240:48 = 25,8
Azután a petitet:
80-62 = 4960:30 = 165,3
Az eredmény (felkerekítve): a kézirat 20 ciceró széles 26 garmond
és 10 ciceró széles 166 petit sort ad.

• A szöveg terjedelmének kiszámítása szöveg közti alcímek esetén:
Ma a kéziratban szöveg közti alcímek, helyhez kötött táblázatok,
grafikonok vagy más illusztrációk
vannak, akkor a terjedelmet több
részletben kell átszámítani.
A kézirat 104 gépelt sor. A kézirat szövegében három szöveg közti
alcímünk van. Az átlagleútés 60.
Terjedelemszé/nltás szöveg közti alcímekkel Ábránk a négyhasábos tudós/lés szövegeit elc/melt és beosztáséit
mutatja Az elsű alcímig 40, utána 48, a második alcím után pedig 60 pátit sor ven A 2 hesábos alcímek felett
A hasábszélesség 10 ciceró, a betűe beosztás 3, alatta 2 petit sor A 16 pontos alcímek 2 petit sörnek felelnek meg. (40+6+4 + 4 + 48 + 6 + 4 +
fokozat borgisz. Kulcsszám 2,7.
+ 4+60 = 776 petit sor) (4)
Mindhárom szöveg közti alcim kétkét 18 pontos sor, az alcímek felett
3, alatta pedig 2 üres sort adunk
beosztásnak. A bevezető rész, tehát az első alcímig terjedő gépelt
sorok száma 20. Az első és második
alcím közötti szöveg 42 gépelt sor,
a második alcim után 21, a harmadik alcím után ugyancsak 21 gépelt
sorunk van. Kiszámítás:
Bevezető: 20-60 = 1200 : 27 = 44,4 (45)
Az első és a második alcím közötti
42 soros gépelt szöveg:
42-60 = 2520:27 = 93,3(94)
A második alcím utáni 21 soros gépelt szöveg:
21-60 = 1260:27 = 46,6(47)
A harmadik alcím utáni 21 soros
gépelt szöveg :
21-60 = 1260:27 = 46,6(47)
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A bevezető lesz 20 garmond sor, 23 ciceró széles
Beosztás 10 pont, és 720 petit sor, 11 cicerós (S)

A kézirat terjedelme:
1:
2:
3:
4:

45
94
47
47
233 bg sor

12 bg

A három
szöveg közti alcím
2-2 soros, 18-,
összesen

15 bg

A három beosztás

(3x5 sor)

Összesen:
260 bg sor
A tükórlapra a számítások alapján a megfelelő helyen rajzoljuk be
a szövegrészeket, a beosztásokat
és a szöveg közti alcímeket. Először
tehát a 45 szedett sort, a szöveg
közti alcímet a beosztásokkal, azután a 94 sort, alcímmel, beosztásokkal, majd a 47 sort, alcímmel beosztásokkal, végül a 47 szedett sort
rajzoljuk be. Mindez 260 szedett
borgisz sornak felel meg.
Hasonló a helyzet és módszer a
helyhez kötött táblázatok vagy illusztrációk esetében is. A táblázatok, illetőleg illusztrációk számától
függően számítjuk ki megfelelő
részletekben a szedéseket.
A tükórlapra részletenként rajzoljuk a szovegtömböket, s a megfelelő
helyre, kellő beosztással a táblázatokat, illetőleg az illusztrációkat.
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• Átszámítások. A lapban sokszor
meghatározott terület van a szöveg
számára, és azt kell kiszámítani,
hogy ott a kívánt betűfokozatból
hány szedett sor fér el. Itt is két matematikai módszer van:
1. a pontszámokkal,
2 a kulcsszámokkal történő számítás.
D Számítás pontszámmal. A ciceróban megadott hasábmagasságban a meghatározott betűnagyságból szedett összes sorokat úgy számítjuk ki, hogy a ciceróban megadott hasábmagasságot szorozzuk
12-vel, és az eredményt osztjuk a
kívánt betűk pontszámával.

Hány szedett sor fér el petitből
egy 40 ciceró magas hasábban?
40-12 = 4 8 0 : 8 = 60
D Számítás kulcsszámmal: Ha a
ciceróban megadott hasábmagasságot a betű kulcsszámának felével
szorozzuk, megkapjuk a szedett sorok számát.
Hány szedett sor fér el egy 30 ciceró magas hasábban garmondból ? (A kulcsszám 2,4, a fele 1,2 )
30.1,2 = 36
A lapban rendelkezésre álló terület lehet 2, 3 vagy több hasáb.
Természetesen ilyenkor azt számítjuk ki, hogy összesen hány ciceró a hely.

Hány petit sor fér el három
10 ciceró magas hasábban?

3-10 = 30-1,5 = 45

Tehát 3 hasáb 10 ciceró magas
területen 45 szedett petit sor fér el.
Természetesen tipométerrel is
számolhatunk.
Q Szedett sorok átszámítása. Gyakon, hogy a sorok számát és a betűnagyságot ismerjük s azt kell kiszámitanunk, hogy az hány ciceró
magas.
Kiszámíthatjuk: a) pontszámokkal, b) kulcsszámokkal.
Számítás pontszámmal: Ha az
összes szedett sorok számát a betűnagyság pontszámává/ szorozzuk, s az eredményt 12-vel osztjuk:
megkapjuk a magasságot ciceróban.
200 szedett petit sor hány ciceró
magas?
200-8 = 1 6 0 0 : 1 2 - 133,3
Tehát 200 petit sor magassága felkerekítve 134 ciceró.
Számítás kulcsszámmal: Ha a
szedett sorok számát a kulcsszámok
felével osztjuk, megkapjuk a magasságot ciceróban.
240 garmond sor hány ciceró
magas ?
240 • 1,2 « 200
A terjedelmek átszámításánál
mindig a klasszikus kulcsszámokkal dolgozunk! A petit kulcsszáma
tehát mindenkor 3, a borgiszé 2,7
és így tovább, mint az eredeti táblázatban szerepel.
D A félkövér kiemelések és a terjedelemszámltás. Még mindig elég

sok napilap használja az elöl vagy
az elől-hátul behúzott kiemelést.
Főleg a félkövér kiemeléseknél.
Amikor ilyen kiemelést jelötünk
a kéziratban, ez terjedelemtöbbletet
jelent, ami a szedett sorok megállapításánál jelentkezik.
A behúzások beszámítása, ha az
az anyagon belül kevés - tehát 2-3
-.elhanyagolható, viszont a kiemelés feletti és alatti 4-6 pontos beosztást hozzáadjuk a szedés terjedelméhez.
Ha sok a félkövér kiemelés, akkor másképpen számítjuk át a gépelt szöveget szedett sorokra.

A középre zárt kiemelés felett és alatt 1-1 petit sor
a beosztás Ezért a terjedelemszám/tásnil e résznél
7 sori kell az eredményhez hozzáadni (6)

'Stuvz snrdn

j

|etaoih sndrl cmí snr snrstii
ietao. Cteao cmf snr snrdta]
. cmfw etao nrcmfsnrsn
etao sndr c mtae snrf. Abgvcs.
|Ge atio cmf csncf
|
|Ecmfw snr stadosnr ta m r
jetao. Wsrdta vb cmf nvbm.l
lAb cmfw snrd cmfbgbcmfwx
etaoi vbgcm cmfw
•
iStuvz snrdn
J
tetaoih sndrl cmf snr snrsni
letao. Cteao cmf snr snrdta.
| cmfw etao nrcmfsnrsn J
etao sndr c mtae snrf. Abgvcs
IGe atio cmf csncf
j
lEcmfw snr stadosnr ta mfj
jetao. Wsrdta vb cmf nvbm.j

Ha sok a középre zárt félkövér
kiemelés, a beosztásokon kívül f i gyelembe kell vennünk, hogy 4 nnel kevesebb fér el egy-egy sorban.
A kézirat 180 gépelt sor, átlagleütés 60, a szedés 10 ciceró Primus petit. (Kulcsszám: 2,8.) A szövegben 14, elől-hátul behúzott félkövér kiemelés van, a szedett fett
sorok száma 50. Beosztás a kiemelés felett és alatt 6-6 pont.
Külön számoljuk a teljes és külön
a behúzott sorokat, azután hozzáadjuk a beosztásokat:
130-60 = 7800:28
50-60 = 3 0 0 0 : 2 4
14 beosztás (14 cic.)

278,5
125
21
424,5

A tükörbe 425 szedett sort kell rajzolni.
• Nyomtatott kézirat átszámítása.
Gyakori az, hogy a szerkesztőség
nyomtatott szöveget használ kéziratként.
A szedett sorokra történő átszámítás ilyenkor csak annyiban tér el
a szokott módszertől, hogy a nyomtatott sorok alapján állapítjuk meg
az átlagot, és azt szorozzuk a szedett sorok számával. így állapítjuk
meg az Összes betűmén nyiséget.
A kézirat egy lapban megjelent
közlemény. A nyomtatott sorok
száma 120, a hasábszélesség 12 ciceró, egy szedett sorban 36 n van.
Ezt a közleményt 10 ciceró széles
Primus petitből kell szedetni.
120-36 = 4320:28 = 154,2
Tehát a közlemény 10 ciceró széles petitből 155 szedett sor.

A korrigálás
és a
korrektúrajelek
A hibátlan újság készítésének sok
követelménye van. A végleges kézirattól, a félreérthetetlen nyomdai
utasításokon át, a gondos szöveges címszedésig minden ezt a célt
szolgálja. A nyomdai hibák mégis
elkerülhetetlenek. Sokszor műszaki
okok miatt hibás a szedés, hamis betűk vannak, nem jó az öntés, sorcsere van stb. A kézirat hibái is jelentkeznek a cím- és szövegszedés
során, amit ugyancsak javítani kell.
A hibátlan újság megjelenését
csak a gondos korrigálás biztosítja.
Ma már minden újságnál van: a)
szerkesztőségi, b) nyomdai korrektúra.
A korrigálás:
1) a címek és szövegek kézirat
szerinti olvasása,
2) a szöveg helyességének ellenőrzése,
3) a helyesírási és tipográfiai szabályok betartásának ellenőrzése,
4) az illusztrációk, képaláírások
ellenőrzése.
Fontos szabály, hogy kézirat
nélkül nem szabad korrigálni.
A korrigálás jelentős politikai
munka. Egy-egy hibásan szedett
betű, kimaradt szó vagy kimaradt
sor ellentétes éneimet adhat.
90

A korrigálást a „Korrektúrajelek
és alkalmazásuk" című szabvány
határozza meg. Csakis az egyezményes korrektúrajelek használhatók.
• A korrektúrajelek alkalmazása.
A szedéstevonaton - tehát a hasáblevonaton vagy oldallevonaton minden korrektúrajelet kétszer kell
feltüntetni. Először a hiba-előfordulás helyén. Másodszor a margón; a
hibával egy magasságban azonos
jellel, mellé írva a helyesbítést, illetőleg utasítást.
A sorszélességtől és a margóviszonyoktól függően a korrektúrajelek a papír jobb, illetőleg bal oldalára kerülnek.
Két- vagy több hasábos levonaton az adott hasábhoz tartozó jelet
következetesen a bal vagy a jobb oldali margón kell feltüntetni. (Például: 3 hasáb esetén ott, ahol nagyobb a margó, függőleges vonallal
különitendők et az első és második,
illetve a második és harmadik hasábra utaló korrektúrajelek.)
Azonos korrektúrajelek legalább
háromsornyi távolságon belül ne tegyenek.
A korrektúrajel jól látható, pontos, félre nem érthető, utasító jellegű
legyen.
A korrektúrára vonatkozó mindenféle magyarázó szöveget színes
vonallal kell bekeretezni.
A korrigálást színhez nem kötött,
de sötét színű irónnal, tollal, illetőleg golyóstollal végezzük.
A sajtó területén a hetilapoknál,
folyóiratoknál a nyomdahibákat kék
vagy fekete színnel, a szerzői javítá-

sokat pedig pirossal kell megkülönböztetni. (Ugyanez vonatkozik a
könyvkiadásra is.)
A szedésről készült levonat (kefelevonat) méretét úgy kell megválasztani, hogy a javításokat ne akadályozzák a szűk margók. (Kb. 4-5
cm-es margók szükségesek.)
A levonaton a betűk rajzolatai
tisztán láthatók (egyenek.
Ha egy vagy több sorban, illetőleg a hasábon végig azonos (rendszerint műszaki jellegű) hiba ismétlődik: egyféle - a többi jeltől a hasábon eltérő - jellel jelöljük. A jelet
azonban elég egyszer megismételni
a margón. A helyesbítés alatt jobbra
bekarikázva azt a számot, ahányszor
az azonos hiba előfordul.
Kényszerű helyzetben, több hasábos, bonyolult korrektúra esetén
- a jobb áttekinthetőség érdekében - a szövegben alkalmazott jeleket az oldal szélén megismételtekkel vonallal is Össze lehet kötni. Ezzel a lehetőséggel csak ritkán éljünk,
mert az összekötő vonalak sokszor
címet, szövegrészt, ábrát vagy képaláírást húznak át.
A nyomdai hasáblevonaton, a későbbiek folyamán betördelendö címekre, alcímekre, ábrákra és táblázatokra vonatkozó utalásokat (megjegyzéseket) a kéziratban a megfelelő helyen bejelöljük és bekeretezzük.
Minden levonatot kézjeggyel és
keltezéssel szükséges ellátni.
D A korrektúrák összesítése. A korrigálásnál lassan, figyelmesen, fékezve olvasunk. Gondosan figyeljük

a kéziratot és a hasáblevonatot, illetve az oldallevonatot. Csakis igy
kerülhető el, hogy a szövegben levő
hibákat „átnézzük". Idegen nyelvű
szöveget betűzve olvassunk.

2. KDRREKTÜRAJELEK

a jel rendeltetése

j a jel alakja

Rossz szokás, hogy a korrigáló
újságíró vagy szerkesztő kérdőjelet
ír a levonatra. Ebből semmit sem tud
meg a címszedő vagy a gépszedő.
„Lásd: kézirat", „Kimaradt sorok"

a jel alkalmazása
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/í gyorskilró szövege, fényszedésnil a korrigáláshoz Az első javltés a 6. szó cseráia A második beszúrás a 12 szó elé A harmadik a 17 sió cseráíe. A negyedik:
törlés a 21-161 a 23 szóig Az ötödik szóköz nélkül szedett két szó javítása a 28 szóban A hatodik egy szó cseré/e két szóra (A 41 szót cseréltük.)

Idézeteknél vagy politikai szövegnél ez a módszer természetesen
nem alkalmazható.
Újságkészítés közben, főleg napilapnál cím- vagy szövegváltoztatásra lehet szükség, esetleg alcímek
beírására. Ha a javításokat, kiegészítéseket vagy húzásokat már a hasáblevonat érkezésekor tudjuk, ott
ás akkor végezzük el, mert az oldallevonaton történő nagyobb javítások rendszerint áttordetést kívánnak.
A hírlapnál gyakran napi eseményrevár a szerkesztőség. Helyes,
ha a befejezetlen oldalról levonat
és korrektúra. Illetőleg revízió készül (Később csak az új anyagot
kell majd korrigálni a befejezett oldalon.)
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D Eényszedésö újság korrigálása.
E kérdés tárgyalásánál a Magyarországon kialakult módszerre szorítkozunk.
A Monophoto 600 működési elvének ismertetésekor szó volt arról, hogy az első lyukszalag a számítógépre kerül, amely a kívánt hasábszélesség (ek) szerint sorokra
bontja a cikket.
A komputer gyorskiíró gépe printer levonatot készít. (Leporellónak
nevezik, mert a hosszú tekercs
hajtogatva kerül használatra).
Ez a levonat a szedett soroknak
megfelelő gépelt sorokban adja a
szövegeket, utasításokat, és az első
korrektúra végzésére szolgál.
Ha a szerkesztőség szabvány korrektúrajelekkel javít, akkor a nyom-

dában a saját rendszer szerint vezetik át a leporellóra a korrektúrát
A fényszedésű korrektúra egyszerű.
A gyorskiíró gépelt szóvege előtt
négyjegyű szám van. Ez a sorban
levő első szó számának felel meg.
Például a 12. sor előtt 0256 szám
olvasható. Ez azt jelenti, hogy a
sor első szava a kézirat 256-ik
szava.
A fényszedésben a legkisebb
korrigálható egység a szó. Szónak
számít minden, amit egymástól szóköz vagy a kimenetsor jele választ
el. Számítógépi értelemben egy
utasításhalmaz is lehet „szó". A
szöveg elején például a következő
utasítás. C d 01 •* 2300 P12 l 121.
Most külön sorokban megismé-

teljük a jeleket és azok mellé irjuk,
hogy mi mit jelent:
(A parancs/elek bekarikázását elhagytuk.)
C d 01 (betűtípus) Times
*> 2300 (sorszélesség) 23 cic
p 12 (betűnagyság) 121 121 (betütörzs) 12 és fél pont
Korrigálás a fényszedésnél:
r j A szócsere végrehajtása egy
vagy több szó (mondat) esetében
(gy történik: A hibás szót egy vonallal aláhúzzuk. A gépelt sorral egy
vonalban a K a 0009. négyjegyű
szám után a cserélendő szót írjuk:
facsemete.
K = korrigálás,
a = szócsere,
0009. = a cserélendő szó száma,
facsemete = amire cserélni kell.
• A beszúrásnál az\ közöljük, hogy
melyik szó elé kerül az új szöveg.
Például: K i 0131. A válasz jó!
K = korrigálás,
i - beszúrás
0131 = a 131. szó elé kell a beszúrás. (A válasz jól)
D Törlésnél, egy vagy több szó
(esetleg hosszabb szöveg) dobásánál a szavak számát közöljük.
Például: K d 0137.
K = korrigálás,
d = törlés,
0137 - a 137. szó törlendő.
Több szó dobásánál azt közöljük,
hogy melyik szótól meddig kell töröl-

ni a szöveget. Például: K d 1116,
1146.Azaz:31 szó torlését irtuk elő.
A szerkesztőségi korrigálás után
a leporelló visszakerül a nyomdába.
Ha például a riportot tördelve kívánják szedetni, akkor a nyomdai
előkészítő számítógépes korrektúrajetekkel adja meg a tervezőlap
szerinti tipográfiai képet. (A Kéziratszerkesztés fejezet végén bemutatunk egy így tördelt riportot)
A korrektúra alapján új lyukszalag készül, és ez vezérli a levilágítógépet. A levilágítás után is lehetőség van javításra, de az már időveszteséget és költségtöbbletet jelent. A levilágítás utáni újabb korrigálás miatt ugyanis a javításokról
új lyukszalagot kell készíteni, majd
a gyorsnyomaton kapott szöveget
ellenőrizni kell. Az újabb levilágítás
természetesen új filmet vagy fotópapírt is kíván.
D Revízió, szuperrevízió, imprimatúra. Mind az ólomszedésnél, mind
a fényszedésnél az oldallevonaton,
illetőleg fénymásolaton a elmeken
és szövegeken kívül ellenőrizzük az
illusztrációk elhelyezését és azok
képaláírását. Ha a kép vagy a képaláírás nincs a megfelelő helyen,
természetesen a megfelelő korrektúrajellei vagy számozással azt is
helyesbitjük
Az oldal levonaton a revízió során
is ellenőrizzük a léniákat és a kereteket. Azok cseréjét vagy más állítását előírjuk. Például ha egy táblázatban a léniát (vonalat) másfajtájúra kell kicserélni, a vonalat szorzó
kereszttel. X-szel jelöljük meg. A le-

vonatszélén megismételjük a jelet ós
mellette feltüntetjük a kívánt lénia
fajtáját. Például: 2 pontos (negyedpetit) fekete léniát. Ha a keret sarkai
nem állnak össze, a sarkok helyét
bekarikázzuk.
A korrigált hasáb-, illetőleg oldallevonatok a címszedőkhöz, illetve
szovegszedőkhoz kerülnek. Az esetek többségében megtörténik a hibák javítása. Előfordul azonban,
hogy a címszedő vagy szövegszedő
figyelmét elkerüli valamelyik jelölés.
Igy azt a hibát nem javitják ki. Az is
gyakori, hogy a javítandó sort hibásan szedik. Lehet, hogy más betűtípust vagy hasábszélességet szednek. A gyakoribb az, hogy a hibás
betűt vagy szót kijavították, de a
sorban másik hibát szedtek. Éppen
ezért a korrektúra végrehajtását
mindig ellenőrizzukl
Az első ellenőrzést revíziónak, az
utolsót szuperrevíziónak nevezik.
A korrektúra revíziójánál vagy szuperrevíziónál az a szabály, hogy legalább három sort olvasunk el: 1. a
javított sor fölötti sort, 2. a javított
sort és 3. az alatta levőt. A korrigálásnál ugyanis a szedő „eldughatja a
sort", azaz nem a megfelelő helyre
teszi. Ha három sort olvasunk el az
ellenőrzésnél, akkor az esetleg rossz
helyre került új szedett sort nem találjuk, tehát megkeressük. A revíziónál és szuperrevíziónál ugyanazokat
a korrektúrajeleket használjuk, mint
a hasáb-, illetőleg oldallevonatok
javításánál. A szuperrevízió után
„A kijelölt hibák gondos javítása
után nyomható" szöveggel imprimáljuk az oldalakat.
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Az oldaltervezés
előkészítése
Következő fejezeteink az újság szerkesztésének és tipográfiai tervezésének további részleteit tárgyalják
a tördelési formáktól a tükörkészítésig. Ugyanakkor a folyóirat, a hetilap és a napilap jellegzetes felépítésével ismertetnek meg.
• A lapterv. Első témánk az oldaltervezés előkészítésével foglalkozik. Laptervnek nevezik a legújabb
szám részletes leírását. Ebben az
egyes oldalakon megjelenő cikkek,
illusztrációk és hirdetések szerepelnek. Példánk napilap egyik oldala:
Hazai tűkor rovat. 7. oldal
Riport: Szupermarket-óriás mutatkozik be
Előreszedés. Szabó S.
4 flekk + 1 fotó
Napi információk:
Takarékoskodás a közlekedésben
(C. B.) Kb. 1 flekk
Több benzin Zalában (MTI)
Kb. 2 flekk
Utasszámlálás a metrón (T. 6.)
Kb. 1 flekk
A lapterv megvalósításának első
munkaszakaszai:
1. Az oldalra készülő kéziratok
megírása.
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2. Kéziratszerkesztés: irodalmi cím
és szövegszerkesztés (címadás,
végleges javított kézirat).
3. A kézirat tipografizálása.
4. Az illusztrációk fotózása, grafikák
elkészítése.
5. Az illusztrációk első válogatása.
D Anyagterjedelmek az oldalon.
A legtöbb szerkesztőségben standard oldalakat terveznek. A cikkek
terjedelme a különböző Összeállítások szerint változik. (Egy standard
oldalnak 6-8 változata van.)
A rovatvezető, illetőleg az olvasószerkesztő számol a rendelkezésre
álló hellyel. Szükség esetén rövidít,
kiegészít. Beszámítja az illusztrációk
és a hirdetések terjedelmét is.
A tördelöszerkesztőhöz kerülő
teljes anyag - főleg, ha sok a javítás, húzás - csak megközelítően
felel meg a teljes oldal terjedelmének. A gondosan előkészített lapnál viszont egészen pontos az oldalra leadott anyagmennyiség.
A törde/őszerkesztő a formai tervezés előtt megállapítja, hogy a
elmek, a szövegek, az illusztrációk
és hirdetések egyenként és összesen
mennyi helyet foglalnak el.
A napilap, amelynek szerkesztőségi oldaltervét már előzőleg ismertettük,"! 3fólióméretű. A lapalap-hasábszélessége 10 ciceró, hasábköz
nonpareille. Címek: Univers félkövér, Univers keskeny félkövér, valamint dőlt. Szövegszedés Primus. A
szedéstükör 6 2 1 / 2 x 9 6 ciceró. Az
élőfej 2 ciceró, alatta 2 ciceró be-

osztás van. Általában 12* a beosztás az egyes anyagok közt. A szöveg közti alcímek felett 3, alatt 2
nonpareille a beosztás,
p A számítás módszere. Rendszerint szedett sorokra (ritkán ciceróra)
számítanak át minden elemet. (C{met, szöveget, illusztrációt stb.)
A Szupermarket riport főcíme
4 hasábos, 1 soros, alcfme 18--os
és 2 soros (közte 12 - beosztás,
ugyanannyi lesz a szöveg előtt is).
A szöveg 181 gépeit sor. Atlagleütés: 56. Szövegszedés Primus,
kulcsszám 2,8. Négy egysoros szöveg közti alcím, egy 9x12-es álló
fotó és egysoros képaláírás van.
Ha a kétcicerós élőfejet és az
alatta levő beosztást levonjuk a 96
cicerós tükörmagasságból, 92 ciceró magas hasábjaink lesznek. Egy
hasáb 138 szedett petit sornak felel
meg. Az oldalon tehát 828 petit
sornyi hely van.
A 7. oldalra tervezett anyagok
petit sorokra átszámítva:
A Szupermarket-óriás
(címrendszer, beosztások) 54 sor
2 hasábos fotó, képaláírás
és beosztások
92 sor
4 szöveg közti alcím (18-)
beosztásokkal
24 sor
Szöveg, 181 gépelt sor,
10 ciceró
362 sor
532 sor
A 4 hasábban rendelkezésre álló
hely 552 szedett sornak felel meg.
A Szupermarket-óriás 532 sornyi
helyet igényel. Igy 20 sornyi hely
nincs betöltve. Az információk

mindegyike 2 hasábos, 24 -os címet kapott. A beosztás mindenütt
12-12Az információk címei
és a beosztások
46 sor
Szövegszedés 10 cic petit
(58, 114 és 58 szedett
sor)
230 sor
- ;
.
276 sör
Tehát a leadott anyagok betöltik a
fennmaradó kéthasábnyi helyet.
A Szupermarket-óriás című riportnál 20 petit sornyi hely maradt.
Kis 1 vagy 2 hasábos tudósítást
lehetne elhelyezni, de ez zavarná a
tömbtordelést.
Milyen lehetőségek vannak, ha
a gépelt szöveghez nem lehet hozzáírni, így a kapott anyag nem elég ?
D A terjedelem további növelése.
1. Ha nem egységes a címek fokozata, nagyobb címeket szedetünk.
2. A címsorok számát bontással
vagy verzál cím előírásával növeljuk.3. A szöveg közti alcímeket több
sorra bontjuk. 4. Az alcímek fokozatát emeljük. 5. A szöveg egyes fontos részeit behúzzuk, így a szedett
sorok száma emelkedik. 6. Ha erre
lehetőség van, a szöveg egyes részeit 1 fokozattal nagyobbra szignáljuk. 7. A folyó szöveget - amenynyiben a lapnál szokásos - egyenletesen ritkítjuk. Például: a petitet
borgisz testre szedetjük. 8. Az anyagot keretezzük. A keskenyebb szedés tóbb sort ad. 9. A képek magasságát növeljük. 10. Nagyobb hasábszélességet írunk elő (2 helyett

3 hasábot). 11. Több fotó esetén
képszalagot adunk. Például a 2.és
1 hasábos illusztráció helyett 4 hasábban 2 1/2 és 1 1/2 hasábosat.

vel. A tipográfiai rerid a lap tervezett beosztásait kívánja.
Modellünknél a fotó magasításával és áz egysoros szöveg közti
alcímeknek kétsorosra történő szignálásával érhető el a 4 teljes hasáb
betöltése.

• A terjedelem csökkentése. Ha az
oldalra a szükségesnél tóbb anyagot
adtak le, és a szöveg nem rövidíthető, akkor is vannak megoldások.
D A számítás variációi. Az oldalra
1. A címsorok számának csökkerülő anyagok terjedelme és az
kentése. 2. A hasábszélesség és a
elemek száma a vizsgálódás alapja,
betűfokozat leszállítása. 3. A cím
amikor előkészítjük a formai tervemellé tervezett illusztrációval csökzést.
kenteni a cím hasábszélességét
Újabb példánk iroda/mi hetilap
Például 3 hasábnál a 2 hasábos
egyik oldalának tervezési előkészíillusztráció elé 1 hasábos címet
tése.
tervezünk. 4. Amennyiben a hasáA formátum A/3. A szedéstukor
bok számánál több a szöveg közti
56 1/2x83ciceró.Alap-hasábszélesalcím, akkor azokból egy vagy kettő
ség 10 1/2 ciceró, hasábköz 12v
elhagyható. 6 A rövid szedett alÉlőfej 2 ciceró, alatta beosztás 3
címsorok összevonhatók. 6. A szöciceró. Ezek levonása után egy-egy
vegszedésnél indokolt részek - pélhasáb magassága 78 ciceró. Egy
dául idézetek - szövegét kisebb fohasáb tehát 104, az oldalon levő 5
kozatból szedetni. (A szövegszedés
hasáb pedig 520 borgisz sornak fe8", az idézet 6-.) 7. Hasábkozvagy
lel meg.
hasábkozök megszüntetése, és széNovella kerül az oldalra.
lesebb sorok szedése. A 92 ciceró
Címmező, 3 hasábos
hasábmagasságban 1 cicerós hasüllyesztett cím
sábköz megszüntetésével 260 n-nel
és beosztások
39 bg sor
több szöveghely lesz. 8. A fotó maA novella szövege
418 bg sor
gasságának csökkentése vágással.
Illusztráció helye
9. Képkivágás a kisebb méret érdeés beosztás
63 bg sor
kében. 10. Képszalag, amelyben a
méretek csökkenthetők stb.
520 bg sor
Mindenkor a helyzet adja a megoldást. Néha 2-3 lehetőséget együtt
alkalmazunk. Például a címnél, a
szövegszedésnél és az illusztrációknál szüntetjük meg a fennálló különbséget. Fontos, hogy ne éljünk
a beosztások szokott mértékének
csökkentésével, i/lető/eg növelésé-

Az illusztráció tervezhető 3 hasábosra (15 cic. magasságúra) vagy
1 hasáb 45 cic. magasságúra stb.,
de mindig pontosan a 63 borgisz
sor helyén.
Nagyobb képriportnál az illusztrációk méretezése után számítjuk ki
a cím és a szöveg terjedelmét.
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Tördelési formák
és lehetőségek

A defghijk
tuvyz

Istjegiqu tuqryzéljiegf
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A tördelés a különböző szövegek,
illusztrációk, hirdetések stb. tervezett elrendezése, elhelyezése az újságoldalakon.

Kövugejiklmno
tuvzó abcdefghijk

jS^

Az oldalak tervezését, tördelését
- a többi között - meghatározza:
a lap feladata, profilja,
a szerkesztés koncepciója,
az elemek száma,
az értékrend,
a hirdetések, mennyisége,
a tipográfiai rend,
a pszichológiai és esztétikai
követelmények,
h) a tipográfiai elképzelés és
i) a formaképzés választott módja, rendszere.

SÍ

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A következőkben nem a különböző laptipusok tördelését határozzuk meg, hanem az általános oldaltördelési formákat.
' A folyóiratok, napilapok, hetilapok tervezésénél részletesen foglalkozunk egy-egy laptipus tördelési
lehetőségeivel, jellegzetességeivel.
D A tördelési formák és az oldaltervezés: Az újságtervező a forma
választása előtt minden részletében
ismeri a szerkesztés koncepcióját.
Erre alapozza tipográfiai tervét, az
oldal szerkezeti felépítését és a tör-
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detés formáját. Mindezt úgy komponálja, hogy az újságnak egyéni tipografikai arculata legyen.
A tömb-, a szabad és a vegyes
tördelés, valamint az anyagok szimmetrikus vagy aszimmetrikus elrendezése között választhat a laptervező. A lényeg az, hogy a választott
tördelési rendszerrel érvényesíthető
legyen az értékrend kifejezése, valamint a gyors információátadás lehetősége.
• 1. Tömbtördelés. A tömbtördelés
az információközvetítés egyik eszköze. Nagyobb terjedelmű szöveg
több egyforma nagyságú, tehát rövi-

debb hasábra tördelve, könnyebben
áttekinthető, gyorsabban olvasható.
A tömbtördelés sokszor a lap
vagy a laptipus jellegzetessége.
A blokktördelés az oldalon, oldalpárokon belül számos tipográfiai
terv valóra váltásához nyújt lehetőséget.
A tömbtördelés nem jelenti a lap
tipográfiájának
megmerevedését
vagy az egyhangúságot. A különböző formájú és nagyságú tömbökből érdekes, mozgalmas, szép grafikai hatást tükröző oldalak tervezhetők.
Hetilapokban született meg a
szabad formából kialakított tömb-
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GíA/ vzlkiheda bstuvz
tördelés. Az oldalon, rendszerint az
utolsó hasábon, üres hely marad,
mert a kompressz szedést utólag
nem ritkítják. Ilyenkor például a 6.
hasábon 12 ctceró magas fehér folt
marad. Ha ennek a végére fekete
vagy színes pontot, esetleg más elemet helyeznek el: a tördelés tömbös. Ha az anyagot bekeretezik, az
az anyagelrendezéstől függetlenül
tömbtördelésnek számít.
D 2. Szabad tördelés. A modern
sajtótipográfia
általában oldalas
anyagnál alkalmazza a változatok
szabadságát kínáló szabad tördelést.

Négy anyagot helyeztek el az oldalpáron vertikális
tömbökben. Minden cikk formája álló téglalap. Az
oldelpér hasábritmusa: 2,4-4,2. A elmek ritmusa:
álló, kurzh-élló, kurzív. Szimmetria jellemzi az oldalpárt (1)
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Az oldalpár cikkeit horizontális tömbökbe tördelték.
A páros oldalon felöl, a páratlanon alul van a kisebb
terjedelmű anyag. Ez ez elrendezés és a hasibszélességek változata élénkíti az oldalképet (2)
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A tömbös tördelés rendhagyó esete. A szövegrész
be/ejezése ugyan szabadformaszerü, de az utolsó
hasáb végén még három szedett sor van. A fehér folt
tipográfiai elem. Igy az oldal tördelése tömbös (4)
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Gyakori az olyan grafikai hatás,
amikor több hasáb magassága eltérő. A tervezett fehér foltok ritmusa, a hasábmagasságot adó szöveg,
valamint az illusztráció folthatása
együtt alkotja a tetszetős formát és
oldalképet.
Néhány hetilap és folyóirat él a
szabad tördelés adta lehetőségekkel. Képeslapok, magazinok gyakrabban hasznosítják a szabad forma
előnyeit. Napilapok hétvégi irodalmi
és más mellékleteiben is megtalálható a szabad elrendezés.
A lap egyik jellegzetessége is lehet, ha a szabad tördelési formát
egy-egy számban többször és viszszatérően alkalmazzák.
• 3. Vegyes tördelés. A vegyes tördelés még elég gyakori anyagelrendezési módszer. Akkor beszélünk az
oldal vegyes tördeléséről, amikor a
zászlós és a tömbtördelés változatait együtt alkalmazzuk. Vegyes a
tördelés akkor is, ha tömb, zászló
és szabad forma együtt jelentkezik
az oldalon.
A vegyes tördelésnek számtalan
variációja van, ezért sokszor a tömb tördelésnél mozgalmasabb oldalak
komponálását teszi lehetővé.
Szabad anyagé/rendezés. A szőveghasábok magassága különböző (5)
Á főc/m felett jobbra zárt líd, télkővárbői, itmenS
szedéssel. A szöveg szabad elrendezésű (6)
Félkör alakú negetfv rovatclm e szabad elrendezésű
oldalon. Az elörezért háromsoros, nagy lokoiatúf6clm 6s a rovatclm elöl áll. Az elsB szoveghasáb és a
címrendszer között tervezett széles fehér csík (7)
Süllyesztett negatív főc/m, negatív számok mint alcímek, fotó. szöveg és beosztások. Szabad forma
alakult kJ (B)
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A vegyes tördelés elemzése során
felmerül az a probléma, hogy kialakult-e mérhető arány a tömb és a
zászló formák száma között? Bár
vannak ilyen vizsgálódások, az eredmény csak néhány újság módszerét
mutatja. Az arányokat esetenként az
egy-egy oldalon levő szövegek, illusztrációk száma és terjedelme határozza meg. Tehát más a helyzet
-akkor, ha 2-3 nagy vagy 12 kisebb-nagyobb anyag kerül az oldalra. Ugyanúgy tervezhetünk vegyesen tördelt oldalt, ha több a

tömb és kevesebb a zászló, mint ha
több zászló mellett kevés a tömb.
A vegyes tördelésnél nem ritka,
és a lap jellegzetessége, hogy több
tömböt vagy zászlót kereteznek.
Az oldaltervezés lehetőségei:

5. A főlapot vegyes anyagelrendezéssel, a mellékletet tömbtördeléssel tervezik.

2. A tömbtördelés uralkodik, de
néhány rovatnál vegyes a tördelés.

6. A szabad tördelés rendszeresen jelentkezik a hetilapban,
folyóiratban.

A defghijk tuvyz
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4 ^ /ntfc//ö anyagot - a szimmetrikus ofdaftörde/és
miatt- siabad formában helyezték ei. A négyhasábos anyag tornb. Az otdaitöfdelés, vegyes {10}
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4. Túlnyomórészt vegyes a tördelés. Egyes rovatoknál az
anyagelrendezés tömbös.

1. A tömbtördelés a tap jellegzetessége.

Vegyes tördelés. Az anyagé/rendezés szimmetrikus.Ab I oldalon szabályos zászló alatt tömb, a másikon fordített zászló és tömb. Az ifíó és a kurzív elmek véltakozá.tsa,a szövegek kétféle sprszélessége. a beosztások egyontetüsége teremti meg az összhatást (9)

Sabgcd jfnimopr ytuváon

3. A vegyes tördelést alkalmazzák.
•

Igen mozgalmas oldalkép alakult ki a vegyes anyagé/rendezés során Két zászló
és két tömb alkotja íz oldalt (11 ) Az Induló riport szabályos zászló, fotóval
Mellette képinformáció rövid szöveggel A tördelés tömb Az oldal othasábos
Tlormájú riportját portré egészíti ki Az alsó harmadban két tömb (12)
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A rovatrendszer
és a zárt
oldalrendszer
A nyomtatott újság őskorában nem
volt rovat- és oldalbeosztás. A különféle információkat minden rendszerezés nélkül közölték. A rovatrendszer etsŐ lépcsőjének a Hazai
események és a Külföldi események
szerinti felosztás tekinthető. A témák alapján történő rendszerezés
vezetett el a rovatokig. A rovat
nemcsak részekre osztja az újságot,
de rendszeres helyet is biztosit azoknak a lapban, ezzel a gyors tájékozódást is szolgálja. A laptervezés
ezért épiti számos esetben az élőfejbe a rovatcímet.
A rovatbeosztás és a zárt oldalak
rendszere szorosan összefügg. A folyóiratoknál, napi- és hetilapoknál
egyaránt megtalálható mind a rovatbeosztás, mind a zárt oldalak
rendszere.
A szerkesztés a zárt oldalrendszernél annyi anyagot (kép, szöveg
stb.) ad a tipográfiai tervezéshez,
amennyi egy vagy több oldalt teljesen betolt.
A heti- és napilapoknál, valamint
folyóiratoknál többféleképpen is jelentkezhet a rovatrendszer és a zárt
oldalak rendszere.
Hazai politikai tükör cimű rovatba
kerülhet például az e témához tartozó minden belpolitikai esemény.
A rovat terjedelme lehet akár 6-8
oldal is, és azon 10-15 különféle

A zárt oldalrendszer kitOnS kiegészttSje az élőfejbe tervezett, szedett vagy rs/zolt. fekete vagy színes rovatc/m amely ez olvasó gyors tájékozódását segíti A Napilapoknál leggyakoribb, hogy a rovetc/m középre
zéit B Egy üjságoldalon két vagy több rovatclm is lehet az élőfejben Itt az az érdekes, hogy két kis reklámszarQ
betűből szedett rovatdin előzi meg a elmeket a háromhasábos rovatfe; alatt C Folyóirat negatív rovatclme
Színes vagy színes negatív is lehet a tájékoztató clm. D- Két lénia közé tervezett elCrezárl rovatc/m, középre
zárt főcím. E. Hetilap rajzolt rovatclme. mellette kétsoros c/m. A megoldás középtengelyes (1)
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anyag szerepelhet. A publicisztikától az interjúig, sőt a humoreszkig mindenféle sajtó- és irodalmi műfaj megjelenhet a rovaton belül.
A zárt oldal fogalom szintén azt
jelenti, hogy egy vagy több oldalt
azonos témájú anyagokkal teljesen
kitöltenek. Akkor is zárt oldalról van
szó, ha egy oldalon belül több rövidebb terjedelmű rovat (és rovatcim) kap helyet. Természetesen hirdetéseknek is helyük van a zárt oldalakon Az élőfejben két vagy három rovatcím is szerepelhet. Mint
(1) ábránk B modellje mutatja: a fő
rovatcímeket kis rovatcímek egészíthetik ki.
A rovatrendszer-beosztás a lapprofilok szerint változik. Napilapnál
például Politika, Hazai tükör, Tudósítóink jelentik és A nap krónikája rovatok tulajdonképpen a belpolitikai anyagok rendszerezett
megjelenését biztosítják.
Ily módon több egymás után következő oldalon az ótőfejben megjelenő rovatcimek mutatják a belpolitika különféle témaköreit.
Napilapok, hetilapok, folyóiratok
élnek az olyan rovatmegoldással is,
hogy a sajtótermék meghatározott
részében közölnek rendszeresen bizonyos rovatokat.
Irodalmi folyóiratnál például Korkép, Napló, Szemle, Tájékozódás,
Műhely, Kerekasztal, Művészet,
Könyvekről stb című rovat a lap
utolsó negyedében szokásos.
A napilapokban vannak rovatok,
amelyek bizonyos oldalon vagy oldalakon a különböző napokon egy1.04
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HÁTAM

Azárt oltiaitendszer külpolitikai hetilapban Az újság nem kölöl »r é/Ofejben rovaídmei.A elmek szövege alapián vtlégos, hogy melyik oldalakon melyik rovat anyagait koili Az újságok többsége a rovetbeosztást követi.
A szokott oldalakon találja meg az olvasó az egyes rovatokit Itt a páros oldalon tiport jelent meg A valós értékrend kifejezése miatt került a címrendszer mattá a térkép Ez az illusztráció Is külpolitikai témára utal. A páratlan
oldalon két anyag kapott helyet Egyik politikai helyzetkép, a másik keretezett publicisztika. (A teleim helyén
a rovatclm ) A páratlan oldal tehet két anyagból álló lén rendszer (2)

mást váltják. Például a 11. oldal
kedden az Asszonyok, lányok, szerdán a Hobby, csütörtökön a Csak
fiataloknak, pénteken a Kirándulás,
üdülés, utazás, szombaton Divatról
nőknek, férfiaknak, vasárnap pedig
A történelem lapjairól című rovatnak ad helyet.
A zárt oldalrendszer és a rovatrendszer vizsgálatánál hangsúlyozni
szükséges, hogy számos újság az
egyes oldalakon nem közli a rovat
címét. A 2., 3., 4. és 5. oldal például

állandóan a külpolitikai rovat helye,
de az élőfejben nincs összefoglaló
rovatcíme. Az o\da\akonVÍ/ághiradó,
Kommentár és más rovatclm lehet.
Egyes nagy rovatokon belül is
jelentkezhetnek a kisebb rovatok.
Igy például: a Kultúra-oldalakon
Színházi napló. Filmhíradó és más
rovatcimek alatt közölnek az újságok érdekes anyagokat.
A rovatok és zárt old alrendszerek
tipográfiai kérdéseit az egyes résztémáknál tárgyaljuk.

Az oldalpáron az élSIejben szerepel a rovatcfm. Az é!6fej keretezett változatát Htjuk. (Szokásos: az aláhúzott, a két lénia között elhelyezett, az élSfej közepére tervezett
rovatclm Is az oldel élén. Vannak újságok, amelyek negatív, színes vagy színes negatív rovalelmeket komponálnak az élőfejbe. Ujabban petitből, sőt nonporeitle-ből szedett sor az élSIsj.Ei esetben helytelen e rovatclmet is az élófejhez kapcsolni, mert a kis fokozatú sorban elvész a rovatclm.)A 14-15. oldalt zárt oldalrendszerben tervezték Az oldalpárnak az Is érdekessége, hogy a elmek nem kerültek sehol egymás mellé. Illusztrált újságban ez a rendszer sikerrel valósítható meg (3)
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A\z újságok címoldalénak alsó harmadában szokásos, hogy rovatszerQen közlik a
tgérdekesebb információkat. Napilapoknál gyakori e módszer valamelyik váltohgóré
lata. Néhány megoldás: 1 Van. amikor kis fokozatúak a elmek és a szóvegek terjedelme kulonböző. ilyenkor folytatólagos a tördelés. 2 Az alsó harmad szövegszedése eltér az alapszéiességtől. 3. Keretben adják a rovatot. 4. Egy- és kéthasábos
címek váltakoznak. 5. A káthasábos szöveg szedése átmenő. 6. Nemesek elmeket,
szövegekei, hanem Illusztrációkat is közölnek a rovatban stb. (4)

AB0LNAB9

A rajzolt
ro/f vagy a szedett rovatcimek tervezésénél arra összpontosítjuk a figyelmet,
hogy sióknak
átoknak egyéniségük./eiieyteiesseguK
egyéniségük, jellegzetességük teyyen.
legyen. i\ert/ijuK
Kerüljük aarovatclm
rovatom sablonosaoionokat Nemcsak a rovatclm szövege és formája átgondolt, hanem annak felhasználhatósága is Itt azt látjuk, hogy a tükör szélességén átvonuló negatív szalagba vágták
az Illusztráció felső részét A háttér nélküli fotó. a fSolm és szedéstomb, valamint «
képaláírás is sikerüli megoldások (S)
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Újságcímek,
címrendszerek
változatai
A cimszerkesztés változatossága
élénkíti a lap tipográfiáját. A hatásos
oldalkép kialakításához nem szükséges sok betűfajta vagy a vegyes
címrendszer. Egy betűtípus három
változata például már rengeteg variáció lehetőségét biztosítja. Itt a
Times típusok alkalmazásával készült mintáink igazolják ezt. Külön
érdekesség, hogy a2 egymás mellé
kerülő címeknél miképpen jelentkezik az elientéthatás is.
Különböző címeket és címrendszereket mutat az ábra az egysoros
főcímtől a négyes címrendszerig.
{ 1 . Feleim, 2. főcím, 3. alcím, 4. nagyobb alcím.) Ezek is jó modellek
lehetnek egységes címtipográfia
esetén. A választott címrendszer és fokozatrendszer - végigvonulhat
az újságon.
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5 a) Kurzív feleim, állá főcím, bj Álló feleim, kunlv
főcím 6. a} Álló Feleim, kurzív főcím, álló eleim,
b) Verzál főcím, kurrens alcím, c) Kurzív feleim, álló
fóc/m, kurzív akim
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7 a) Kurzív feleim, álló fódm. kunlv eleim és élló
nagyobb (úgynevezett kiütött) alcím, b) Álló feleim,
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• A címek aláhúzása. Időnként
visszatérő kiemelő és hatásfokozó
módszer a cím aláhúzása. A főcímnél a betű vonalának megfelelő
léniát választunk. Ha színes az aláhúzás, akkor az a betű vonalánál
erősebb is lehet.

7. A feleim és a IScIm aláhúzása Igy helytelen, mert
mindkét címsornál használták a léniát
2 A feleim és az alcím aláhúzása szokásos
3. A tld alatti, középte zárt elmet emelték ki lémével
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4 Megszakított aláhúzást vonal. Elavult, nyugtalanító Már nem használ/ék
5 Ha a címsorban lefelé menő vonalú betűk vannak,
ugye címrendszernek megtelelően. de legalább 6-8
pontos beosztás után következik az aláhúzás
(A túl nagy beosztás helytelen, mert a elm és a lénia összetartozik)
6 Ha nincs leleté nyúló betűvonal, ugy egyenletes
a c/m és az aláhúzás kozottl lahér csík
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G A keretezett clm. A laptervezés
során különféleképpen fehet hasznosítani a keretezett címet. A keret
leginkább az elválasztás céljait szolgálja. Lehet a keretezett clm az újság
jellegzetessége. Ilyenkora rendszer
végigvonul a lapon.
Csak néhány hetilap választott
olyan megoldást, hogy minden címet keretben ad. A lapok-többsége
kevés elmet keretez. A keret ilyenkor jellegzetesség, kiemelés. (Például csak A szerkesztő írja rovat
címe keretezett.)
Érdekesek az olyan keretezett cimek, amelyeket illusztráció egészít ki.
Az oldalélén négyhasábos keretezett cím (ti. A keret felső része negatív clm (2) Az illusztráció i/att
helyezték el a elmet (3)

Was die andem verschweigen

• Telesoros elmek. A címrendszerek változatai között is kiemelkednek a telesoros ctmek. Ennél a
rendszernél az irodalmi címszerkesztés úgy adja a címeket, hogy
azok szedésben tömböt képezzenek.

Az oldal keretezett információval Indul A kétsoros verzál fíclm hasábszálessége ugyanaz, mint a szövegé.
A négyhasábos riportnál a főc/m két sora, maid az alcím három sora egyforma széles (5) Egyhssébos fotó után
következik a teljes hasábszélességet betöltő feleim és főcím A négyhasábos félelme és kétsoros alcíme egyforma, A főcím szélesebb (6) A főcím és a háromsoros akim alkot lombot A kéthesébosnél a feleim és a háromsoros főcím soia megegvezik a két alaphasábbal (7). A négyhasábos főcím és alcíme egyforma széles
A címrendszer mellett fotó (8)
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D A clmszerkesztés csoportjai. Az
újságok címszerkesztése hét főcsoportra osztható. Most a főcímekkel
foglalkozunk. (A felcimek és alcímek
terén kialakult rendszerek: a) Álló
főcímekhez dőlt feleimet, illetőleg
alcímet szedetnek, b) Kurzív főcímhez álló feleimet és alcímet szignálnak, c) Érdekes - a többi között - az
a megoldás, amikor a felcímet, illetőleg az alcímet a focim kisebb fokozatából, de ugyanabból a betüfajtából adják.
Hogyan tervezik a különböző lapok egységes vagy vegyes clmszerkesztésuket, amely végigvonul az
újságon és jellegzetes?
1. Egy betűtípusból szedetik az
újság Összes címeit. (Például
Bodoni félkövérből.)
• 2. Egy betűtípus két változatából. (Bodoni félkövér és Bodoni félkövér kurzív.)
3. Egy betűtípus változatait alkalmazzák. (Bodoni félkövér,
Bodoni félkövér kurzív, Bodoni
• - keskeny félkövér, Bodoni keskeny kurzív félkövér.)
4. A betűtípus összes változataiból szedetik a címeket. (Bodoni antikva, Bodoni kurzív,
Bodoni félkövér, Bodoni félkövér kurzív, Bodoni kóvér,
Bodoni kövér kurzív, Bodoni
keskeny félkövér, Bodoni keskeny kurzív félkövér, Bodoni
díszes.)
1. Minden elm Tlm»s.(Az Induló anyag elme mindig
verzál) (9)
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5. Rovatonként választanak betűtípusokat. (Például: címoldal: Bodoni félkövér. Kultúra:
Garamond antikva, Belpolitika:
Univers stb.)
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;

6. Vegyes címszerkesztés. Egyegy oldalon több típusú címet
- esetleg változatot - szedetnek. (Bodoni, Univers, Garamond stb.)
7. A főlapban vegyes a címrendszer, a mellékletben egységes
a címtipográfia

ABCDEFGH
KLMN

ttínmti'
i—*,ft*t n^i ••>•>»
unna—,. lücÉivMir f4f*l<i»i
*iLfL40iui i-wwvfA halc-lhi*

A BCDEFGH1
GH1JK

)(

Ogjjkqorstvon
degtjedf

ssrt

1

HU»

Gf>*n

4(^V>i!

KT|0<Í>VA

ABCDEFGHI
JKUVI

.mm DtJ^n

i

Aghijkpo
rstu

Hag

riiliiiil

nW>t*V*4'i T.aniiflpn

Ptgf hijkmnop
hdcba

i#uk M*-<

jf «%É 4^>
ri<i#4il4fi<

C-wft|V">

»-*»JÍC

Babcdefghijk

Nacdgihmlopr

n^MTO-j-J^fc q u n •••#»
-.U-"*"H

Ti-BHtflllI

3. Bodoni félkövér és Bodoni félkövér kuntv (11). 4. Uni^i>fs-*csksny félkövéréi dSIt (12). 5. Vegyeseimrendsíer, de helytelen, mert minden cím típusa més, Bodoni félkövér, Karnak, Tempó Black és Times elmek
váltják egymás! (13). 6. Vegyes címrendszer. Univers és Times változatai (14)
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A lapban a cím, illetve a címrendszer a figyelemfelkeltés lényeges eszköze. Nagy hozzáértést kíván
a címek, címrendszerek tervezése.

2. Times és Times kurzív elmek (10)
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A lap egyéni
tördelési stílusa
Amikor egy újság tipográfiai tervezésének lehetőségeit elemezzük,
az információátadás és információátvétel törvényszerűségeiből indulunk ki.
A közlendő információ és az elrendezés módja-beleértve a vizuális elemeket is - meghatározott kapcsolatban állnak egymással.
A vonalak, síkok, a vonalhálózat
és ritmus irányítják a néző figyelmét.
A tipográfiai tervezésnél az itemeknek nevezett elemcsoportok az
alapok.
D Az elemcsoportok: a lapfej, az
élőfejek, a rovatcímek, címsorok,
szövegtombók, táblázatok, fotók,
rajzok, beosztások, kisebb-nagyobb
tervezett fehér mezők, a horizontális
és vertikális léniák, a léniakeretek.
Ezek a vizuális elemek - mint mondottuk - meghatározható viszonyban állanak egymással. Az itemek
helyes kiválasztása, aránya, rendezettsége alap ahhoz, hogy újságoldalakat tervezhessünk.
Tehát a megfelelő elemek, elemcsoportok kiválasztása, rendszerbe
foglalása, felépítése és tagolása a többi között - a tervezőszerkesztő
jelentős feladata.
Az újság megjelenési formája,
amely a tervezés alapján a tördelés
során alakul ki, az informálás hatá-
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sos eszköze, szerves része. Elemcsoportokból komponáljuk az oldalakat, oldalpárokat, végeredményben az egész lapot.
Tehát vannak efemek, elemcsoportok. Ezek variálásából, újjáalkotásából más és más megoldások, új
formák születnek. Az újjáalkotás lényege: a régit lebontani, kiegészíteni, átrendezni, tehát új szerkezeti
megoldást találni.
Minden információ csak akkor
értékes, ha az addigiakhoz képest
többletet ad. A tipográfia is növelheti az információértéket.
A tipográfia az információátadás
eszköze. Nem egyszerű közvetítő.
A tipográfiai információ - ha az
tervezett - fokozza a betű és a kép
nyújtotta hatást. A tipográfiai többlet olyan ráhatás, amely a befogadó
figyelmét egy-egy anyagra irányítja.
Tervezett vizuális, esztétikai és pszichológiai hatáskeltésnek vagy akár
szemhez szóló üzenetnek, sőt élménynek is mondhatjuk.
D A lap felépítése: a tartalom sorrendjének rendszera, az egyes anyagok, rovatok elhelyezése, elrendezése a címoldaltól az utolsó oldalig.
A tervezőszerkesztő feladata,
hogy a szerkesztés koncepciói szerint megalkossa a lap tipográfiai
szerkezetét.
• A tipográfiában a mondanivalónak megfelelő, a valós értékrendet
tükröző, ugyanakkor esztétikailag
is színvonalas elrendezés jelenti a
tartalom és forma egységét.
A látvány a lényeges kiinduló-

pont, a befogadás feltétele. A tipog ráfiában, mint mondottuk, a síkok,
vonalak, a vonalhálózat ritmusa stb.
irányítja a néző figyelmét. A laptervező ennek tudatában komponálja
az elemekből az újságoldalakat.
• A tervezés stílusa. Az újság mindenfajta társadalmi információ ószszessége. A szerkesztés feladata úgy
válogatni az anyagok között, hogy
az olvasók igényeit kielégítse.
A lap egyéni arculata a szerkesztés és tipográfia lehetőségeivel teremthető meg.
A sajátos, jellegzetes tördelési stílus kialakítását tóbb tényező határozza meg. A kiindulópont mindig:
1. A lap jellege, rendeltetése,
megjelenési ideje.
2. Az újság formája és az oldalterjedelem.
3. A nyomtatási eljárás.
4. A szöveg, az illusztráció és a
hirdetés aránya.
A tipográfia és a tördelés stílusa
ezek ismeretében tervezhető. A tipográfiai koncepció: nézőpont, elgondolás. Ennek valóra váltásához
ötlet szükséges.
Milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy sajátos és jellegzetes
legyen az újság tördelése?
Az ismert elemek és elemcsoportok legtöbbje alkalmas arra, hogy a
megszokott, közismert egyhangú
megoldás helyett más változatot,
újabb formát, hatásosabb grafikai
megoldást keressünk.
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Ilyen állandó itemek: a lapfej, a
elmek, az előfej, a rovatfejek, a
szalag rendszer, tartalmi ismertető, a
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Az előrezárt elmek, a vezető anyagok Ildiéi, a szövegszedés variációi

írások - a többi között. Vizsgáljuk
egyenként a lehetőségeket.
7. A lapfej. Az újság szedett vagy
rajzolt címét pillantjuk meg elő-

az illusztrált
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lap

jellegzetességet

ször. Éppen ezért: ne válasszunk
jellegtelen betűket. A lap címe
olyan kompozíció legyen, amely grafikai látvány, és egyben az első oldal egyik kiemelkedő eleme. Az egy-
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és kéthasábos, fekete vagy színnel
nyomott lapfej hozzájárul a mozgalmasabb első oldal tervezéséhez.
A 2 vagy 3 hasábos újságcím
esetén két, szinte egyforma értékű
induló anyagot adhat a lap. Az egyik
a lapfej alatt, a másik mellette kap
ilyenkor helyet. Az 1, 2 vagy 3 hasábos lapfej mellett tartalmi ismertetőt vagy szalagokat is terveznek.
2. A cimszerkesztés. A választott
clmbetűtípusok, változatok, fokozatok, a címrendszer és az elhelyezés
módja külön is, együtt is alkalmas
új megoldásokra. A lehetőségek felhasználása - a Ludlow, a fényszedésű, a Letraset cím - is ide tartozik. Aláhúzások, színhasználat,
negatív és más elmek ugyancsak
megkülönböztethetik az újság címtipográfiáját a többiektől.
3. Az előfej. Több mint 50 variáció ismert, mégis az elavult élőfej
van többségben. Pedig az élőfejnek,
ha rovatcímet is közöl, a gyors tájékoztatás terén fontos funkciója van.
Az élőfej sok lapnál már csak érdekesen tipografizált nonpareille
vagy petit sor, tehát nem emelkedik
ki. Azonnal a elmek stb.-k veszik
át a vezető szerepet.
4. A rovatfejek. A tördelés stílusa
határozza meg a rovatcímek grafikáját és helyét. A rovatfejek túltengése
hiba. Az egyszerűség és a jó folthatás nem ellentmondás. Még mindig
sok a túl látványos, tarkabarka, sőt
alig olvasható rovatclm. Amiről
előbb volt szó, az élőfejbe tervezett
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rovatcímet már igen sok újság használja. Itt az oldal más helyén szereplő rovatfejekre gondolunk. Ezek lehetnek rajzoltak, szedettek, negatív
vagy színes rovatcímek.
5. Szalagrendszer, a tartalmi ismertető mindig segíti az olvasót
a válogatásban. Az illusztrált szalagok ritkák. Pedig a sikeres példák
azt mutatják, hogy a címoldal látványosságai is lehetnek. A szalagokból összeállított oldalak olyan grafikai kompozíciók, amelyek segítik a
válogató, néző újságolvasót. Itt
azokra az egész címoldalt betöltő
szalagokra gondolunk, amelyeknek
jellegzetességei: a jó címek, az érdekes illusztrációk és esetleg a
gyorsjelentésszerű rövid szövegek.
6. A szövegszedés. A Ifdrendszer
és a hasábszélesség mértéktartó variációja, a betűfokozatok váltása a
harmonikus szövegszedés tervezésére alkalmas eszközök. A túlzott kiemelések eltűnőben vannak. A szövegszedés leegyszerűsödése azonban nem jelenthet szürkeséget.
7. Az illusztrációk. A fotó és rajz
régiradott lehetőségek. A képszerkesztés ennek ellenére mutathat
egyéni jeleket, jelleget. A képinformációk fegyvertárába tartozik a merész vágás, a háttér elhagyása, a fotografika, hogy csak néhányat említsünk. A szöveg jobb megértését
szolgáló magyarázó grafikák éppen
úgy érdeklődésre tarthatnak számot,
mint a rajzolt grafikonok vagy a fotó
és a karikatúra ellenhatása.

Az értékrend
és az
oldaltervezés

Jmlopihg
aoprsu

STUVWXYZIFJ
LKHFEICBAÜIRPT

ss^

F K N O P R S T ~J'£Z"^ £££«4>

Jilkmn
?ÍKS £3Í™ 2£2?£i oprstu

Swttzeriand
Napilap oldalain elemezzük az értékrendet tesztünk
alapján. Az egyes cikkeknél elhelyezett számok mutatják a legvalószínűbb értékrendet

A tipográfiai tervezés az újságban
- a többi között - megkülönbözteti
a különféle újságírói és irodalmi műfajban Irt, különböző értékű anyagokat.
A hírértéket az oldalon az mutatja, hogy mi hol és miképpen jelenik
meg. A hírérték és helyérték mórle-

gelése után tervezhető meg az oldalon a tipográfiai értékrend.
A formai tervezés eszközei számtalan megoldásra nyújtanak lehető-

séget. Ezekből kell kiválasztani a
legmegfelelőbbet, leg hatásosabbat.
A lényeg az, hogy minden szöveg
és illusztráció az optimális helyen és

formában, az értékrend szerint kerüljön az oldalra.
Igy válik láthatóvá és érzékelhetővé az információ értéke.

A teszt sorén sok oldalpirt vizsgáltunk az értékrend szempontjából Mind a páros, mind a páratlan oldalon számokkal /élezzük a vizsgálat sorén kialakult Értékrendet
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Az illusztráció
és a szövegeirendezés

OPORSTUV
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OPORSTUV
DEFGHIJKLM
terlriiiaplkjgb f[
klmnoprt. Zuil
Jkl

klmnopri. Ztiil

A fotók, a grafikák elhelyezése
mind az oldalszerkezetben, mind a
szövegmezőben lényeges feladat.
Az illusztráció helye, megjelenési
formája, folthatása együtt hat a
néző-olvasóra.
Az alábbiakban három problémát
vizsgálunk.
1. A szövegmező megbontásának
kérdése.
2. A kép helye az oldalon.
3. Az illusztráció mint választóelem.
• A szövegszedés megszakítása. A
tördelésnél fontos szempont, hogy
lehetőleg ne vagy csak kevés esetben bontsuk meg a szövegmezőt.
Indokolt a szövegszedés megszakítása, ha egy-egy szövegrészhez egyegy illusztráció tartozik és ennek
helye meghatározott. Esetünkben az
illusztrációk nem helyhez kötöttek.
A szöveghez 3 illusztráció tartozik
(1-6 ábra).

A ritmusos képe/helyezés hat részre osztja a szöveget (1}. Itt is szép az illusztráció foltja, de szintén hat
kis tömböt alkot a szedés (2). Érdekes alakú illusztrác/ótórdelés. A szöveg tovébbra is hat kis tömb (3).
A clm fölé tördelték a hérom illusztrációt. A háromhasibos szövegmezőt semmi nem szakítja meg (4)
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Kit Illusztrált tudósítás. Az egyik oldaton egymás mailé kerültek ai Illusztrációk (7). A másik oldalon
mindegyik fotó a második hasábba került. Igy /obb a folthatés (8J

•SJ-SS

Xac degijedf
plojifedcbaklpo

Fihzod efhimnr
nortuvszkif

A rajz azért került a dm és képaláírás elé, mert vi
lasitóelem (9)

ujhfij jul Htm fntul

A focim alá karúit az illusztrációsor. A három szövegfiasáb egy tömböt alkot IS). A középső hasábon kapott
helyet a képsor. A szöveg itt is összefüggő f6J

Fihzod efhimnr
nortuvszkif

Utuzyé
mnoprq

Xac degijedf
plojifedcbaklpo

• Az illusztráció elválasztja a elmeket. Gyakori kérdés az, hogy bármely újáágtípusnál hiba-e, ha a címek akár az oldal élén, akár más helyen egymás mellé kerülnek. Nem
hiba! Sok ezer újságnál rendszer az,
hogy a főcímek az oldalindulásoknál tervezetten egymás mellé kerülnek.
Mégis szokásos, gyakori, hogyha lehetőség van rá, elkerülik az
egymás mellé tördelt címeket. Az!
egyik megoldás - ha nincs illusztráció -, amikor az oldal egy vagy több
elmét, esetleg anyagát keretbe tördelik. A másik, és sokkal több változatot jelentő megoldás, ha illusztráció van. Ilyenkor a fotót vagy
grafikát úgy helyezzük el, hogy az
válassza el egymástól a címeket.
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Háromhasébos címrendszerbe épített fotografika a választóelem. Utána háromhasábos riport van. A elm kéthasábos, mellette portré (11)
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Négyhasibos feleim, kéthasábos címrendszer, mellette il/usztráciá. Egyrészt a
hírértéket mutatja az anyagelrendelés, másrészt a raji választ el a következő
2 hasábos címtől f10)
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Cím és kép tömbje mellett kéthasábos szövegszedés. Itt a szöveg választ el a
mellette levő kétsoros kurzív címtől (12)
A főcím mellett levő nagyméretű művészi grafika a válesztóelem (13)
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Kettős választás Háromsoros főcím, l/d, portré és képszöveg mellett egyhasábos szövegszedés A második információ clmeelőttlotó A szöveg a! egyik, a kis
fotó a mésik tipográfiai elem amellyel elérték, ltogy a két elm ne találkozzon (14)
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Az illusztráció mint választóelem a tördelt oldalon-Négyhasébos fotó és képalilris az Indulás, alatta a főcím A második anyagtól nemcsak az illusztráció vifaszt hanem
a szokott hasébkoztől eltérő nagy beosztás (15) A második ábra is kettős választást mutat Az Induló anyag felett keskeny, fekvő fotó. A kép mellett keretezett főcím
(£ hetilap jellegzetessége az, hogy minden clmat keretbe foglal.) A harmadik cikk elme és Iliusztréció/a kapott karetet, Igy ez választ/a el a falattá levő két anyagtól (16)
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Oldalak
átkötése
Amikor a cím, a szöveg, a szöveg
közti alcímek, az illusztrációk, képaláírások, beosztások stb. terjedelme meghaladja az egy oldalt, fokozottjelentősége van az oldalpár tervezésének. A páros oldalról a páratlan oldalra átvonuló riport stb. elemeit úgy kell elrendeznünk, hogy a
két oldal összetartozását az olvasó
azonnal lássa. Vonatkozik ez arra az
esetre is, amikor az interjú stb. nem
tölt be két oldalt, hanem például
csak másfél oldalt. A zárt oldalrendszernél a legkülönbözőbb formák
alakulnak ki. Például három anyag
alkotja az oldalpárt. Mathasábos beosztású lap oldalpárján a hasábritmus - a többi között - átkötés esetén: a) 3 - 6 - 3, b) 2 - 8 - 2,
c) 3 - 8 - 1 stb. lehet. Az alapszedéstől eltérő szövegszedés is alkalmazható az oldalpár(ok)on.
Az átkötés lehetőségei közül néhányról röviden: 1. A főcím végigvonul az oldalakon (vagy például
másfél oldalon). 2. A főcfm és alcíme mutatja az összetartozást. 3. A
címrendszer és az illusztrációk mutatják a folytonosságot. 4. A keretezés (fél- vagy egész keret) követi az
anyag terjedelmét. 5. A tipográfiai
elemek más csoportosítása szolgál
az egy oldalnál nagyobb terjedelmű
anyag összetartozásának kifejezésére.
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Kétoldalas riport a társadalmi hetilapban egy opera
({próbájáról. Az átkötés egyszerűsége mellett is hatásos. A páros oldalon a négyzet alakú fotó mellett
elórezárt kétsoros főcím. A páratlan oldalon fiatso'
rosellrezérl akim magasságában téglalap alakú Illusztráció. A kér oldalt a vékony lénia Is két tömbre
oszt/'a.A szöveg közti három Illusztráció folt/a étvonala Is összetartozásra utal (7)
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A keret mint két oldalétkötésének e/ame. A keretet •
kötés osztja két részre. A páros oldalon afScIm mi'
sodik sora, a páratlanon a kép szakítja meg a felsO
keretvonalat. Az oldalpáron négy anyagot helyeztek
"1(2)
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Átkötés kétoldalas anyagnál (oldahész), A tervezésből kitűnik ez oldalpér összetartozása, folytatólagossága. A verzál főcím értelemszerűen is két restre oszlik. Az egy magasságban elhelyezett Illusztrációk és az alc/mrendsrer egészíti ki az összetartórásra utaló tipográfiai elemeket (3)

Kétoldalas riport. A dm a páros oldalon keretben.
A terveid az összetartozást a szaggatott vonalakkal
jelzett Illusztrációé/helyezésekkel is mutatja (4)
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Vázlatok
egy
újságoldalhoz

Az előző fejezetekben a tervezői
munka alapjait mérlegeltük. Ezután
a vázlatok készítése következik. Kiválaszthatjuk a legmegfelelőbbet,
amelyből a végleges oldaltervet
komponáljuk.
' Ez a fejezet témája.

Computer Profes5zor,magnó,tv-fflm
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A szedéstükör 47 X 70 ciceró.
A címrendszer Times félk. a szövegszedés 11 cic. Times 9 - /9\
A lap 23. oldalára kerülő anyag
szövege 250 szedett sor. A főcím 36
pontos. Az anyaghoz két fekvő kép
tartozik.

Első vázlat Az Illusztrációk szélessége kéthasábos
(104 mm) A szövegből - ha ezt az anyagetrendazést választják - 34 szedett sort kait torolni (1)
Második vázlat Másfél hasábot (17 mm) Illusztrá'
dók esetén elfér a 250 borglsz sor Az oldal négyhasábos címmel Indul (2)
Harmadik vallat Két misfél hasábos Illusztráció ko
zött négysoros a fSelm A szöveg négytiasébos
tömb (3)
Negyedik vállat A két Illusztráció malii ftlkwetba
zárt a négysoros főcím (4)
ötödik vázlat Az egyhasibos főcím mellé tördelték
az illusztrációkat (5)
Hatodik vázlat A középső két hasábba került a súlylyesztett cím A szövege/rendezésnél három hasábmagasság alakult ki A megoldás bonyolult (6)

4

Hetedik vázlat A bevezető rész is a két Illusztráció
tt első tömb A második a négyhasábos fSelm A har
madik a szöveg Ha a fotók előtt levő rész nem lid
ekkor erőltetett a forma (7)

/
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Amikor
egyforma
a terjedelem

szemlélve - néha egyértelműeknek
tűnnek. Am egy konkrét tipográfiai
rendszerbe illesztve csak néhány
lenne megfelelő.
Három egyforma terjedelmű cikkünk van. A feladat: a címek és szövegek legmegfelelőbb és leghatá-

Az oldalak vázlatai után - a még
szemléletesebb - makettek lesznek
az illusztrációk. A téma továbbra is
az, hogy a szerkesztőségtől kapott
anyagokból milyen oldalak tervezhetők. Ezúttal is a legjobb, legérdekesebb megoldásokat keressük. A
példák arról a szinte kimeríthetetlen
gazdagságról kívánnak képet adni,
amelyet a tipográfiai elemek alkalmazása és variációja biztosít. Az
egyes megoldások-egymás meflett

Az író
szerepe

Nincs
és van
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Az író
szerepe

Függőleges tömbös elrendezés. A páros oldalon a stovegszadés 9 és léi ciceró széles, A kéthasábos főcímeknél
»i antikva is a kurzív váltakozik. A páratlan oldalon a középső hasáb szedése kéthasábos (1). A 4. oldalon a
szövegszedés sorszélessége- 20.9 és fái, 20 e/ceró. Az 5. oldalon is ugyanaz a sorrend a szövegszedésben. Itt
* középső e/m karéiba zárt (2)
A következe oldalon levő ábrák'A 4 oldalon a szövegszedés sorszélessége 20 clceró,9és tál ciceró és 20 ciceró.
At első és Dermedik clm keretezett AzS oldalon a szövegszedés 9 és fél, 20 és 9 és fél ciceró A középre tördelt
enyeg elme keretezett ás süllyesztett (3) A 4 oldalon ez anyagelrendezés horizontális A három főcím - e középső kurzív- süllyesztett A szövegszedés hasábszélességei 9 és tél ciceró. 14 és fél ciceró és 9 és fél cicaró,
Ai 5. oldalon egy vertikális ás két horlzontélls elrendezésű tombot látunk. Az első cím kéthasábos, a másik kelts
négyhasébos. Szövegszedések 9 és tél ciceró, 20 ciceró és 9 és fél dc$ró (4) A negyedik oldal alsó novelletombiére épul a felette levő két anyag Az induló elmek hiromhasábosait, a sti'lyesztett c/m ugyancsak héromhasébos. Szövegszedések 9 és fél ciceró, 9 és fél ciceró és 14 és fél ciceró. Az 5. oldalon e ritmus fordított. A
kisebb tömb alatt v»n e két nagyobb Az első anyag elme süllyesztett, kétsoros, a másik kettőé háromhasábos.
Szedésszélességek: 20 ciceró, 9 ás fél ciceró és 9 és fél cicaró (5). Itt mér vegyes a tördelés. A negyedik oldalon
a két Induló anyag átrendezése zászlós, a harmadiké tömb, Szedósszélességek: 9 és fél, 9 ás fél és 20 ciceró.
Az 6. oldalon az Induló zászlós anyag alatt és mellett tömbtordelés. Szadésszálességek: 9 ás fél ciceró, 14 ét fii
clctró és 9 is fii cíearó (6)
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Furcsa
„dal"

sosabb formában történő elhelyezése. Az elképzelhető és megvalósítható változatokból mutatunk be
néhányat. (Páros és páratlan oldalakon.) Az újság formátuma 13 fólió, az alapszedés 9 és fél ciceró, hasábköz 1 ciceró.
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Az újságtervező egy oldal megformálása előtt a lehető megoldások
között választ. A tipográfiai tervezés,
tördelés nem elégszik meg azzal,
hogy az anyag valahogyan elfér az

variáció

- egy témára

A szedésffx 11 ciceró, hasébkőe 1 ciceró. A fSc/m kétsoros verzél középre zirt.
Címszedés: Bodonl félkövér. Az alcímek kéthasibosak. Szöveg. Times petit (1)

Az oldal enyagelrendeiése - e focim kivételével - ugyanolyan, mint az előbbi.
A különbség: a főcímet keretben helyezték el. Igy szélesebb a dm tömbje (2)
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oldalon. Azt keresi, hogy a tartalom
és forma összhangban legyen és
együtt a leghatásosabban szolgálják
a célt. Ezt bizonyltja ez a fejezet,
amelyben 30 variáció szerepel.
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wvijlpoiui rtjj
df i6mn njva
qwflpoíui SOh
vfilgbé IDIJ m
Hvl p í l láafdl
vmBü llkjhefn
uhg íiloi 6idf
ffis' Frbilúaji
ghz iinvficdc!
rgnjio Okiíjdff
,wv(p F n h í
Arqrtf mjuail
..ddfghjiklü
lel kjhaTd Oil
qóóya ítiöt&h
Birloki q«cd igcjia okujcd/l
balz hjnntHi y i « b
Fnh'

Getpiueh tifahgüte
Hvl pőí lAtfd!
vmüll tilijhafn
l i h j tiloi aidf
d»' Fi lííH
ahz Igbvfrcdcl
Aeqwl mjuaif
ud dfgh JjklU
it! kjhBfd Ol!
qASya iíídfsh
Mf Olim. fiyl
uuf ,oü k
Ccnu bniu frli

dfbyam I I 1
MmikiM wqi •
Ciki ili|l Ulud
rgnjo okujdlT
swvb Filh?
Sniu zlgnht ÚI
awc lahjuiolk.
nhiujmCViDlU
iplumi fh, ai•nbvm cuöq vd
cdcslUnh i l i w
Ulogd Ibgzqn
qdbjoA njk ah qvulifii n fjkk
Biyioaa qfp«d AiSf a mkfoi
beit hnmBk y q»rbl kid nbs
5POÍ6 l u k p u Ekj hu: f r u ,
IcTvb UJII bfd qviLiirnlk
dfbyim i l '
Hv! pH iogfdl
Sniu ilanhi ÚL vmSU llkjhgfn
•wc zghjuiclk liha ííloi ijjdf
nhzujmskioJLl ffu 1 Frbilóíj,

ahz labvfredc
wvíjlpoiui nj
qwAprpLui Sül
vfnibí loij m
Acqui OJuai
»sd dfjh JjklU
q6Syi atidfih
sef iClini tvf
izufioDIk
OylT (Allmj) u
qdbjoí njk Ul
Siytofiá qwed
b j l i hnmSk v
dpoeQ ÍUk I I U
Icfvb ujiL bfd
dfbyam i t 1
rgnjLO OkujdTT
iwvb Fn1i7
Sniu ilinhi A
Ette zihjuio!k
nhlu jműkiolü
aprumr OIJ B I
mbvni cuflq v<
cdcolunh ziiw
ü!oad
íhííq.

BiyioM q « d olcnlUnh Ilrw
b i l i nnmok y üload fhgiq*
dpocA luk p u q.uüíii n fjkk
Icfvb UJII bfd ó.jr 0 mkfol
dfbyam t i
owrbl k i í ntn
Smu nantii Al Ekj hui fiuv

wvijipoiui nJJ
df idmn njvcí
qwopoiui BDn
vfngbl Ion m
Acqw Oiiui!
u d dígh ^klU
Ali kjhafd Oll

WVFjlpolui njj
dr ritmn njvu
qwApoiui ŰUTI
.frieb! lm] m
Hvl pdl lAafdi
vmdú Hkjhafn
I i h i íiloi Oidf
OpoCA 1U t azu
Icfvb UJII bfd

•ef Glim. Ilyl
Iiuf loUIk
Oyff WUmJ) u.
qdbjoí njk Uli
Biyiodl qvT4
bgli hrnnSk V
A[»eA ÍUk I Z I I
Sniu uantil ol
AWVC iahju40lk

mbml túBq vd
edtolUnh n r *
uload Lhgiqi
qvuülic [l fjkk
AaEt 6 mlfolqwibl kid nb(.
Ekj Bui fniy
q^iumnli
Efdih. ulpíail
qwApoiu' öün
vfriíbí loij m
Hvl píá lAifdi
wn8U llkjbjfn
I;hj íáloi flsdf
ffai1 FibiUA>s
ghi Egbvfirdci
Tcalo ind vbgi
mfwoioii ku|l

OaAf S mkfol1-ibl kIB nbg cdcfg hljilmnl
E i j buz fcliy t i
qwiumnh
Ragkowaí ll lg
Efdih ulpcii tiljklmnopnlui
wvíjípolm nj
Abcdcf ihu lm
qwdpolui dUn udf i h naidfci
aid dfgh jjklU Paidfil Apln
ííl kjghW Ol síd dfih ijUu

Buqvtpo z ybikjinovgd
Acqwi mluai
isddfBhjiklu
il\ k]hgfd Ol
qoAya ieidfgl
acf Glrm f i ,
liuf mUlk
MmikSI wqi I
Sikr üiji Ulud
rgnjin ükujdl

«iomuignl ifli
bo Lrcwscfdi
bnmkl Riirilfl
íim P4rzeilnf
icnli
f rsklj idfhjml
»uln
M>tdfhjcvbmD
«yld mulkjufj

Agebcd favoijtrspbi
Aeqwf m j u u l Snzu zlgnhi ül
aid dfah JJklü' awc zahjuiolk
lel kjhBfd Ol! nhiu jinokioLU
qűöya icidrgh Iplumi Fhj u «cf Olim nyl mbvni cúBq vd
qdbioS njk Dh edco Unb i l r *
b i l i hnmok y
lelVb ujii bfd

dfbrim n

1

qvuUfit n fjki
OaBf 6 nuifol
j-ib kiflnbi

Ekj hui fmy

MmikÖl Wqi I qwiuivinh
Suti IIIJI Ulud Efdrh ulpíaii
iinjjú fikujdff wvijipDiui njj
I V Í ahimolk vtrliM IDI, m
Hvl p5í iógfdi
iplumf fhj is W6U Hkjbgfn
mbvni ci] $q vd [zhgcltm Bid(
cdcolUnh I I ™ BK> FibilAiji
Ulogd Ihazq^ shi Igbvfndd
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tozatai, módot adnak arra, hogy
sokféle megoldás között választhassunk. Az optimálisan legjobb
elrendezést keressük. Ehhez szükségesek a vázlatok, amelyek egyikéttördelésitervként használjuk fel.
Az újságtervező ismerete, jártassága. Ötletessége ez esetben is számos variációt eredményezett. A bemutatott harminc változat korántsem
meríti ki a lehetőségeket. A példákat
kiegészíthettük volna negatívba, tangírba forgatott címekkel, a szöveg

Példánk egyszerű és mindennapi.
A lap Rajnai-formátumú, a szedéstükör 70 x 100 ciceró. Egy oldal áll
a rendelkezésünkre a színes riport
elhelyezésére. A főcímen kívül három szöveg közti alcím, a szöveg és
a beosztások a tipográfiai elemek.
Az újság szövegszedése 8/8" Times.
A címszedés Bodoni félkövér.
Az alapszélesség 11 ciceró. A
hasábköz 1 ciceró. A szedésvariációk éppen úgy, mint a címek szedése és hasábszélességének vál-

Négytiasébos süllyesztett kétsoros főcím. Az első htiib Iniciáléval kezdűdik (3)
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közti alcímek más elrendezésével,
továbbá a függőleges hasábvonaiak
más és más alkalmazásával. Ha kísérőszín van, tovább folytatódik a
változatok lehetősége. Szinkeretek,
színesen nyomott főcímek, vagy
színnel aláhúzott szöveg közti alcímek. (Modelljeink közül a legtöbb
olyan oldalrész, amely az indulást és
a választott formát mutatja.)
A következő példák azt mutatják,
hogy igen sok a jó megoldás és a
hatásos kompozíció lehetősége

Négyhasábos keretezett, süllyesztett tOrtm (S)
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Héromhasébos, kétsoros clm az Ind/tis.
Kevésbé jó mtgotdés, mert 3 titséb szöveg Szöveg közi tördelt négyhasábos verzál clm. Ez az oldalrész is Iniciáléval kezdődik (6)
fut fal mellettei (4)
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qAdyi Éfldfiti
acf O i n r Dyl
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Smu ilinhl 61 iwve Frlh7

Rwopucf

Nirl huinklrj!
idfhjdiifujnl
mnbafdflueiB
miül Tinán

llt a siöveg kőié tötdtlt verzál f6clm keretezett (7)

Az élen kiteuzttl e/m. (N«m Indokolt, mert 4 hasib ttöveg nn mellette) (10)

Kelepre zárt. kéthasibos, négysoros focim a 3-4 haiibélán (8)

la már öthasibos * jzövagmdés.
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Mini
Pompadour
— Maxi
Napóleon

U l i l M I Hlli Hvl p4i lójfdl
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iwib Fnh7
cnn ul Tiulsj
Sniu H[nhi 61 n i

Keretezett káthasébos, négysoros clm e szövegbe süllyesztve (9)
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Pompadour
— Maxi
Napóleon

Aikr ilzji Ufúd
rcnjiO okuildfl
iwvb Fnh?
Sniu lElnhl 6[
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Ipiumr fhj
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60ÍF a mifol. gw4p6ÍU! Síin iwv; aipuioUL
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Paidr.l Apln
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Ul kjghfd Oil
qiWyi í d d í j h

Nlnhu lonjklccw
•dfhjkl il fuir £

3puí4 áük n u
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Mmlkű) 5 * 1 1 nuLopud
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renjid oku^dfl •dfhjkl il rujm
b F l t
bfdnt

(11)

idfhjkl il fuii Ji

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

nuibvcxudinjkein

áib

ambvcxuUhjliein
KUI Tllnildjbí
III
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ílkbiM
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Jkl Aidt ZuqU
udfrhjtltnjinnx
jiu
m flui
Nitlhu

Tmuluutlkft ul
nu Tiun cjkllkd.
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Kétsoros verzál főcím sz öthasábos szövegszedés felett (12)

MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON
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tthg tiloi Udf
m i F.bllüji
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Ikl
Aldiihjmnw
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A 3 hasábos tBelm kttttmtt
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Hml
ud
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Cutru 11. Itjlwn
emur fhjk j l l f i
Tinujk
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u Tulrl ejklfkd
cenuiu. Erulnlk
rmiopud
Cunur (hit jh'>
fcruignuln
Julkl abcdeltJifah
Biaopilkjlhii«ií
miTru
Liikímcilh Hml

Dupla léniává/ kereteiatt főcím (13)

Süllyesztett héromhtsibos főc/m (16)

Héromhasábos süilyssiUtt Keim (74)

A siSvegsiadés négyhasábos, A Keim vanit (17)

n u m e n h Hinl
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Megru Hl Iljlwi
Cunur fhjk f\tK
femlpuin
Julkl tbcdtfejifih
imiopelklahiiiwit
mllru
Luklmcnh Hml

/l *íí«ifos kenteiéit lűelrn a szovagmaiOt bontjé mtg (15)
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beniiopasdfihjkír udlglulllm Blgi klmnobruuvmdr
Iklmnojin
Zuqll
jkl
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Mini Pompadour
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Tílnásújbu

Mtjru ni Iljl»i

Hl ni Cunui fhjt

Jllfi

ül Iljlw
fhjt jlifl

MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

Ninhu iginjtlrtv.
idfhjkj iL fulr j i
erti>ujk
Tmukiugikre ul
nu Tum ejklIVd
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SüHyeíilett elm keretben, e 2-3. hasibbtn (18)
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•tqwrl Wefrv bflihnl
ihj ui^pilii rrvdKTTiiu bvay qwer u ukopAy- Cn^üüopo FoliU
ütopol Ökujmnhll Hbtt Ú6» jtOUloptl* F^ttJLu *^ídfkj jibvcd

Szövfl^ köxé tördelt főcím (22)

F6clm e 2-3, hasábba tördelve (20)

Ker&t&istt főcím a szövegben (23)

i i U po», mi
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yifftd ös mh...
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—,-- -.,nq*tdeWi
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A kétsoroséin az 1. is 2. hasibon. Ez sem Indokolt elha/yetis
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— Maxi Napóleon
Pttqwfipot et, uj mJH
Puluiajiüll ífvdcalilíi
ml d Frmnoki
Mi. ikMIOBíto Faolú
ÉIW^CT
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vcl W r í o b(ühal
-lv>n*v t í m j k ö i á ü i ltj IÜOPUIL rivdcRizEu
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Sdkuíir

Bisa,vOpot ökl uj i
cfvdmirf, Jh Mhfri
qwdbvn
.
.

Blgo/rópoi űki uj fii£i •Jwqcv
Mvjmr-ftmBíjltítóiHf ulídfkj e<bvcd
cfvdinnc. jh Mhgrtiuji fltimjhc vdwt »y BIÜÍ ÍCWÍ Bihnmj uik Swqj Mvjirgv 3irgrj1iaúi ni
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Kenteién főcím a középső hasábon (28)

Keretezett főcím a 2-3. hasábon (26)

Süllyesztett főcím szöveg között (29)
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A fOcIm négy sorra bontva a középső tömbben helyezkedik el (27)
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Keretezett oldal. (A szöveg közti alcímek kimaradtak) (30)
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Két különböző terjedelmű anyagból
kell oldalt tervezni.
A hosszabb riporthoz illusztráció
tartozik. A Rajnai-formátumú lap
hathasábos, atapszedés 11 ciceró,
hasábköz 1 ciceró.
Egész oldalakon és kezdő oldalrészeken mutatjuk be a két anyag
elhelyezésének néhány változatát.

H-t ^n Cti

•mik.
'•toriul•£

ÉR

0ÜMAH4BH - • Am> rtji

4-tr kfil"*L« MndHIfni
^-^.r-mi

•V ^ D l

tfi*£*4ft

tljí-j h»

HJr-M—r^ • — w * .

tZ%W^Ut]
—mrtiiwp

— « H M B * I ad-VilBEA-

itl k i AUI

HlIJtttf Ofl

• ^ ^ r ^ i S ^ ^ i £|£|SS
n-W Efv ^ i t a r - , ™ . p ^ A J H .

iS"3

Parkinson.Cavalcade

*£ta-Ah

ü™!í.

•H —*™Ö •« -4Ti IUPIHI luhvbra <-i«i%(nVl
•VflUJIferr" HriH lenit *p^ttdM»=*

Parkínson

Robinson Computer

Cavalcade
hrtfU «-4

S^

^^
<^

• - * I 4 >*»

^

^

^

>

« • rrTHBU

^J3gm

KÍSUTM

c^:

4 kővetkező oldalon levB hat lllmttráclá: Oldelréstletek. Négyhusébos Illusztráció »lntt négyhasébos clm.
A második riport az 6-5. hasábba került (4). Az egyik riport kéthasibos keretben. Mellette négyhasábos clm
alatt az Illusztráció és a szöveg (S). Kéthasébos riporttal indulsz oldal. A keretezett a négyhasábos főcím és
alatta van az Illusztráció (6). lllusltrácló. keretezett főcím ás szöveg a sorrend. A második enyeg kéthasábos
(7). Ezen az oldalrészan az egyik riport kéthasébos, a másik négyhasébos és az illusztráció alatt ven a keretezett
Keim (B). Az induló anyag kéthasébos. At oldalrészen az Illusztráció ahtt kéthssábos keretbe zárt süllyesztett
fSc/m (9)
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Az oldalak és oldalrészek ismét
arra hívják fel a figyelmet, hogy az
anyagelrendezés során szükségszerű néhány vázlatot készíteni
A skiccekből tudjuk kiválogatni
azt az oldaltervet, amely 1- követi
az újság tördelési stílusát, 2. kifejezi
az anyagok értékrendjét, 3. fel-

hívja a figyelmet. A makettek csak
kiragadott példák, de mutatják, hogy
a tervezői fantázia milyen sokféle
megoldást találhat. A szövegszedés
változatai, a címmező és az illusztrációik) megfelelő elhelyezése, a
keretezés stb. mind az oidalképkompoziciót szolgálhatják.
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A tükörkészítés
módszerei
A tükör készítésére több lehetőség és módszer van. A nyomdával
egyetértésben dolgozzuk ki és alkalmazzuk a megfelelő megoldást.
A napilapok nyomdai átfutási
ideje a legrövidebb. Ezért egyszerűsödött le a napilapok tükrének készítése. Az egyszerűbb megoldás
azonban nem jelent engedményt.
A nyomda a tükör alapján tördel.
Éppen ezért a gondosan elkészftett
tükör követelmény, mert az a nyomdában személyes követünk, amely
helyettünk mindent elmond. A tükör a legkisebb részletekre kiterjedő
tördelési utasításokat tartalmaz.
A tükör olyan legyen, mint amilyen a tördelt oldal lesz. H a vi lág ító asztalon a rajzolt tűkor fölé tesszük a
betórdelt oldal levonatát, akkor
mindennek tökéletesen egyeznie
kell. Tehát ugyanarra a helyre kerültek a levonaton a elmek, szövegek,
illusztrációk, léniák, hirdetések stb.,
ahová a tervezőlapon rajzoltuk.
A következőkben a meghonosodott vagy újabban elterjedő tukorkészítési lehetőségeket mutatjuk be.
Ebben a fejezetben a napilapok, hetilapok tervezőlapjairól és tu körkészítési módszereiről van szó. (Az 50
százalékos tükör és a kis elemrendszer a szerző módszere.) A második
rész foglalkozik a képeslapok, magazinok tükreivel.
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Napilap kokónovaténak oldalpár/a. A rajzolt tükrön bwétlatoxík a elmeket (1)

D A rajzolt tükör. A klasszikus tervezőlap 1:1 nagyságú, tehát olyan,
mint amilyen az eredeti, a megjelenő újságoldal.
A napi- és hetilapok előnyomott
tukorlapjai változatos skálát mutatnak. Csak néhány a sok közül:

5. A tükörpapíron csak az alapszedés hasábhálózata van. Az oldal
alján rövid vonalkák jelzik a lehető
szedésváltozatokat és beosztásokat.

1. Atúkorlap bal vagy jobb oldalán jelzik aszövegsorok-péfdául petit - hasábmagasságnak megfelelő
sorszámát,

6. Külön tukörlap készül az alaphasábszélességű és külön az attól
eltérő szélességű oldalak tervezéséhez, valamint a hirdetésekhez.

2. Négy, hat vagy nyolc részre
osztják a szedésmezőt.
3. A tükrön ciceró beosztás van.

4. Egy gépelt oldal szedésének
megfelelő részeket jelölnek.

7. Az elemrendszerrel tervezett
újságok tükörlapjait rasztermezőkre
osztják. (Egy-egy rasztermezö például 7 petit sornak felel meg.)

pa.BH-KULTUHA

Koncert
ponqlkij

KULTUHA-BH-1EI

| Chaplin Ijigef
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Furcsa dal

A CSODABABÁK

A szemben levS két oldal tördelés utáni levonata a tükör pontosságit Igatolja (2)

Az író sze
Nincsésvav

A tükörlapon a vonalakat kék
vagy szürke színnel nyomtassuk.
A klasszikus tükör: a rajzolt tükör. A tervezőszerkesztő mindent
berajzol a tükörlapra: a pozitív és
negatív címeket,- a szövegszedést,
az illusztrációkat, a léniákat, a határléniákat, választóvonalakat, kereteket, hirdetéseket stb. A tükörlapon
jelzik, hogy hány pontos legyen a
lénia vagy a körzet. Színhasználatnál a kívánt színnel rajzolják be a
színesen nyomandó címeket, rovatfejeket, kereteket.
A pontos tükörben minden ott
van, ahol majd a nyomtatott újság-

ban lennie kell. Ha a cím három
ciceró magas, a bevázlatozott vagy
kézzel írt cím is pontosan akkora. Az
illusztrációk mérete, a képaláírás a
beosztás, a választóvonal, a keret, a
hirdetés mérete ugyancsak leolvasható a tükörlapról a tördelés során.
A folyó szöveg terjedelmét, a szöveg közti alcímeket, beosztásokat
ugyancsak gondosan rajzoljuk be a
tervezőlapra.
Hetilap címoldalénak rajzolt tükre. A elmbetOket
vézlatoiték. Az Illusztrációk körvonalát rajzolták
meg. A szövegszedés utánzása a szokásos (3)

Furcsa dal
A CSODABABÁK

Don Jüan:Chaplin...

Ha vilégltóasztalon a tördelt oldal Ibié helyezzük a
rajzolt tükröt, minden tipogréiial elem helye ás mérete teljesen egyezik (4)
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A ralzofítükör ás a tördelt oldal'levonata. Az erőteljes
főcím mellé zárták a háromsoros alcímet. A szabad
elrendezésű szöveg mellett szabálytalan alakú karikatúra (6-7)

le metier

le metier

Az ír6 szerepe Nincs és van

Metró Ijihgfut
suvzeinfegijtu
Irodalmi hetilap páros oldala. A tükör megbízhatósága, használhatósága a nyomdában derül ki. Ezért
kíván nagy gondosságot a tervezett oldal rajzolt
mása. A vázlatszerű tükörnek nincs értéke, A pontos tűkor világos határvonalai'mulatják a ctmszélességeket, szedésváltozatokat, szöveghasébokat, beosztásokat, választóvonalakét (S)

Napilap riportrovatinak két oldala. A címrendszer:
feleim, főcím, alcím. Itt mindent bevézlatoztak. Elég
a főcím beírása. A feleim és alcím ugyanúgy jelez
hető. mint a szöveg közti alcím (8)

136

• Kezdőszavak a cím berajzolásánál. A legtöbb nyomda - a napilapoknál - nem kívánja a teljes cím
vázlatozását vagy kézírással történő
beírását. Ilyenkor a cím vagy címrendszer pontos méretét rajzoljuk a
tükörbe, és a címnek csak a kezdőszavát írjuk be, a többit álló vonalkákkal jelezzük.
A szövegmezőket, a szöveg közti
alcímeket, illusztrációkat a szabvány
szerinti jelekkel rajzoljuk a tükörlapra.

Politikai hetilap oldala kezdOszaves címmel. Az ara
detlelm nagysága 4 ciceró (9)

Napilap kultúrrovetSnak egyik oldala, amelyen
színházi események Jelennek meg. Négy clm kezdőszavas, az ötödik beragasztott rovatcím (10)

wmramv

//////J////////Í777/

D Tükörlap elmek nélkül. Napilapnál, főleg bulvárlapnál, ahol kevés
az átfutási idő: megvalósítható az
olyan új tükörkészítési módszer,
amelynél a címeket nem frjuk a tervezőlapra. A rendszer bevezetése
természetesen a nyomdával egyetértésben történik.
A elmek nélkül készülő tükörlap esetén változik az illusztrációk
számozása.
A lényeg az, hogy a címeket nemcsak előírjuk a nyomdai leadáskor,
hanem azokat meg Is számozzuk.
Például, amikor a második oldal címeit szignáljuk, a szokásos előírásokon kívül színes ceruzával bekeretezve beírjuk a cím számát. Tehát
az első anyag száma: 2/1. Az illusztrációkat nem perszámmal, hanem
betűvel jelezzük: 2/a, 2/b stb.
Tehát minden címnek más és más
száma van. Az első szám mindig az
oldalszám, a törtjel után pedig mindig a sorszám következik. A tükörlapra a cím pontos méretét rajzoljuk
é$ jól láthatóan, színessel bekeretezve a cím számát. Ez a módszer alkalmazható olyan címrendszernél is,
amikor felcím, főcím és alcím van.
Ilyenkor a címrendszernek van száma. A tükörlapra berajzoljuk a címrendszer teljes magasságát. (A clmszöveget függőleges vonalakkal leh e t - d e nem szükséges- érzékeltetni.)
A főcím helyére kerül a címrendszer száma. A negyedik oldal második anyagának tehát 4/2 a jelzése.
A szövegeket, alcímeket, illusztrációkat, kereteket, hirdetéseket stb.
a szokott módon rajzoljuk be.
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Cím nélküli tükör. A cím helyére berajzoljuk a elmsoi(ok) vagy a címrendszer pontos magasságét.
A elmszövag helyett a kéziraton szereplő szám kerül: 911 stb. A ctmbetűket függőleges vonalkékkal
érzékeltetjük. A szövegek helyét bevonalkázzuk. Az
illusztrációk berajzolása is a szokásos A képszám
mellé betűt Írunk 9/A stb., mer! a elmeknél az oldalszám mellett az anyag (a kézirat) száma szerepel
fi 1). A második ábra a szedett oldal {72/

Szimmetrikus oldal tükre. A elmeket itt Is számok
helyettesítik (13)
13

D* Egyszerű elemrendszer. Az oldal-14
tervezés meggyorsítható, ha olyan
előre elkészített elemek állnak rendelkezésre, amelyek leegyszerűsítik
a munkát, mert sok mérést feleslegessé tesznek, továbbá csökkentik a
külön tipométer és a vonalzó használatát.
Az egyszerű elemrendszer a cimekre korlátozódik, de kiegészíthető illusztrációelemekkel.
A modell kizárólag olyan rendszerre épülhet, ahol kevés a címbetűtípus és meghatározottak a különböző hasábszélességeknét használt betűfokozatok. Tehát: az egységes címtipográfia esetén.
Modellünk felépítése: Rajnaiformátum. A szedéstűkör 70X100
ciceró. Hasábkoz 1 ciceró. Az alapszedés 11 ciceró. Címrendszer: középre zárt főcímek. Az illusztrációk
teljes hasábszélességűek.
A címrendszer betűtípusa a kultúrrovatban Garamond antikva és
kurzív. A címoldalon és a többieken
fokozatból. Modellünknél csak főTimes Bold. A betűfokozatok: egy
címek vannak. Egy-egy elem kiegéhasábnál (11 cic.) 18', két hasábszítő részei: a beosztások. Igy az
nál (23 cic.) 24-, három hasábnál
előző szöveg alatti 8 pontos beosz(35 cic.) 30-36-, négy hasábnál
tás, a választó lénia, az alatta levő
(47 cic.) 48\ ot és hat hasábnál 60-.
beosztás. A cím alatt 16 pont beosztás. A címelem másik oldalán a
Meghatározottak a beosztások a
fokozat és hasábszélesség verzálját
címrendszernél, két anyag kozott,
mutató címsorok vannak, továbbá
kereteknél, illusztrációknál stb.
tipométerrészlet.
Legalkalmasabb a műanyag lapra
vagy vékony fémlapra ragasztott
Ha nem sokféle méretű illusztráelem, mert vonalzóként és tipomécióval dolgozik a lap, elkészíthetők
terként is használható.
a leggyakrabban használt illusztráHogyan készítünk címelemet?
cióméreteknek megfelelő elemek
Kartonlapra ráragasztjuk a kiszeEzeken is van az illusztráció feletti
dett, megfelelő hasábszélességű
és alatti beosztás, továbbá képszöcímsort a kívánt betűtípusból és
veg és az alatta levő beosztás.

New Times Bold - kep

24
"ÜT

JL

Chronica Hungarorum
Swingle Singers Gint

.ÜL
24

Ür
JL
18-

a*

(W
Modellünknél a elmeket igy készíthetjük:
1 hasábos cím 4 soros
2 hasábos cím 4 soros
3 hasábos cím 3 soros
4 hasábos cim 3 soros
5 hasábos cím 3 soros
6 hasábos cím 3 soros
A cím vagy címrendszer ily módon már hat elemből is megvalósítható. Egyik oldalra a kurrens, a másikra a verzál címeket és a beosztásokat helyezzük el.
A képelemből a legkevesebb 2
darab szükséges. Az egyik álló normál illusztrációkhoz, egy-, két- és
több hasábos fotók, rajzok beméré-
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8"
18'
18
48

D abcdefghijklmnoprstuvwxyzqabcdefghijk

Babcdefghijklmnol

1F

Eabcdefgbijhlmnopntuvwxyzqabcde

Háromhasábos középre zért címrendszer eleme Feleim Garamond félkövér 18 lőclm 48 os Garamond félkövér kurzív Alcím 18 -os Garamond kurzív (17) Több
elem egy oldalon Az eredetr clmfokozatok 18 24 és 36 pont A bal oldalon (18) a kurrens a iobb oldalon (19) a veuél elmek
18

"Eibgf €dc bagijkm
rvyzw qrslihgfed
abcegfdcbjm
Doqrluyzmlkjig"
dcba ijkloprsyz

DEFGHIJMK"
"ÖPRTSU VZGE"
" DCBÖLHEB "
EKJL M NOPOR
~ TUVWZYM ~

Horljigheyzárn bcgpjihgf
dgefijh klrq sut vxyz
Rvujlieg Horljigheyzárn
Adgefijh klrq sut vxyz defl

Abcd egijhnloprtyz nolk
gefhij koprqtuyzi
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BDEF GHIJ KML OPR
STVZX OÍ)C EFGHI
ÖDC EFGH JKLMNOF
C BDEF GfflJ KML
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X
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sere. A másik fekvő normál, egy-,
két-, három- és több hasábos
illusztrációk bemérésére. Mindkét
elemben szerepelnek képaláírások
és a szükséges beosztások. Ezek az
illusztrációs elemek vonalzóként, tipométerként akkor is használhatók,
ha a fotókat, grafikákat a pont- és
diagonális rendszer alkalmazásával
állapítjuk meg a tükórlapon. Természetesen más méretű illusztrációk
is megtervezhetők.
Az elemeket emelkedő méretek
szerint dobozba rakjuk, amelyből
bármelyik gyorsan, könnyen kivehető.
Hogyan készítünk oldaltervet az
egyszerű elemrendszerrel ?
Az anyag-előkészítés a szokott.
A nyomda számára megadunk minden szedési utasítást, közöljük az
illusztrációk kívánt méreteit. Természetesen kiszámítjuk, hogy egyegy címsorban hány betűhely lehetséges, és kiszámítjuk a kézirat szóvegterjedelmét, illetőleg az illusztrációk nagyságát. Ezek ismeretében
kezdünk a túkörlap rajzolásához.
Rendelkezésünkre állnak a különböző hasábszélességű és fokozatú cimelemek. A szükséges elemet, például a 3 hasábos Times
Boldot ráhelyezzük a tükórlapra.
Minthogy a címsorok és a beosztások vonalak kozott helyezkednek el,
amelyek az elemszélekig érnek, pillanatok alatt megjelölhetjük a címsor vagy címsorok méretét és a beosztásokat. Az elem vonalzóként is
használható, tehát meghúzzuk a
cimsor(ok)nak megfelelő magasságokat és beosztásokat. A nyomdai
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Egy- és kéthtsábos, szabvány méretű fekvő kép eleme (20) Az illusztráció felett, alatt beosztás, képaláírás,
beosilás Az elem három vagy négyhasábos illusztrációnál is hasmálhetó, ha az átlát meghosszabbítjuk.
(Bal oldali) Egy', két- és háromhesábos szabvány méretű álló illusztráció eleme, képalélrással ás a szokásos
beosztásokkal (Jobb oldali)

szokásnak megfelelően írjuk be a címeket vagy a kezdő szavakat, illetőleg jelezzük a cím számát.
Ha nincs illusztráció a szöveghez,
úgy a sorok számát a hosszabb elem
hátlapján levő tipométerrész segítségével mérjük be. A szöveg utáni
beosztást ugyancsak az elem segítségével. Amennyiben az anyaghoz
egy vagy több illusztráció tartozik.

úgy a megfelelő elem felhasználásával rajzoljuk a tükörlapra a képaláírással, beosztásokkal együtt.
A fentiek alapján készíthetünk
elemeket olyan rendszernél is, amikor feleim, főcím, alcím van, vagy
más, például előrezárt címrendszer.
A szöveg közti alcímekhez is tervezhetünk megfelelő és a munkát
meggyorsító elemeket.
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D A teljes elemrendszer. A tömbös
laptervezésnél érdekes, gyors és a
gyakorlatban tökéletesen bevált a
teljes elemrendszer. Magasnyomású, ofszetnyomású vagy mélynyomású napilapnál, hetilapnál alkalmazható. Az ólomszedésnél éppen
olyan megfelelő, mint a fényszedésnél. A teljes e/emrendszer csak olyan
lapkészítés esetén használható, ahol
a szóvegek terjedelme, a címek, illusztrációk nagysága előre meghatározott, megszabott.
Ez a módszer: 1. rasztermezőkre
és 2. az előre tervezett tipográfiát
rögzítő elemek rendszerére épül.
Mi a rasztermező? A tukörlapot
rasztermezőkre, tehát szedéstömbökre osztják. Egy-egy mező például 8 pontos szövegszedésnél - a
szedéstükór magasságától függően
- 7, 8, 9,10 petit sor magasságnak
felel meg. Hetilapnál 15 vagy több
sor is tehet. (Borgisz vagy más fokozatú szövegszedésnél is a betűfokozat alapján számítanak ki egyegy szedésmezőt.) Minden rasztermező egy tömb, amelynek mindig
ugyanaz a magassága. Az elemek
előre meghatározott számú szedésmezőt töltenek beA teljes elemrendszernél a szedéstúkröt rasztermezőkre osztjuk. Ez

A teljes e/emrendsze' tükre és különböző terjedelmű
elemek (Az eradetl s'üdéstukör 62 és fél*94 ciceró
Alapszélesség 10 ciceró Hasébkoz 6 pont A tűkor
(első részén petit nagyságú élSfei) 1. Egy rasttermezO = 7 petit sor 2. Két mező 3 Tíz mező két
hasábban 4 Tizenkét rnezS három hasábban 5 Keretezett nyolc mező 6. H»immckét mező négy hasábban Egysoros lőclm, káthasábos kép és eléIrés. szöveg 136 petit sor és beosztások (21)
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Nyolc rasztemt&zBbe kerül a kéthasábos anyag Az ábra 1 J arányú tukorrészlel A felsS vonal és az első szaggatott vonal között 2 petit sor a beosztás. (Ez minden
elemnél így van Az élöfej után vagy új anyag kezdete előtt ez n szokásos térköz.) Alatta 24 -os, kétsoros clm,egy petit sor beosztás, 36 petit szövegsor (22)

a terjedelemszámítás, formatervezés és tördelés alapja.
Modellünk 13 fóltó alakú lap.
A papírméret 315X470 mm. Aszedéstúkör 62 és fél X 94 ciceró. Alapszélesség 10 ciceró, a hasábköz 6
pont Az élőfeji petit sor magasságú. (Oldalszám, a iap címe, dátum,
esetleg a rovat elme )
A rendelkezésre álló hasábmagasság 94 ciceró. Ez 141 petit sornak felel meg. Ha levonjuk az élőfejhez szükséges 1 petit sort, marad
140 petit sor magasság a rasztertombok számára, Az oldal élöfejen

kívüli részét 7 soros rasztermezőkre
osztjuk fel. Minden kockában 7 petit sor vagy ennek megfelelő cím
stb. fér el. Egy hasáb 20 rasztermezőre oszlik. A teljes oldalon a 6 hasábos lapban 120 rasztertömb helyezkedik el.
Beosztások: az előfej alatt - később minden anyag felett - 2 petit
sor. A főcím és alcím kózott 2 petit
sor. A cim és a szöveg között 1 petit
sor. Az anyag befejezése után 1 petit
sor, alatta választólénia.
A tervezőlapon az élőfejen és a
hasábbeosztáson kívül a raszter-

hálózat is szerepel. (A tükörlapon
kívül a bal szélen vagy a jobb szélen
a rasztermezők számozása.)
A címrendszer, a szöveg - ha van:
szöveg közti alcím, illusztráció -, a
szükséges számú beosztás és a választóvonal vagy a keret együtt alkot teljes elemet. Minden elem bizonyos számú rasztermezőt tölt be.
Melyek a szerkesztőség legfontosabb feladatai a teljes elemrendszer
bevezetése előtt?
A szerkesztés a különböző méretű elemeknek megfelelő cím- és
szövegterjedelmeket állapít meg.
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Ez a néhány gépelt sortól a több
száz gépelt sorig terjed. A rendszer
arra is alkalmas, hogy bármely terjedelemben megírt szöveg az elemrendszer alapján készüljön.
Ezek után vizsgáljuk meg, hogy
milyen tipográfiai elemeket szükséges meghatározni?
1. A címszövegnél, a hasábszélességnek megfelelően, a betűk maximális számát,
2. a szövegnél a gépelt sorok
mennyiségét (Modellünknél
az alapszedés 10 ciceró széles,
ennek megfelelően 28 petit n
fér egy szedett sorba. A gépelésnél 1 sor 56 leütés, ami 2
szedett petit sornak felel meg),
3. a szöveg közti alcímek számát.
Egy-egy alcímsor betűmenynyiségét,
4. a lídeknél az eltérő fokozatú,
vagy más betűtípussal szedendő mennyiségnek megfelelő gépelt sorok számát,
5. az illusztrációknál a különböző
hasábszétességű fotók, grafikák standardmagasságát,
6. a különböző elemek felépítését. {Vannak a címen kívül
A: szövegmezők, B: szövegek
alcímekkel, C: szövegek illusztrációkkal stb,)
A szerkesztőség feladata, hogy
olyan kéziratokat és illusztrációkat
adjon a laptervező(k)nek, amelyek
tökéletesen megfelelnek a tipográfiának és az elemrendszernek.
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A bal oldalon 18 mező. (Héromhesébos 28 pontos clm. egyhsstbos illusztráció, egysoros képaléliés. Szöveghely: 80 petit sor ) A /obb oldali. 6 mező (Egyhasébos kétsoros 18 -os clm. Stti/eghaly 34 petit sor) (23)

Az újságíró, a rovatvezető, a szerkesztő, akinek szintén rendelkezésére állnak az elemek, tudja, hogy az
információ, publicisztika, riport, interjú hány rasztermezőt foglal majd
el az oldalon. így a címre, szövegre,
szöveg közti alcímekre és illusztráció (k)ra vonatkozó összes adatokat
ismeri. A fotóriporter, a grafikus, a
képszerkesztő ugyancsak a raszterrendszer méreteihez igazodva készíti elő az illusztrációkat.
Mit határoz meg a szerkesztőség,
ha teljes elemrendszert alkalmaz ?
Az elemrendszer különféle tipográfiai elemekből tevődik össze. Ez
nemcsak körülhatárolja, de pontosan meghatározza a tipográfia felhasználandó elemeit.

A tipográfiánál meghatározottak:
1. A címbetűtlpus(ok), fokozatok, a használható hasábszélességek,
2. az illusztráció(k) mérete(i),
3. a szóvegbetű(k) különböző
típusa(i), a fokozatok, a szedésszélességek,
4. az egy rasztermezőben elhelyezhető szedett szöveg,
5. az összes beosztások: címeknél, illusztrációknál, a cikkek
között stb.,
6. a keretek és díszítőelemek
pontokban.

Hat elemből ól/ó napilapoldal (24)

7. a tónusok értéke,
Ő. a színek használata,

ABC DEF GHIJKLMN

9. a rovatfejek és a dfs2Ítő grafikák mérete,

Héstüvuyzo
—pjilqfe debca

10. a hirdetések elosztása,
11. a különböző újságírási és
irodalmi műfajok elhelyezési
formája,
12. az egy-egy oldalra kerülő
anyagok száma. Egy-egy
anyag szövegének, címének
sormennyisége, az illusztrációik) nagysága,
13. a különböző oldalak tördelési
terve. (Egy-egy oldalnak 1015 változata van.)
Az újság formátuma, a lap profilja és a nyomtatás módja dontőleg
határozza meg az elemek tervezését.
A leggyakrabban használt szövegterjedelmeket és illusztrációkat veszi
alapul a szerkesztőség. Az információk, riportok, interjúk stb. gépélt
sormennyisége a kiindulópont az
elem tervezésénél. Ilyenkor állapítják meg, hogy hány hasábos a cím,
mi a betűtípus, mennyi a pontnagysága, valamint a címsorok száma.
Ugyancsak kiszámítják, hogy az elemet alkotó rasztermezőkben hány
gépelt soros kéziratnak van helye a
beosztásokon stb. kívül.
Az elemek tervezésekor a szedett
sorokból indulnak ki, hozzáadják a
címeket - esetleg a szöveg közti alcímeket és illusztrációkat -, valamint a beosztásokat. Ezek együtt

Réruqojihgefc

A BCDEFGH

IJKLMNOP

A defghijkop ijkecdaqrst

745

bizonyos számú rasztermezőben
úgy helyezkednek el, hogy az oszszes tipográfiai elemek betöltik az
igénybe vett rasztertomboket
Például riportról van szó, amelyhez egy fotó tartozik A kézirat 48
gépelt sor, 56-os leütéssel A szedés 10 ciceró Primus 8/8 A cím
3 hasábos, egysoros, 30 pontos
Times Bold Az illusztráció fekvő, 20
és fél ciceró széles, 14 ciceró magas
A képaláírás 1 petit sor Ez a riport
az illusztrációval és a beosztásokkal
együtt 24 (3 hasábon 3 X 8 = 24
mező) rasztermezőben fér el
Ezzel a módszerrel kiszámítható,
hogy bármilyen anyaghoz hány
rasztermező szükséges 1, 2, 3, 4, 5
vagy 6 hasábos cím esetén A keretezett anyagokhoz kulon elemek
szükségesek, mert megváltozik az
alapszedés, címszélesség, az illusztrációk mérete
Ezek után áttérhetünk az oldalak
tervezésére
Hogyan tervezhetjük az újságoldalakat az elemekből?
Kétféle lehetőség van az oldalak
tervezésénél
1. Rajzolt tűkor elemek alapján
2 Tördelés mágneses tukorla
pon
Az első megoldásnál
a) A szerkesztőség részben már
leadta, másrészt írja illusztrálja az
egy-egy oldafra megbeszélt, meghatározott terjedelmű anyagokat.
b) A szerkesztés és a tervezés
tudja, hogy a 10-15 oldaltervből
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melyiket választották Igy az oldal
az elemekből az összes anyagok elkészülte előtt megtervezhető (Modellunknéla címek számát és kezdő szavait írják a tukorlapra )
c) Az oldalhoz tartozó elemekből
állítják össze, és a szokásos módon
rajzolják a tukorlapra Helyes carbonpapírok segítségével annyi másolatot készíteni az eredetivel együtt,
amennyire a szerkesztőségnek és a
nyomdának szüksége van
A másik megoldásnál
Az elemek rajzait vékony fémlapokra rögzítik A papír tervezőlapot
mágneses csíkokkal borított oldal
nagyságú táblára helyezzük
a) Ugyanúgy, mint az előző esetben, még az összes anyagok elkészülte előtt tervezhetők az oldalak
b) Az oldalhoz tartozó elemeket
egyenként az egyik oldalterv alapján elhelyezik a tukorlapon Minthogy fémre van szerelve az elem és
a tukorlap alatt mágnes van, tökéletes a tapadás A különböző téglalap
és kocka alakú elemekből tehát oszszeállítható az oldal
c) A teljesen betordelt mágneses
oldalról fénymásolat készül
d) Beírják a fénymásolatra a címeket, és azután a szükséges számú
tűkor áll rendelkezésre
Az ismertetett teljes elemrendszer
a lehetőségek egyike Az újság profilja, formája, hasábrendszere, az
anyagok szokásos terjedelme, az illusztrációk stb figyelembevételével
más megfelelő módszerek valósíthatók meg a rasztermezők alapján.

• Beragasztás a tördelt oldal levonatán Mélynyomásnál és ofszetnyomásnál ólomszedés esetén a
szerkesztőség olyan levonatot kap a
tördelt oldalakról, amelyeken üres
az illusztrációk, a rajzolt (vagy
fényszedésű) címek, a fotózott hirdetések és egyes keretek helye
Az utolsó korrigálás után adja a
nyomda az oldallevonatokat
A ragasztott tűkor készítése előtt
a tordelőszerkesztő gondosan meg
vizsgálja az illusztrációkat, a ragasztott, a rajzolt vagy fényszedésű cí
meket stb, mert sok a hibalehetőség Gyakori, hogy nem pontos az
illusztrációk mérete, a háttér nélküli
fotót háttérrel reprodukálták, a kópia
az eredeti fordítottja stb Előfordul,
hogy kisebb vagy nagyobb az illusztráció mérete, ilyenkor a kapott
másolatot ragasztjuk be és ráírjuk a
kívánt méretet
A ragasztott tűkor a végleges oldalképetadja, ezért az illusztrációkat
pontos korulvágás után ragasztjuk
be Ha szükséges a ragasztott tukron írjuk elő, hogy az illusztráció
színben vagy több színben lesz
nyomtatva Jelöljük a tónusértékeket (1/4, 1/2, 3/4, 1/1 tónus feketében illetőleg színben) Berajzoljuk feketével vagy színnel a tónusok
alakját a négyszöget, a kort, a csillagot stb
Mindig gondoljunk arra, hogy a
montírozó a ragasztott tűkor alapján
dolgozik Az utasításokat írjuk világosan, jól olvashatóan A szerkesztőség a montírozás befejezése után
vagy üveglapon végzi az ellenőrzést,
vagy a kapott szalmiáklevonaton

Mindkét esetben még mód van az
esetleges javításokra. Négyszínnyomású lapok esetén rendszerint
próbalevonatot adnak, amikor a
szín is ellenőrizhető.
A szerkesztőség a montírozás jóváhagyását aláírással igazolja. Ez a
nyomást engedélyező imprimatúra.
A szalmiák- vagy próba levonatot
a szerkesztőségnek ellenőrzés után
imprimálm kell.

25

• A teljes ragasztott tűkor Anyomdák egy része teljes ragasztott tükröt kíván, és annak alapján tordeli az
újságot. A beragasztás a tervezőlap alapján történik Rendelkezésre
áll már a korrigált szedés, az összes
fotó és rajz levonata is. A beragasztás előtt gondosan ellenőrizzük a
elmeket, szóvegeket, illusztrációkat. Ilyenkor még javíthatunk. A
teljes ragasztott tükörnél mindent
beragasztanak. Tehát: a címeken
és illusztrációkon kívül a szövegeket, a szöveg közti alcímeket stb.
Ha hiányoznaka léniakeretek, azokat
feketében vagy színben berajzoljuk a megfelelő helyen.

Beragasztás ofszet- vegy mélynyomisú lapnál a
tördelt oldal levonatán Beragasztott akétfotó be
ra/zolt a tanglr keret és 3 voros szinü keret Ai utas/
tások egyértelműek A raszterkeret 3 milliméteres
a fotók négyszínOek » második keret 2 milliméteres
a kétsoros Un/vers kurzív elmet negatívba kell tor
gatnl és kék színben nyomandó (25)
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D Ragasztott címek és illusztrációk
a tükörlapon. Hetilapnál, folyóiratnál, ahot a szedés befejezése és a
tördelés között megfelelő idő áll
rendelkezésre, a nyomda egyszerű
ragasztott tükröt is elfogad. Ilyenkor a szerkesztőség nem ad rajzolt
tükröt, hanem a tördelés előtt olyan
ragasztott tükröt készit, amelyen a
szedett cfmek és illusztrációk szerepelnek. A szöveg helyét üresen
hagyják vagy bevonalkázzák, de
mindkét esetben bekarikázva beírják a szövegszedés hasábszámát.
Amennyiben címjavitásra lenne
szükség, azt a ragasztott tükrön
jelzik. Például: a 36" Bodoni félkövér címet 36' Bodoni félkövér
kurzívra kívánják átszedetni. A cím
mellé írjuk az új szedési utasítást.
(A szövegszedésben történő javításokat a hasáblevonaton adják a
nyomdába.) Berajzolják: a hasábléniákat, a választóvonalakat, a kereteket. A színesen nyomandó címeket, kereteket a megfelelő színnel jelölik. Amennyiben az illusztráció színnel nyomandó, úgy a beragasztott képre, rajzra ráírják, hogy
milyen színnel vagy színekkel kell
nyomtatni.

26

Az egyszerű ragasztott tükör
alapján történik a tördelés. Az oldalakról a szerkesztőség levonatot
kap, amelyen a szükséges javítások
elvégezhetők.

Ragasztott tükör szöveg nélkül. A szúveghasábok
számát beírjuk (26)
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Reisebericht eines jungen Journalisten

Auf den grünen
Wellen des Nils
(FL)

Karthágó liegt bei Tunis
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Ragasztott, szöveg nélküli tűkor. Csak a címet és
üz iltusztriciót ragasztották be, A hasábszámokat
beírták (27)
28

A tördelés - mélynyomásnál és
ofszetnyomásnál a montírozás pontosan olyan lesz, eredeti nagyságban, mint ahogy azt az 1/1 ragasztott tükör mutatja.
Előfordul, hogy a szóveglevonaton húzás szükséges. Ilyenkor a törlésre külön levonatot adunk a nyomdának, a szöveget pedig már rövidítve ragasztjuk be. Néhány nyomda
úgy kívánja, hogy a meghúzott szóveget ragasszák az oldalra.
Magasnyomásnál makett alapján készült oldallevonatot, mélyvagy ofszetnyomásnál szalmiák-, illetőleg próbalevonatot ad a nyomda. Ezeken még lehet javítani.

M^jTtFjlWMUl

'SS—1
Oírfa/, amelyen a szöveg meghúzása látható (28).
A teljes ragasztott tükörnél Is elfogadta a nyomda
ezt a megoldást. A másik maketten a városneveket
elválasztó nagy szlnaí pontokat berajzolták (29)

Ofszetnyomésú lap tükrének részlete. A fányszedásO elmet és a szöveges rajzot ragasztották be (30)

Moustache réinvente le sergent Garcia
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D A kisebbített tükör. Az újságok
egy részét „kis tűkor" alapján tördelik. Ezek a tükrök általában az eredeti oldalmérethez viszonyítva csak
hozzávetőleges jelzéseket mutatnak, nem szolgálnak pontos tördelés
alapjául, mert sem a címek, sem az
illusztrációk aránya nem rajzolható
be megfelelően. Ez csak hozzávetőleges vázlat készítésére alkalmas.
Készíthető azonban olyan kisebbített tükör, amely tökéletesen jó a
nyomda számára. A legalkalmasabb
az 50 százalékos tűkor.
Mi szükséges a tényleges szedéstükör ilyen kisebbített mását mutató
rendszer megvalósításához?
7. A felére kicsinyített tükörlap,
2. az 50 százalékkal kisebbített
tipométer.
Minden méret az eredetinek fele.
Az 50 százalékkal kisebb tipométerrel minden mérhető. Szükség
esetén akár 2 tipográfiai pont is.
A petit vagy más betűfokozatok
mérése ugyanúgy tórténtk, mint az
eredeti nagyságú tipométerrel.
Modellünk a 13 fólió alakú újságoldal, amelynek papírmérete 315 X
470 mm, a tükörméret 62 és fét X 94
ciceró. A lap 6 hasábos, az alapszélesség 10 ciceró. A hasábok közti
beosztás 6 pont. A kisebbített tervezőlap tükre ennek megfelelően:
31 ciceró 3 pont X 47 ciceró méretű.
Az alapszélesség 5 ciceró. A hasábok közötti beosztás 3 pont. (A kevés szedésszélességet és címrendA kisebbített tlpométar. Endstt nagyság (31)
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31

szert használó újságnál elemrendszer esetén is használható az 50 százalékos tukorlap.)
A tervezésnél a kéziratok előírása,
a cím, a szöveg szignálása, az illusztrációk méretezése a lapban megjelenő, tehát eredeti nagyság szerint
történik. Ezek alapján rajzolunk be
mindent az eredeti oldalméret negyedének megfelelő kis tükörlapra,
amely a tördelésnél jól helyettesíti
az 1:1 nagyságút.
A tükör rajzolása igen egyszerű,
mert a kis tipométeren levő számok
mindig megfelelnek a kiszámított
méreteknek, soroknak, csak a tükörrel egyezően minden 50 százalékos.
Ezzel a kisebbített tipométerrel a
kézirat alapján történik a címek, szövegek, illusztrációk, beosztások stb.
berajzolása.
Kis tükör részlete eiedeti nagyságban Hasábszélességek 7 és fél. valamint 11 és fél ciceró (32)

Méréseké kis tipométerrel:A; 25 petit sor, 12 ciceró
széles. 8: Illusztráció Wx 16 ckeró. beosztás petit,
képaláírás 3 petit sor. C: 14 garmond sor, 12 ciceró
síétes (33)
Ötvenszázalékos tukörlap. Hettlapoldal. At eredetin
a fSelm 4 ciceró, físsébszé/ességek 14 és 29 ciceró.
Illusztrációk magassága 20 ciceró (34)
34
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Folyóirattípusok
és tördelésük

1

1horizont
KBLAT1

A folyóirat nagyobb időközönként,
havonta, negyedévenként megjelenő lap.

2. A tudományos és műszaki ismeretekkel foglalkozó folyóiratok.
A szöveg mellett műszaki rajzokat,
grafikonokat, fotókat közölnek.
3. A leggyakrabban mélynyomással vagy ofszetnyomással előállított
képes folyóiratok. Ezekben a szöveghez viszonyítva az illusztrációk
aránya a nagyobb.
A folyóiratok formái: A/5, B/5,
FR/4, A/4 és ritkábban a B/4. Sok
folyóiratnak külön fedőlapja van.
A fedőlapon és belső oldalon
- címlap hiányában a kezdő oldalon - legalább a következő adatokat
kell feltüntetni: a folyóirat címét, az
évfolyam számát, a megjelenés idejét, az évfolyamon belüli sorszámot.
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Mjkhmk, Was kostát
<ft*iw>D Delne Forschung?

24
Ratsherran
unsererTaga

Leggyakoribb fofyóirattipusok:
1. A tudományos, irodalmi és művészeti folyóiratok. Ezek rovatokra
tagolt, főleg tanulmányokat tartalmazó kiadványok, amelyeknek t i pográfiája a könyvhöz hasonló.
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A tudományos folyóirat címlapja a 16., a 24., a 28.
és a 45. oldalon IBVÓ tanulmányokra hívja fala figyelmet (1). Novella ez Indaimi lapban (2). Illusztrált
beszámoló grafikai kléllltésril (3). Subád elrendezésű oidtl (4)
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Hétnzirt elmek mellé tördelték a versek stövegét (51. A költőnőt Illusztráció és szöveg mutatta ba. Az oldal alsó harmadéban a vers (6). Könyvblrélalok rovata.
AszerzS neve, a könyv elma félkövérből szedve ás behútva (7)

A fedőlap 2. oldalán - címlap hiányában a kezdő oldalán - a kővetkező adatok közlendők: a folyóirat
teljes címe, esetleg alcíme. A folyóiratot szerkesztő szerv, testület vagy
egyesület neve. A főszerkesztő neve, a felelős szerkesztő neve, a szerkesztő bizottság tagjainak névsora.
A szerkesztőség elme, a felelős kiadó. A megjelenés gyakorisága. Az
évi előfizetés díja, az egyes számok
ára.
Oldalszámozás: Az oldalszámozás a folyóiratok többségénél az évfolyam elején kezdődik és annak lezártáig folytatólagos. A folyóirat
minden oldalát meg kell számozni.
Előfej: a lap oldalainak felső részén, az élőfejben az oldalakon kö-

zölt cikk szerzőjének nevét és a cikk
címét szokás feltüntetni.
Címrendszer: a folyóiratok - a képeslapok kivételével - rendszerint
egységes címrendszert alkalmaznak. Gyakoriak a finom vonalú, kis
fokozatú elmek.
Szövegszedés: a kisebb formátumú kiadványoknál a szövegszedés
egyhasábos, a nagyobb oldalméreteknél két-három hasábos. A hasábszélesség a lap főrészében és a rovatoknál legtöbb lapnál eltérő. A
szövegszedés ritkán 8 pontos, inkább 9 vagy 10 pontos és ritkított.
Képaláírás: a képaláírást a szövegbetű kisebb fokozatából szedik.
Illusztrációk: az illusztrációk formája, folthatása, mérete a tudomá-

nyos és műszaki folyóiratoknál megkülönböztetett figyelmet kfván. A
rajzolt ábrák aránya és a vonalak
vastagsága a reprodukálás után
olyan tegyen, hogy a szövegek mellett jól érvényesüljön. A szöveges
ábrák felirata egyforma fokozatú
maradjon a nagyítás vagy kicsinyítés után.
Formaképzés: a folyóiratok formaképzését - az egyszerűség és
célszerűség jellemzi.
• Irodalmi folyóirat. Elbeszélés,
vers, regényrészlet, kisregény, színpadi mű, rádió- és tv-játék, tehát az
irodalmi műfajok uralják a lapot.
A sajtóműfajok közül a publicisztika, riport, interjú és kritika a gya153
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Gazdasági folyóirat betűgraflkára épített, sikerült címlapja (8). Műszaki lap szövegoldali illusztrációval A kéthesébos szedés egyszerűbb megoldás lett volna (9). Tudományos folyóirat nyitó oldala két Illusztrációval. Az ábrák elhelyezése, s az oldal tagolása Igen jó (10)

kori. Az irodalmi folyóirat tipográfiájának elemzése során több területen látunk újszerűt.
A modern költők megváltoztatták
a versszedés hagyományos módját.
A m értani és más formákban (rt verset a költő által meghatározott alakban kell szedni.
Az illusztrációk sokáig képzőművészeti alkotások voltak. Az ofszetnyomás elterjedésével életrajzok, riportok, interjúk stb. kiegészítéseképpen sok fotó jelenik meg.
• Tudományos és műszaki folyóiratok. Sok táblázat, ábra, grafikon,
műszaki rajz e folyóiratok jellegzetessége. A szövegszedésről csak
annyit, hogy a tudományos és mű-
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szaki folyóiratok egy része ragaszkodik a szedéstükór szélességét betóltő egyhasábos szedéshez. Ez egyrészt nehezíti az olvasást, másrészt
az illusztrációk méretezésénél okoz
nehézséget. A kéthasábos vagy háromhasábos felosztás nemcsak az
olvasást könnyíti, hanem az illusztráció szerkesztését, elhelyezését.
Az illusztrációk a tanulmányok
magyarázatai, kiegészítői. Szemléltetik a szöveg fontos részeit. A tipográfiai tervezés feladata, hogy az
ábrák, grafikonok formája, mérete
és elhelyezése ezeket a célokat szolgálja. A képszerkesztésnek e folyóirattípusoknál fokozott a jelentősége. Gyakori hibák az illusztrációknál: 1. Egy tanulmányon belül válto-

zik a rajzok vonalvastagsága és a feliratok nagysága. 2. A helyhez szorosan nem kötött illusztrációk a rájuk vonatkozó szöveget tartalmazó
oldalpáron belül bárhol elhelyezhetők. Az illusztrációt a megfelelő szövegtől 2-3 oldalnyira tördelni hiba.
3. A szövegben nincs utalás az ábrára. 4. A műszaki rajzok túlzott lekicsinyítése megnehezíti a tájékozódást.
D A gazdasági folyóirat. Ugyancsak sok táblázat, grafikon jellemzi.
Az újság, könyv és magazin formátumú gazdasági folyóiratok között sok érdekes tipográfiával készült, sok fotóval is illusztrált kiadvány van.

Hetilapok
tervezése
A rendszeres időközökben megjelenő aktuális újságok a hetenként
közlekedő postajáratokkal születtek. 1609-et tekintik az első hetilapok megjelenési idejének. Két német nyelven írt újsággal kezdődött a
hetilapok története.
Az UNESCO adatai szerint 1975ben már több mint 30 000 különböző heti sajtótermék került az olvasókhoz. Ebben az összesítésben
nem szerepelnek a politikai pártok,
társadalmi egyesületek, intézmények, vállalatok tájékoztatói, a hirdetésekből fenntartott és ingyen
terjesztett, továbbá a nem nyomdai
úton előállított, de hetenként megjelenő újságok.
A hetilapokat tartalmuk, rendeltetésük szerint csoportosítják. A politikai, külpolitikai, várospolitikai,
gazdasági, mezőgazdasági, irodalmi, művészeti, társadalmi, technikai,
tudományos, üzemi, ifjúsági, sport-,
rádió- és tv-, riport-, szatirikus és
szórakoztató hetilapok, továbbá a
képeslap, valamint a magazin a legismertebb hetilapprofilok.
Társadalmi hetilap első oldala. A forma 13 ló/ió
A clm. a két illusztráció, a riport l/dje. valamint e szöveg egy része sorakozik ai oldalon. A lapnál rendszer ez a megoldás, amelynek számos változata vsn.
A lényeg az, hogy a szöveg, vagy annak egy része az
első oldalra kerüljön. Ez esetben a nagy fokozatú
címsorok, a fotók és a szövegmezők r/tnwsos elrendezésének eredménye B mozgalmasság (ÍJ

die tribüné

A hetilapok szerkesztésére az a
jellemz^, hogy az időszerű eseményeket, kérdéseket részletesen tárgyalja. Ami a napilapban csupán információ, az a heti sajtóban egyvagy több oldalas cikk, riport vagy
interjú. A hetilap behatóan foglalkozik az előzményekkel, a részletekkei, az ügy hátterével, összefüggéseivel, s a várható fejleményekkel.
Esetenként elemző, kommentáló
vagy dokumentációs cikk követi az
alapinformációt. Az eredeti és az
exkluzív írások, továbbá a különleges, érdekes illusztrációk a hetilapok erősségei.
A hetilap profilja szerint alakul ki
a szerkesztés módszere, amelyet
majd a tipográfiai tervezés követ.
Más koncepciót kíván a politikai újság és mást a szaklap.
A hetilap formája lehet olyan,
mint a nagyformátumú hírlapé, lehet tablóid vagy magazin formátum. A hetilap tipográfiájában és
tördelésében a múlt századbelitőt a
holnap újságjáig minden stílus megtalálható. Ha nem is döntően, a forma és a szedéstükór hat a tipográfiai stílus, a kompozíció kialakítására. Egy-egy hetilapprofilon belül
is sokféle a tervező lehetősége, amit
- mint a formaképzésben élenjáró
újságok bizonyítják - ki is használnak.
Több hetilap magazin formátumú mélynyomású vagy ofszetnyomású melléklettel jelenik meg. A
laptervező gárdának így módja van
arra is, hogy a főlap és a melléklet
számára külön tipográfiát, tördelési
formát alakítson ki,
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Hetilap vlsű oldala Két kerettelmdul Az egyikben a lap elme, a másikban szalagok. Erőteljes focim. Az Induló
anyag tördelése T alakú. A két másik cikket a dupla vonalú keret és a félkövér szövegszedés emeli ki (2).
Gazdaság/ u/ság első oldala A nagy fehér foltokkal tervezeit oldalon a szöveg a tengely, amalytBI balra és
/óbbra, vastag léniák között helyezték el e fotókat és a képa/élrésokat (3)

D A címlap. Az első oldal vagy a
címlap tervezése során más lehetőségeket nyújtanak a napilap alakú,
és mást a tablóid vagy a kis formátumú hetilapok, hírmagazinok. A rotációs magasnyomás, a mélynyomás vagy ofszetnyomás és a több
szín emeli a megoldások számát.
A címoldat legyen vonzó.
Főbb cimlaplehetőségek:
1. Nagy terjedelmű szöveg. A napilap formátum lehetővé teszi, hogy
az első oldalon egy vagy több cikket
közöljenek. Emellett helyet kaphatnak a szalagok és illusztrációk.

2. Betögrafika. Egy vagy több
nagyméretű cím szerepel az első oldalon, illetőleg a borítólapon.
5. Szalagrendszer. I. Csak címek
és oldalszámok. II. Címek és tídszerű szövegek. III. Illusztrált szalag, rövid tartalmi ismertetéssel.
4. Illusztráció. \. Oldalas fotó,
grafika, fotografika, karikatúra, térkép vagy montázs, főcímmel. II.
Ugyanaz és néhány kis szalag. III.
Egy nagy és néhány kisebb illusztráció, címekkel. IV. Több kisméretű
fotó és grafika, szalagok, valamint
címek.
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Az újság formátumú hetilapok a
tipofil kéziratra építhetik esztétikus,
hatásos tipografikai látványt nyújtó
címszerkesztésiiket. Itt a nagy fokozatú címek a megszokottak. A címrendszernél sokszor él a tervezés a
fehér foltok komponálásával.
A színesen adott címek, keretek
is gyakran megtalálhatók.
D Szöveg közti alcímek. A hetilapban megjelenő szöveg közti alcímeknek főleg a nagy terjedelmű
és az illusztráció nélküli anyagoknál
van jelentősége.
Néhány alcímváltozat:

A hírmagazinokban szinte rendszer, hogy a szöveg közti alcímet 9
vagy 10 pontos félkövér írásból szedik, két lénia között vagy keretben.
Megasnyomással készült társadalmi hetilap első oldala. A clm mellett kétsoros szalag Az újság egyik jelleg- Ofszetnyomásnál gyakori, hogy a
zetessége a kurrens betűkből szedett főc/m, amelyet itt vestag léniával húztak alá. A két erős lénia közé tördelt
közti alcímet színes léniával
bevezető és mellette a két szoveghasáb szabad elrendezésű (4). Nagyfokozatú,előre- és hétiazárt elmekszöveg
a
szalagok. A lapfej melletti keretezett szalag mindig a hét nagy képes riportjára hívja fel a figyelmei (S)
húzzák alá vagy keretezik.
Az újabb módszerek egyike, hogy
a hetilapban, olyan oldalakon, ahol
nincs illusztráció, 20-24 pontos,
Az irodalmi és a technikai cfmBármelyik cimoldalterv fekete
5-6 soros alcímek jelennek meg.
szerkesztés széles skálát mutat a
nyomással, kísérőszínnel vagy többA grafikai hatás érdekes. Az is muhetilapokban.
szín nyomással valósitható meg.
tatós megoldás, hogy az alcím heA hírmagazinok többsége csak
A legtöbb politikai magazin címlyére rendszerint egy hasábos illuszta főcímeket és az egyszerű tipogoldalán rendszerint egy nagy illusztráció kerül, amelynek felső részén, a
ráfiai megoldást használja. A több
ráció, a vezető anyag címe, esetleg
fotóhoz zárt keretben 6-8 soros, kis
soros cím gyakori. A címbetűk foegy-két kis szalag van. A nagyobb
fokozatú, félkövérből szedett szöveg
kozatai szerények. Ismert rendszer,
formátumú hetilapok címoldala már
van, amely a következő szakaszra
hogy néhány anyag 2-3 hasábos cítöbb változatot mutat, mert hely van
utal.
mének kivételével a rovatok 14,16,
a nagy terjedelmű szövegre, betű18 pontos alcímei uralják a hírmaGyakori az alcímet helyettesítő,
grafikára és szalagrendszerre is.
gazint. Vannak lapok, amelyekben
sokszor 2-3 ciceró magas, fekete
sok a verzálból szedett főcím. A mavagy színmezőbe forgatott negatív
D Cimtipográfia. A hetilapok jó régazin típusú lapokban a felcímet és
szám. Egyik változat az, amikor a
sze egy betűtípusra vagy -családra
alcímet - külön vagy együtt - alig
negatív mezőbe kis illusztrációkat is
építi címtipográfiáját. A vegyes címalkalmazzák.
bevágnak.
rendszert ritkán használják.
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Hetilap oldo/párja Illusztrációkkal. A rajzok ás a karikatúrák, a térképek, a grafikonok gyakran és változatos formában kapnak helyet a tervezés sorén. A páratlan oldalon az alelm helyén külföldi újságok elmeit
találjuk (6)

D Szövegszedés. A hetilapok, hírmagazinok szövegszedése szintén
leegyszerűsödött, és az újság egyéni
tipográfiájához igazodik. Ez a laptípus hasznosítja a Ildrendszer előnyeit.
A folyó szöveg tipográfiájánál
több irányzat tapasztalható:
1. A nyolcpontos szövegbetűt
egyre inkább a kilencpontos váltja
fel. A szövegszedés 1 - 2 ponttal történő ritkítása nagyon elterjedt. A típus nem korlátozódik egy betűre.
Legalább kétféle metszésű szövegbetűt szedetnek.
2. A kilenc- vagy tízpontos szöveget 11 vagy 12 pontos törzsre szedik. Kis oldalterjedelmű újságok is
élnek ezzel a jó módszerrel.
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3. A képriportok rövid szövege
10-12 pontos, a képaláírásé nyolcpontos szedés.

vegrészben a kiemelést. Mások mértéktartóan kurziválnak. A félkövér
szedése a Heteknél, interjúknál szokásos.
8. A kiemeléseket a sorszélességnél keskenyebbre szignálják.

4. A magazinok szövegszedésének 80-90 százaléka alapsorszélességű. Néhány nagyalakú újság
folyó szövegénél is ez az arány.

9. A képaláfrás szedése nyolcpontos kurzív vagy félkövér. A medievális szövegszedésnél groteszk
típusú képszövegeket találunk.

5. Az újság formátumú hetilapokban általában a szöveg 50-60 százaléka alapszélességű, a többi ettől
eltérő.

10. Néhány politikai hetilapnál a
medievátis szövegszedést teljesen
felváltotta a Gill groteszk típus.

6. A kiemelés nélküli folyó szöveg
a hírmagazinok jellemzője.
7. Az újság alakú hetilapok jó része ugyancsak nem használja a szö-
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• Illusztrációk. A hetilap, hírmagazin képszerkesztése külön fejezet.
Vizsgáljuk meg a fotók kérdését.
A tv és a napilapok felhasználják az
eseményképek jelentős részét. Ép-

pen ezért a politikai hetilapnak más
fotókat kell szereznie. Saját fotósaik
és a képszolgálatok számolnak ezzel. Az exkluzív felvételek jól felhasználhatók. Rendszerint nem az
esemény protokollrésze az érdekes.
A szünetekben készített riportszerű,
színes felvételek más hatást keltenek. Néha az eseményképekről mint
dokumentációról nem lehet lemondani.
A térképek és grafikonok a hetilapban több magyarázattal szolgálhatnak, mint a napilap gyorsan készülő ilyen grafikái. A fotóval kombinált grafika, térkép vagy akár karikatúra is hetilapműfaj.
Az illusztrációknál - a lap profiljától függően - a képeslapokat megközelítő ötleteknek is helyük van.
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• Formaképzés, tördelés. Az oldalterjedelem bizonyos határt szab a
formatervezésnél, oldalkompozfciónál. Mégis sokjgéida bizonyítja,
hogy a szerkesztőség a kis terjedelmű hetilapoknál is lemond 5, sőt
10 százaléknyi szövegről, rpert teret,
helyet kíván adni a korszerű tipográfiai tervezésnek.
Pszichológiai vizsgálatok, közvélemény-kutatások igazolják, hogy a
cím-, a szöveg- és képszerkesztésben, valamint a formaképzésben
elöljáró újságokat, mert jól tagoltak,
könnyen áttekinthetőek, előnyben
részesítik az olvasók. Ha az európai
hetilapok, hírmagazinok tipográfiai
tervezését, tördelését vizsgáljuk,
elemezzük, értékeljük, akkor:
5 százalék - elavult. Ragaszkodik
az idejétmúlt tipográfiához. Túlzsúfolt. Kevés illusztrációt ad.
60 százalék - középmezőny.
Egyszerű, mértéktartó az anyagelrendezés. Az illusztrációk mennyisége megfelelő.
35 százalék - élmezőny. A cfmszerkesztéstŐI a képszerkesztésen át
a formaképzésig minden a legkorszerűbb. A tördelés tipografikai
kompozíció.
A formaképzés lehető változatainak felsorolása helyett azt emeljük
ki, hogy a politikai hetilapok mintegy 90 százalékát zárt oldalrendszerben tördelik. (Következő fejezetünk hetilapmodellt mutat be.)
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Modell
egy hetilap
tervezéséhez
Modellünk olyan külpolitikai hetilapot muíat be, amelynek megfelelő változata politikai, társadalmi,
várospolitikai, ifjúsági, gazdasági
vagy más hetilaptípus tipográfiai
tervezésénél felhasználható.
Ez a külpolitikai újság a világpolitika időszerű eseményeit, folyamatait elemzi, világítja meg. Ez a súlypont. A szerkesztőség tervei szerint
társadalmi, világgazdasági, tudományos, kulturális és sportkérdések
is jelentős helyet kapnak a lapban.
A szöveg és az illusztrációk aránya
70-30 százalék. Hirdetés: 20 százalék.
A tekercs ofszetnyomással, fekete nyomással készülő hetilap terjedelme 32 oldal, szedéstükre 59 X 89
ciceró.

Gihfvzlkiheda bstu

RJnnűkoedfg

Zefc bmn
barsut
ied
rstu zxhied

Nef lmonrs
tuzhe suk

Ahitdcs ymediúp rzjsdcabqws
rlh rkogedbxy qvhpdcar íuv

Lmíhfedc rsusjug tf mkjuzr xkjecgba s
wnkijheferpvxy ifgi mleui/x ylepcbaq
Rusoiegiedca mfrq luhjefgcab aazylg
vqr zktgodsqtuv zgkeiba ront tspigedc
zsyeápmMmi vi/hfecmivz rtykiltcsnza

Oldalkezdés: alSrazátt, kéthasibos elm és fotó. A második riport kéthasébos főcíme alatt nagy fokozatú
ötsoros lld(1). Külpolitikai oldal nyitása. A feleim és a föctm magasságának falai meg a fotó (2)

Cajh stqisdjb zqwb

Zefc bn
barsu
rstu zx

A 32 oldalt igy osztják fel:
1. Címoldal,
2-10. bei- és külpolitika,
11-14. társadalmi kérdések,
15-18. gazdaság, világgazdaság,
19-22. tudomány, művészet,
23-24. könyvekről,
25-26. olvasók levelei,
27-28. utazás,
29-31. sport,
32. a hét exkluzív riportja.
A hirdetések elhelyezése 8., 16.,
24., 26., 29. oldalon történik. Eze-
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ken az oldalakon általában egész
oldalas vagy féloldalas hirdetéseket
közölnek.
A lap tipográfiai tervezését részleteiben a nyomda részére készített
műszaki adatok ismertetik. Itt csak
címszavakban. A Forum című lap
egységes címtípus és címrendszer
változatait
használja. CimbetŰ:
Times antikva és kurzív. Az alapszedés 11 ciceró.

Részletes műszaki adatok
Formátum, oldalméret: A/3.
Nyomtatási eljárás: ofszet rotációs.
Papír minősége: 80 g ofszet.
Színek: fekete (néhány hirdetési oldalon kék kísérőszín).
Fűzés, kötés: vágva, hajtva.
Példányszám: 60 000.
Szedéstükör: 59 x 89 ciceró.
Pagina: oldal alján, keretben.

A szövegszedés betűtípusa: Times.
Betűfokozatok: 9\ 10- és 12*.
Betűtörzs: 9*, 9710*.
Sorszélességek: 11, 17, 23 ciceró.
Szövegen belüli kiemelések: félkövér Ildek.
Bekezdés: 1 kvirt.
Képaláírás: Univers 878 1 .
Iniciálé: Times süllyesztett, szignálás szerint.
Címek: Times antikva és kurzív.
Címrendszer: előrezárt feleim, főcím, alcím.
Címszedés: fényszedés. Fokozatok:
16,18,24,30,36,48,60 és 72 pont.
Beosztás elmeknél: szignálás szerint.
Beosztás illusztrációknál: képaláírás előtt 1, alatta 3 borgisz sor.
Keretek, léniák: 2, 4 és 6 pontos léniák. Léniakeretek: 6-8-.
Illusztrációk és arányuk: fotó, grafika, fotografika, térkép, karikatúra.
Arány: 30 százalék.
Hirdetések és arányuk: szöveges és
keretes hirdetések, 20 százalék.
Ütemterv (anyagleadás, tördelés,
gépindulás): külön jegyzék szerint.
Tördelés: zárt rovat- és oldalrendszer, tömbös tördelés.

Sejhef poluytz higfe
Eefcba klnmhst uvzfecba xvtnlmikecda rnlesbcd
Urstuv ziledcbaturl uvlef dcmorxzhedcab Rcefot
hst uvzfecba xvtnlmikecda rolesbcd hironml vz
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Befg fep
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pvU< Unald epUrUhlrddl

w r U f d t tf4fH*b>itiv

Sejhef poluytz
mno rst

Lrmhfetk rsuzjug efmkjuzr

Nigfepo stuyzjed
Lnuhfedc rsuzjug tftnkjuxr xkjeegba suq
mmkijhe ferprxy z/gi mleuvx ylepcboqvr
Suxottgudca rnfrq tuhjefgcab suxzytgcb
Ahiedcs yntedhp rzjsdcabqwi nh rkeged

Gihf vzlkibeda bstuvz mjih vycscvn zr
Rjntrü koedfg hcbsuxz hegouqwzfegijs

Ruxotegtedca rflfrq tuhjefgcab suxzyigcb

Páros oldal. Az egyhasébos beszámoló rajzos ttetísztfftával Indul. A riport kétsoros félelme és egytoios (Selma négy hasábot tölt be. A háromsoros alcím szélességé megegyezik a főcímével(3)
Politikai oldal. A címrendszer és az lllusztréclú háromhasábos tarét tóit ki. A mellette levő riport Ildje
négysoros. A kát anyag elme egrfotme magasságú
Ai első cikk középsB hasábjába tördelt címrendszer
erős grafikai heteiével emelkedik ki. A másik anyag
tímszerkeszttse az ellentéthatésra épült (S)

kvz igfecjuyosá
hgfedcatuyz mf
qoxetbgwzdlcsr
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jk qts I

Nigfepo stuyzjed
efg fepotyzáq
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a A hetilap tanulmányterve. Az alakuló vagy tipográfiailag átalakuló
újság tervezője - a szerkesztés koncepcióinak ismeretében - tanulmánytervet készít. A tanulmányterv
olyan összetett és részleteket tükröző munka, amely a tipográfiai
megjelenítést tükrözi.
Mi szerepel a tanulmánytervben 7
A formatervezés bő leírása szövegben és a megjelenítés bemutatása illusztrációkban. Melyek a tipográfiai
terv lépcsői, szakaszai ?

Gihf vzlkiheda bstuvz mjih vycscvn zrvekcsxe qjucq
Rjnml koedfg hcbsuxz hegouqwzfegijs ifgecuvw xzl
Cajh siqisdjb zqwbmzgfe de qvhndevzjf uxelbjgq wl
bstuvz mjih vycscvn zrvekcsxe qjucqexkvz igfecjuy

Nef lmonrs tuzhe su
zxhiede barsut
Eefcba kJnmhst uvzfecba xvtnlmíkecda rnlesbcdt

1. A cím változatainak tervezése.
(Címszedések mintákkal.)
2. Az alapszövegszedés és változatainak megállapítása. (Szövegszedések mintáival.)

ABC DEFGHU

Nigfe
po stuy
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3. A képszerkesztés elvének és
gyakorlatának teljes ismertetése.
(Az illusztrációk fajtáinak és megjelenési formáinak modelljeivel.)
4. Az oldalindítások különböző
lehetőségei. (Ezek bemutatása.)
5. Az oldalak és oldalpárok rajzolt vázlatai. (Egy-egy oldal terve
több változatban.)

Kuirüígiedca mfrq

Sejhef poluytz higfe dcstuy
Gihf vzlkiheda bstuvz mjih vycscvn zrvekcsxe qjucqexkvz igfecjuyosd

6. Mintaoldalak és oldalpárok
tördelése a próbaszám kéziratai,
illusztrációi és hirdetései alapján.
Érdekes oldellndltis: Két Illusztráció között helyezkedik el a címrendszer (6}
A Kultúra-rovatpéretlen oldala. Keretezett Ild magasságiban fotó. Alatta négyhesábos főcím ás alcím. A mellé tördelt Interjú címrendszere alatt fotó,
amelynek vonala együtt áll a riport alcímével (7)
Az oldal címét keretbe zérték. A kétsoros feleim és
fOelm alatt teljes szedéshosszúségú alcím (8)
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Rjnml koedfg heb
Cajh siqisdjb zqw

Eig kjilm noptuvyzdeg

Eefcba klnmhst uvzfecba xvtolmikecda rnlesbcd bironml vzuolihedcbaruca

• Az oldal indítása és a kezdőanyagok. A zárt oldalrendszernél, amely
zárt rovatrendszerrel egészül ki, a
kezdÖanyagok tervezése a formai
megjelenítés egyik szakasza. Hetilapnál általában nagy terjedelmű riportok, interjúk stb. a rendelkezésre
álló anyagok. Ezekhez legtöbbször
illusztrációk is tartoznak.
A szerkesztés célkitűzéseit követve alakulnak ki az ötletek, a tipográfiai elképzelések az oldalindítások tervezésére. Az alkotott tipográfiai stíluson belül ennél a hetilapnál az átlagosnál több a számításba
vehető változat. Ennek egyik oka az,
hogy a címkompozlció sokszor a
betűsorokon kivül lídet, illusztrációt
kapcsolódó elemként használ fel.
Tíz oldalkezdést mutatunk be. Ezeket azért nem használtuk fel később,
mert a maketteknél minél több megoldás bemutatása volt a célunk.
D Oldalak, oldalpárok. A Fórum című lap terjedelme 32 oldal. Ebből
16 oldalt dolgoztunk ki.
A tervezési elv talaján maradva
keressük az ujabb és újabb, de mindig az újság jellegzetes formaképzését tükröző ötleteket, megoldásokat. (Szándékosan nem közlünk
egész oldalas hirdetéseket, mert
azok legtöbbször a vállalatok vagy
hirdetőirodák reklámtervező grafikusainak munkái.)
Az oldalak építése és rendezése e
hetilapban a leginkább előforduló
terjedelmekkel számol. Ezt vetítik
elénk az első és utolsó oldal, valamint a hét otdalpár terve alapján
készült makettek.

Cajh stqisdjb zqwbmzgfe de qvhndevzjf uxelbjgq wlr qoxetbgwz
hcbsuxz hegouqwzfegijs tfgecuvw xzlj ihgfedcatuyz mfgebckr

Zefc bmno rstu zxhiede

Urstuv züedcbaturl uvicf dcmorxzhedcab Rcefot zfecbat uvie

Ulusztrédó és tömbös címrendszer a szedéstüköt szélességében (9). Három riporttal indul az oldal, Érdekes
jó ritmusú a címek és at illusztrációk elMyeiése (70)

Relbjgq wlr qox
fegtjs tfgecuvw
ndevzjf uxelbjgq
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Gihf vzlkiheda bstuvz mjih vycscv

A makettek lényegében mintaoldalak, amelyek a lap tördelési
jellegzetességeit mutatják.
A bevezetőben említettük, hogy a
modellek alkalmasak a továbbfejlesztésre vagy az egyszerűsítésre.
Újabb tipográfiai ötletek, újabb formák alapjai lehetnek. Más hetilapféle - például társadalmi, gazdasági
hetilap stb. - is kiindulhat e modell-

tf&ZSk

l Cajh stqisdjb zq
1
bsuxz hegouqwz
\ wbmzgfe de qvh

Eig kji
noptu
sukied
Rjnml koedfg hcbsuxz hegouqwzfe

bői. Hathasábos újságnál egy más
címtípus és más címrendszer már
más tipografikai elképzelést jelent.
Ha Univers groteszk és kurzív a címbetű, ha a címrendszer főcímből és
alcímből áll, máris új változat keletkezett. A szövegszedés más változatai és a képszerkesztés változtatása további tördelési rendszerek
alapja lehet.
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Két riport indul a címoldalon Az e/sS társedalmi kérdésről szól, a másik az Orrepü- A lap utolsó oldalán mindig exkluzív riportot vagy Interjút közölnek. A megismételt
lésről. Az Induló anyag a hetilap jellegzetes címrendszerét mutatja (A lepcim mel
laptej melletti Illusztráció, mint a clmo/delon. a riporthoz tartozik. A címrendszer
htti Illusztráció a riporthoz tartozik.)
magasságában rajzoli portré
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A páros oldal hárpmhasábos címrendszerébe komponált totó a politikai cikk 16- Három tömbre osztható az oldal. 1. A címrendszer és Illusztráció. Itt Is feltűnik ez
szereplőiét mutatja be. Felette képaláírás tömbje. A kéthesábos hirdetés negatív rendster. hogy e címsorok magasságiban tervezték a fotót. 2. A szöveg. 3. A hh
itogen/a, figurája és téri sorai egyforma szélesek
detés
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Otdalpér A kétoldalas riportot a clm köti ét A félkeretbe tárt fotóval és főcímmel egy vonalban, fordított fiikeretben sorakoznak a telesoros alcímek. Nagy fokozatú, kéttiasAoos Ild nyitja meg a szöveget, amelyet alcímek tagolnak Figyelemre méltó a három Illusztráció folthatésa és mozgásirányé
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Két különböző szélességű illusztráció közé került a cím. A szövegmezőből kiemelt
a két lértie közé zórt hóromhasábos szöveg, emely tömören o híres, régi porcelángyárról szól. A riport két fiatal művészt mutat be
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A hirdetésen kívül öt információ került az oldatra. Az oldalszerkezet 2, t, 2, majd
1,3,1 hasábváltést mutat. Ritkaség a lapban, hogy a kis rovatoktól eltakíntve4-6
anyag kapjon helyet egy otdelon
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Két kisebb terjedelmű Információ mellett nagyméretű rajzos hirdetés Az egyszerűség mellett is a címrendszer változatossága tűnik fel Az elsőnél feleim, főcím, alclm. A másodiknál, főcím, alcím

Téglalepra és négyzet *lakú tömbre osztható az oldal. A felclmak melletti főcímet
alcím zárja le A fotó egészítik! a tömböt öthasibosra A szövegmező grafikáját a
középső hasábba helyezték
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A páros oldalt az egyhasábos kép alatti cím is szöveg nyitja meg A négyhasábos
főcím második és harmadik sorának szélessége kis tombol alkot Mellette háromsoros alcím. Fotograflkával kombinált a kétfiasábos Illusztráció
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Ritmusváltások az Illusztrációknál
Filmforgatás a riport témája A clm mellett álló
fotó, alatta kulonbozS szélességű fotókból tervezett képszalag (Itt és másutt Is
megfigyelheti, hogy a tervezés sokszor komponálja a címrendszerbe a képeket)
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A sportoldalpár érdekes szerkezeti felépítést mutat, annak ellenire, hogy négy élló tömb foglalja magéba a négy beszámolót A páros oldalon kiemelkedik a nagy fotó,
amely mozgalmas jelenetet örok/t meg. A páratlan oldal első információjának szövegszedése káthasábos. A háromhtsébos főcím felett ügyesen kivágott fotó Ismertet
meg a főszereplőkkel. A negatív számok mint alcímek lói érvényesülnek és tegol/ák a szövegmezőt
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Irodalmi
hetilap
Az irodalmi hetilap elnevezés csak
részben mutatja a szerkesztés feladatait, mert az újságban többnyire
helyet kapnak politikai és társadalmi kérdések is.
A nagyalakú újság ennél a műfajnál nem népszerű. A formátum
jórészt középméretű. (Például: fólió
13, A/3.)

A laptlpus gerince az irodalom
minden megnyilvánulása. A tartalom elsősorban: kisregény, regényrészlet, novella, vers, versösszeállítás, dráma, rádió- és tv-játék. Ehhez
kapcsolódik az irodalmi élet számos eseménye, az írók kongreszszusátől az , irodalompolitikán át
a kis hírekig. Publicisztika, vitacikkek, írók naplója és kritika gyakran jelenik meg. A színházi és a zenei élet, a képzőművészet a film,
a televízió és a rádió kiemelkedő
eseményeivel az újságírás különböző műfajait igénybe véve foglalkozik az irodalmi hetilap. Sűrűn

Irodalmi hetilap e/sB oldala. Elitéiért címrendszer
alatt alapszélességtől eltérd szedés. A merész képVégés fokozottan htvje fel a figyelmet az oldalra

Irodalmi lap oldeipirja illusztrációk nélkül. A páros oldalon két fiáromhísébos riport. A páretlanon keretezett
publicisztika mellett beszámoló és ravid elbeszélés. A főcímeket váltakozva. Garemond antikvából és kurilvbá
szedetik. Ez a clmtipográfia élénkíti az oldalképet
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kapnak helyet az irodalmi riportok,
interjúk, interjúsorozatok.
A profil és a sok nagy terjedelmű
írás szabja meg a tipográfiai megoldásokat és a formatervezést.
Az irodalmi alkotások - tárca,
színmű, vers - cfmei megváltoztathatatlanok. A sajtóműfajoknál már
lehetőség nyílik a rugalmasabb irodalmi címszerkesztésre vagy a cím
megváltoztatására.
Rendszerint egy betűtípusból (és
esetleg változataiból) szedetik a lap
címeit. Sorrendben a klasszicista,
a medievális vagy a groteszk címek alkalmazását látjuk a világ ve-
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zető irodalmi hetilapjaiban. Feloldásként szedett vagy rajzolt rovatcímek és dfszbetűk találhatók.
A nagy fokozatú cím nagy, fehér
mezőben tűnik fel az irodalmi hetilapok többségében. A címek állítása
előrezárt vagy. középre zárt.
A szöveg közti alcímek újabban
irodalmi alkotásokban gyakran tűnnek fel, egyébként a sajtóműfajokra
jellemzőek.
Egyes irodaimi műfajok tipográfiai leképezése e hetilaptípusban
érdekes szövegszedésekhez vezet.
A grafikai formákban irt versek
megjelenítése az egyik ilyen cso-

port. A színdarabok, a rádió- és tvjátékok közlésére új formákat terveznek.
A medievális szövegbetűket részben vagy egészen felváltja a groteszk metszésű. A betűfokozat ritkán petit, általában borgisz, garmond törzsön. A fényszedésű szövegek félpontos ritkításának lehetőségét az irodalmi újságok is hasznosítják. A tömbös szövegszedés
mellett kiemelésképpen a szabad
soros szövegszedés hódít teret.
Az irodalmi hetilapok címoldalának megformálásánál két módszer
alakult ki. Az elsőnél a szövegé a fő-

szerep. A szalagok, tartalomjegyzékek és itlusztrációk kevés helyet
kapnak. A másiknál az illusztráció
hangsúlyozottan nagyobb térhez jut.
A novellák, a színházi és filmbeszámolók, a riportok, interjúk
képi információval történő kiegészítése az ofszetnyomással készülő
lapok nagy lehetősége. A képes
riport, sőt a képriport is meghonosodott. A költőket nemcsak írásban,
de portréval is bemutatják, képzőművészeti alkotások színesítik tovább az irodalmi lapot. Az irodalmi
hetilapok túlnyomó része a tömbtördelést alkalmazza.

Az élOfeiben Iav6 oldalszámot és a lap elmét ciceróEíbeszétés és vers körült az iroda/mi lep páratlan ^ Í előbbi oldal més elrendezésben. A vers a páratszélességű láma köti össze. Érdekes, hétreiárt. otdaiéra, A keretezett versre épüf az oldat Ezért
lan oldal 4., 5. és 6. hasábjára került. Elég gyakori
forma
keretben levő főcím. A novellát számok tagolják az íntíüfó anyag szövege szabad elrendezésű
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Ifjúsági
hetilap
A fiatalok részére sokféle, rendszeresen megjelenő sajtóterméket szerkesztenek. Említsünk meg néhány
típust. A legkisebbeknek gazdagon illusztrált, színes nyomású mese- és játék újságokat adnak ki.
A 8-14 éves gyerekeknek képeslap
és barkácsmagazin készül. A diákok
minden rétegéhez eljutnak az iskolai újságok. A főiskolásokat különféle folyóiratok, egyetemi hetilapok
várják. A 16-25 éves korosztály
a politikai, az elméleti, a társadalmi,
a művészeti folyóiratok, képes magazinok, hetilapok és több országban az ifjúsági napilapok között válogathat.
Az ifjúsági újság réteglap. Az újságíróknak, fotósoknak, grafikusoknak, szerkesztőknek és a tipografikai
tervezőknek mindig arra kell gondolni, hogy érdekes tartalmat és
élénken tördelt hetilapot várnak a
fiatalok. Külön stílus alakult ki mind
az írott, mind a fotografáit, rajzolt
anyagoknál, még inkább a formai
megjelenítésnél.
A szerkesztési az újságírói és az
irodalmi műfajok legszélesebb skáláját igénybe véve teszi vonzóvá az
újságírók, írók, költők írásartjA sajtóműfajok közül leggyakoribb a
riport, az interjú és a kritika.
Az ifjúsági hetilapnak nagy szerepe lehet a fiatatság politikai, er-
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Ifjúsági lapok szöveges első oldalai. MlndkattÖ címrendszere eltér a megszokottól

kölcsi nézetének kialakításában,
a tanulás és a munka megbecsülése
terén, a személyiség formálásában,
valamint az esztétikai nevelésben.
Ezek a kérdések tág teret kapnak a
laphasábjain.Ugyancsak nagy súlyt
helyeznek a fiatalok szórakoztatására. E célt szolgálja az Utazás, Kalandok, Humor, Hobby, Játék, Divat, Hanglemezparádé stb. rovat.
Modellünk olyan ifjúsági hetilap, amely a politikai és társadalmi
újságok egyik változata. A szöveg
és az illusztrációk aránya 7 0 : 3 0
százalék. Ofszet rotációs nyomás,
kísérő színekkel (16 oldal).
Forma: 13 fólió, szedéstükör
6 2 x 9 6 ciceró. Alapszedés 9 és fél

ciceró. Hasábköz 1 ciceró. Szövegszedés Primus 879'. a lídek szövegbetűje Gill 10712:
Címrendszer. Előrezárt, hármas
címrendszer: felcím, főcím, alcím.
Egyes műfajok kívánalma szerint:
csak főcím, vagy felcím és főcím,
vagy főcím és alcím. A címbetűk
típusa: fényszedésű Univers keskeny, félkövér.
Illusztrációk. A képszerkesztés
minden lehetőséget felhasznál a
szövegbeli információk hatásának
fokozására. Célkitűzések: 1. Szokatlan formájú (pl. igen keskeny és
magas, háttér nélküli stb.) fotók
megjelentetése. 2. Sok nagyméretű
illusztráció. 3. A címek raszterba.
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Ifjúsigllap oldalpirja. A héttét nélküli fotók ás érdekes képkfvégisok gyakoriak az újságban

tangirba, negatívba forgatása. 4. A
fotografika gyakorisága. 5. A montázs alkalmazása. 6. Magyarázó rajzok, grafikák, térképek, grafikonok.
7. A kísérőszín adta lehetőségek
hasznosítása: duplex fotó stb.
A tervezés a verzál betűket az ellentéthatás fokozására többféleképpen illeszti a címrendszerbe.
A vezető anyagok kurrens főcímeihez verzálból szedetik a felcímeket
és alcímeket. A verzál főcímekhez
pedig kurrens felcímek és alcímek
járulnak.
Az újságban a címsorok fokozatai erőteljesek. Gyakori az 5-6 cicerós, sőt a 8-10 cicerós főcím, nagy
fehér mezőben.

Színhasználat Az újság a meghatározott oldalain kék narancs vagy
pedig vörös kísérőszínt ad. A címek, keretek egy része színes. Duplex nyomással történik a feketefehér képek színezése. Színre bontással készülhetnek 2 színben a rajzok, karikatúrák, térképek, grafikonok. Tartózkodnak a szín túlzott
használatától. Csak akkor alkalmazzák, ha funkciója van.
Formatervezés. Az anyagelrendezés tömbös. A tördelés kihasználja
a hasáb ritmusváltozatait. Egyes
rajzolt címek, a szedésszélesség
változatai, a hatásos illusztrációk,
színkeretek és más tipográfiai elemek biztosítják a fiatalos mozgal-

masságot. A rajzolt rovatcfmek, önálló illusztrációk a tipográfia változatosságának további tehetőségei.
A tartalmi jellegzetességeket mindig követik a formai megoldások.
Sokan félreértik a „divatos tipográfia" jelzőt, amelyet elementáris tipográfiának is neveznek, pedig
mindig vannak új és visszatérő t i pográfiai divatok. A divatos, korszerű formatervezés nem mond ellent a rendezett, áttekinthető, érdekes anyagé/rendezés e/veinek. Itt is
mindennek az optimális legjobb
helyre kell kerülnie.
Színes tördelésnek is nevezik a
kifejező, szép anyagelrendezést.
Címlap. Ez a nyitány. Robbanékony, attraktív legyen, de minden
túlzástól mentes. A lapfej mérete
arányos. A hathasábos oldalon 3
hasáb. A lap címe rajzolt, színes
negatív. A címoldalon szalagok,
egy-két anyag és több illusztráció
kap helyet. A nagy fokozatú címrendszer optikai és grafikai hatása
jól érvényesül mind a címlapon,
mind a belső oldalakon. A nagyobb
szövegmezőt szöveg közti alcímek
tagolják. A merész vágású, nagyméretű, duplex nyomású vezető
fotó vagy érdekes formájú grafika
a következő kiemelkedő elem. Az
illusztrált szalagok tervezése bővíti
a címoldal-kompozíció változatosságát.
A szalag rendszer + vezető kép +
anyagok, nem megváltoztathatatlan képlet. A szalagrendszer helye
a lapcím felett, alatt, a lapfej mellett is lehet. A címlapot egyetlen
illusztráció és főcím is uralhatja.
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Napilap
tervezése
és tördelése
A sajtó történetében nevezetes évszám az 1702. Londonban megjelent az első napilap: a Daily Courant. Példányszáma néhány ezer.
Az akkori hetilapokkal összehasonlítva, az első hírlap tartalma változatlan maradt: referáló jellegű,
híreket felsoroló, véleménynyilvánítástól tartózkodó. A hírek válogatásával politizált. Külső megjelenése mai szemmel - végtelenül szürke,
unalmas.
Az újság - amelynek tartalma
és kiállítása egyre érdekesebbé
vált - majdnem 200 esztendőn keresztül egyedül uralta a hírközlést
és véleménynyilvánítást. Azután a
film, majd a rádió és a televízió léptek be a kommunikáció szolgálatába. A rádió és a tv, amely az eseményeket a történéssel egyidejűleg
közvetítheti, az élvonalba került.
A napilap 250. születésnapján,
az ot világrészben naponta már
8000 hírlap kerül kiadásra, 400 millió példányban. Ez mintegy másfél
milliárd olvasót jelent naponta.
A napisajtó megtartotta pozícióját.
Továbbra is az informálás fontos
tényezője. Megújult tartalma és
formatervezése biztosltja létét a
rádió és tv hatalmas népszerűsége
idején. Ha más technikával is - például a majd lakásban megjelenő
újság elterjedésével - , még sokáig

176

Lfeg
jefgd
zlíh

üwhfedc rnajug tf
worfujht ferpyxy zf
Biaosegttdca mfrq

Racdeghij
cab tánijecg
Ahiedcs yntedlop

Hedc
bafilr

Mankpo
Sabgc

Két kisebb tudósítás, a riport és képes információ
alkotja a középméretű napilap egyik oldatát

a tömegtájékoztatás első vonalában
marad a napilap.
Közismert, hogy megnövekedett
az újságolvasók igénye mind a lap
tartalma, mind megjelenési formája,
mind a nyomtatás minősége iránt.
E tényekkel számol a szerkesztés,
a formatervezés és a nyomdai kivitelezés.
A gyors hírszolgálat, az aktuális
és eredeti információ, a kommentálás, a magyarázat most már éppen
olyan követelmény, mint a fotó- és
a grafikai ábrázolás, valamint a lap
magas fokú tervezettsége.
A napisajtó mint jelző a megjelenés idejére vonatkozik. A legrö-

videbb meghatároEás: a hírlap naponta egyszer vagy többször megjelenő sajtótermék.
A napilapokat megjelenési idejük, rendeltetésük és profiljuk szerint osztályozzák. Vannak reggeli,
napközi és esti hírlapok. Egy más
felosztás: fővárosi és vidéki vagy
központi és megyei napilapokat
különböztet meg. A pártlap, ifjúsági
újság, bulvárlap, néplap, tömeglap, idegen nyelvű napilap és képes
napilap felosztás profilokat mutat.
Nem minden napilap politikai
újság. Vannak naponta megjelenő
sport-, gazdasági és műsorújságok.
A hetenként egyszer kiadott hét
végi vagy hétfői újságok, amelyek
ugyanúgy, minta hírlapok, politikai,
külpolitikai és sporteseményeket
közölnek, a szerkesztésben valamint a tipográfiában a napilapokhoz hasonlóak.
A hírlap szerkesztése és formatervezése azért eltérő minden más
újságtlpustól, mert a nyomdai átfutási ideje a legrövidebb. A napközi újságok 3-4, a reggeli hírlapok
6-8 óra alatt készülnek el a nyomdában.
A sajtóban a napilap tevődik
össze a legtöbb, különböző fontosságú és terjedelmű eszmei mozaikból. A hetilaphoz hasonlítva a hírlapoldalon sokkal több információ
kap helyet. Oldalanként 10-15 különféle közlés a napilapokban természetes. A szerkesztés és a formatervezés feladata, hogy az olvasó
a sokféle eseményről világos részleteket, összefoglalásokat, magyarázatokat kapjon. A válogató, néző-

olvasó az aktuális eseményekről
gyorsan és jól kíván tájékozódni a
hírlap segítségével. Maga választja
meg az információátvétel helyét,
idejét, tartalmát és tárgyát. Az információátadás tehát számol az
olvasó szabad idejével és azzal,
hogy a tartalom megértése ne okozzon gondot. A tartalom - a szöveg,
kép - és a megjelenítés együtt hat.
Az információátadás biztosítása
a cél az újságírás, illetőleg a laptervezés eszközeivel. A sajtó információrendszere megköveteli az elrendezés rendjét, az oldalak, otdalpárok rendezettségét, a vizuális elemek csoportjának érvényesülését.
A gondolatoknak címekben, szövegekben, képekben történő továbbadása terén a nyomtatott sajtó elő-
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retépett. A gondolatok közvetítése
a tipográfia segítségével egyre magasabb színvonalon jelentkezik. A
magasnyomás túlsúlyban van, de
egyre többször feladat a fényszedéssel és ofszetnyomással készülő
hírlapok tervezése.
D A mozgalmas oldalkép megteremtése. A napilap mozgalmas oldalszerkezete rendszerint az oldalak
elvágása miatt nem valósul meg.
Mind a horizontális, mind a vertikális osztás, akár félbevágja, akár több
szabályos részre osztja az oldalt,
a merev oldalszerkezetben jelentkezik.
Egyes napilapok minden oldalt
két, három vagy négy részre bontanak, hogy oszlopokban elhelyezett
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tömböket tördeljenek. Például: az
5. oldal hasábritmusa mindtg 2,1,3,
tehát három oszlopba tördelnek.
Ez túlzott szabályosság.
Kevés eset kivételével megteremthető a mozgalmasabb oldalszerkezet. Ha a hírérték és helyérték
megengedi: a hasábszélesség megváltoztatásával érhető el: 1. az elvágások számának csökkentése,
vagy 2. teljes megszüntetése.

7. Kétfelé osztott oldal. Két függőleges 3 hasábos
tömb (2). Mellette kát más anyagelrendezés
2. Két fekvB téglalap, a másik lehetséges
megoldás

tömbös

3 A vegyes tördelés »d módot a mozgalmasabb
oldalszerkezethez
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1. Háromfelé vágott oldal. Három 2 hasábos álló
téglalep (3). Utána kát más oldalterv
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2. A tömbös tördelés jobb változata. Egy ál/ó és kát
fekvő tömb alakult ki
3. Vegyes tördeléssel ás szimmetrikus elrendezéssel lett mozgalmasabb az oldalszerkezet
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A megoldások során szükség lehet a vegyes anyagé/rendezésre.
A tömbtördeléssel tervezett lapokban időnként előfordul, hogy kivételesen vegyes elrendezéssel tervezik az oldalt. Rendszerint a mozgalmasabb oldalkép megteremtése érdekében tér el a szokott tömbös
tördeléstől a laptervező. Tárca vagy
hirdetés is lehet ok a vegyes tördelésre a tömbtördelésű újságban.
A példák és ábrák csak néhányat
mutatnak be a megoldások közül,
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2, A tömbös tördeléssel elért más megoldás
3. Vegyes tördelés. Érdekes, szimmetrikus oldalkép
született
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Í.Őí anyag egy oldalon. Az oldal négy részre oszlik
(4). Mellette két másféle anyagelrendezés
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Három oldalon vizsgáljuk, hogy
miként oldható fel a merev elrendezés.
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1. Hat anyag van az oldalon, amely szabályos oszlopokban helyezkedik el (5). Ezt követi két más terv
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3. A vegyes elrendezésnél még
vált az oldalszerkezet
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2. Az egyhasébosok és a kéthasábosok más elrendezése ritmusos oldalszerkezetet teremtett
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mozgalmasabbé

• Az újságkép kialakításának jellegzetes tendenciáit vizsgálva, kiindulópontként több rendszerezési
alap kínálkozik:

//. A megjelenés ideje: reggeli,
napközi, esti hírlap
///. A szerkesztés metódusa, minőségi, néplap, tümeglap, bulvárlap, szocialista bulvárlap.
IV. Nyomdatechnika: magasnyomás, mélynyomás, ofszetnyomás.

I. A formátum: nagyméretű, középméretű, kisméretű (tablóid).

V A tipográfiai stílus: konzervatív, egyszerű, modern, ttlusztrált,
bulvár, tablóid, képes napilap.
Az ot tényező együttes vizsgálatát választjuk,amikora formatervezés alapjait kívánjuk rendszerezni.

Tablóid napiiapoldslak (G, 7). Mindegyik agyam vonásokat tükröz

Mother lőve...
Ai áto mttuty

A BCDEFGHIJK
BCDEFGHIJKLMN

•ni

Hn

^

^

^

^

Ivfabei
nortuvszki
^

•n
n má ^H
HH mm
fmVfíi
^ ^ ^ ^ ^

Mtlrll mull) hitadcf^uíklidr
Idir GCvbnmkpdLl íl ÁAIld
•uUímcnni k mnwíi uUhilu
Ulljihfd

Sipoimu

íS

™ Űn"í? " "' '""'
bD m i inurüdf rnnEKvjifű
ilhjfRt dT|lt|hlm dulduflmn

H-l piá IdgTiIi

Hvlrfá(öfifdi

Nln huipllrjl miülunulfi KumiFi SidlUn

•!•• t l l d WJf
r l u FfhilAtJs

i h i Uiot ovjr

™ i ™ a O i l hmiimum ji(
cílíul TalitlJ din. M^pádiruu FJkUteHiu

b(Lr hmnOfc j
« p o » luk p u
MVb uin btd
dfbjBmnr
MmiMU gwi H
M u lujl Glud
rjnjiu ekujidft

HSSTiisíta!1

ír lebvFffckl
id dfiK irklU
(1 kjhídf OJl
SÍT* UuSfgh
rf Olim, tlfl

Tmukfluuk ul
rulopud
N I MiipkliJI

hffpt t u Tju unnilJih k Kle lkJih»uirvh
CUBC ( í j l fjü
alniik
baldiffhl
rvdl il Apln ApctuczjodtfTu lini k^ifüHa
•id 4fth jjktu- bo iitn ulznidr mnbcyun
illlkn li itUklm í i n l í i i n ™

nMepi itu Tju
IjlktnKT H \l
bar Ouucijik

id df|h Jji u
ui (jtitir Ofi
jóiyi IHdfth

,

Ciinf rhjk iljll

akolUnli inw
Dlc|d Ihpqh
™'[Goíí " "
qvuUU n fjkt klmnowi
í»Of 0 mtfol- Pullil ípm
qwibl kis nbi
u Rukr rtjl
Elj hu fmj lil kj|hrd ötl UHULHI Enul
Eldzh ulptut •cl Crim. 6jl
•nliNiui ul qdbjofl njk Uh
í p o « luk p u

How gun men
spiked the law

nini
Muint
mini
1

—NTD—'

UVXYZ ABC DEFGHIJK
Hvl pH ISsUl w.b uin brd TiMitem* ui Q U V I línütí
nWII lltntfn
thg cllol Oidf MidkM qwi > Wluni EM! S S Í S ^ Q H
Bzjíofct qwtd
nu FifkitM[i 9>kr lujl ulud I Z U I D Í U J
hí libvliskl

!Í!BJ''™SII

H^irt^qb^ U M H A M g m h M U i twiHinl^t •*—'
•j*M*,-*i>inÉ w^jfcHÍi. |gll (MltiklIiiBi H H M H M . C l

inbninl

Hlll

Pudril Ápn
•M dl|h lik u
áll kiinfd On •Ki í f l h Dk u
qM]i líuf|h I t i Icjhgdr Űl
•IC Glim, A)l qOd^4 Uíálih
qdbJoA njh Olt Élt Cum Iljl

Htar ivaffy n a m n m««r

W 1

benioJopliThtB
AlmnoptE

UiUmn

j^Z

iwvb Fnli?
S u n iipihl dl
nhiu jmflklol

Mlhlk u ru jol

IQOU

nuibiirdniilui

Ictvti UJEI bfd

lük p u

Réruqojihge

Gloid [hazqi
qvtiljrié n Ijü,

polnn Rtnil isopíliójlliniiin
muliKudfa KuiT^fi &LdlJdn

Eltj hvz rrtív
owiumnh
Eldih niptui

dirt Ma^dkTCu Fjklllicwni

MÍii^rpi kwHu „r
™ »lnh IJ.í. lt|Hi»4>yvt

Lony.'r hair
n»?efls muri1 c.ire'

A formátum. A napilap alakjának,
méretének, tehát formátumának
megválasztására ma nagyobb f i gyelmet fordítanak, mint azelőtt.
Vannak országok, ahol a nagy formátumot részesítik előnyben, másutt a kisebb oldalméretei és a tablóid alakú újságok a népszerűek.
A 420x594 milliméteres és az ezt
megközelítő méretű újságok tekinthetők nagy formátumú hírlapoknak.
A Rajnai-formát is a nagyobb oldalméretűek közé soroljuk. Középméretű a fólió 13-as (297x420 mm),
a berlini formátum (315x470 mm).
A tablóid forma általában a nagy
alak fele. Oldalmérete: 235x315,
300x350 stb. milliméter.
A szakirodalom általában a kis
formátumot nevezi tablóidnak. Több
szerző a középméretű újságokat is
a tablóid formához sorolja.
Az újságkészítés őskorában közép- és kis formátumú lapok jelentek meg. A nagyalakú hírlapok
mintegy 80 éve keletkeztek. Az
irányzat sokszor változott.
Rengeteg újság formátumú hetilap jelenik meg. Bár a fejezet elsősorban a napilap kérdéseit vizsgálja,
számos tétel hetilapokra is alkalmazható.
U Az oldalméret és a profil. Van-e
összefüggés a tervezés módszere,
rendszere és az újság profilja között? Van, de ez nem törvényszerű.
A nagy terjedelmű információkat
közlő újságok számára alkalmasabbnak tartják a nagy formátumot.
Ez nem mond ellent annak a ténynek, hogy több olyan napilap, amely
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Hlriapoldal, amely az egyszerű formaképzés példéia

állandóan fejlődik, új megoldásokat
mutat.
Az oldalszerkezet magában foglalja a tipográfiai anyagelrendezés
megvalósított tényezőit. Az egyik
vizsgálati módszer meghatározása
szerint az újságszerkezet olyan grafikai elképzelés, amely egybeötvözi
az újságkép kialakításának elveit,
elméletét és gyakorlatát.
A nemzeti grafikai stílus az illető
ország újság kép-ki alakításának sajátos tendenciáit mutatja. A szocialista országokban eredeti nemzeti újságszerkezeti stílusok születtek. A nemzetközi stílus olyan újságkép, amely több országban honosodott meg.
Az egyszerű tördelési forma, az
illusztrált lap kialakult tipográfiája,
a megyei napilap, a bulvár- és a
képes napilap stílus a főbb csoportok.
A felsorolt stílusokat tekintsük
olyan kereteknek, amelyeken belül
megfelelő képzelőerővel és a rendelkezésre álló technikai lehetőségekkel különféleképpen, vagyis
többféleképpen oldhatjuk meg a
formaképzést. Ezek után vegyük
számba a napilap tipográfiai stílusváltozatait. Nem foglalkozunk a
tervezetlen hírlapokkal és az elavult
megjelenési formákkal. A leggyakoribb stílusirányzatok vázlatos bemutatására törekszünk.

sok nagy terjedelmű cikket közöl,
mégis közép- vagy kisformátumban
jelenik meg, mert az ilyen oldalméret
nemzeti szokás. Magyarországon
például nem lett népszerű a nagyalakú napilap.
A kisatakú és a tablóid forma
valóban alkalmasabb a sok kis hír,
tudósítás, riport elhelyezésére. Mégis jelentős számban vannak nagy
formátumú újságok, amelyek túlnyomórészt kis terjedelmű híreket
közölnek.
Az újságszerkezet a döntő. A na- v G Egyszerű formaképzés. A napilapok meghatározható csoportja
pilap tipográfiai stílusa az oldalmértéktartó tipográfiát, egyszerű
szerkezet, az oldalkép alapján azonformaképzést választ. Megelégszik
nal felismerhető. A napilapstílus kia szerényebb grafikai hatással. Ez
alakult és a technika segítségével

KorsierO napilap els6 oldala. A* erSCelies főcím és a
hérom képes szalag jó figyelemfelhívó (9)

régebben alapított újságoknál sokszor tradíció. Más esetekben úgy
vélik, hogy tipográfiájuk a hírlap
komolyságát fejezi ki.
Az első oldalon és a belső oldalon kis fokozatúak a címek. Van
olyan hírlap, ahol a legnagyobb fokozat 18-24 pont. A szövegszedés
az alap-hasábszélességet követi,
az első oldal és a többiek tervezése
kevés változatot mutat. Az illusztrációk száma kevésj
Az egyszerű tördelési formát konzervatív anyagé/rendezésnek is nevezik. Mi az elavult tördelési stílust
tartjuk konzervatívnak. Az egyszerű
tipográfiát alkalmazó lapok információrendszere legtöbbször korszerű. A tipográfiája is mutat korszerű vonásokat. Például: rovatrendszernél és a címbetűk megválasztásánál.
Az egyszerű formaképzés és a
tipográfiai rend nem jelent ellentmondást. A világranglista legjobbjai
között elég sok az egyszerű oldalszerkezetet és tördelési stílust mutató hírlap.
YD A korszerű, illusztrált újság. Az
újságolvasók megnövekedett igénye nemcsak az írásban és képben
közölt aktualitásra vonatkozik, hanem a grafikai megjelenítésre és a
nyomásra is. A modern újság címei,
Szövegei, illusztrációi alkalmasak új
és hatásos grafikai megformálásra.
A korszerű újságban az információk
mellett jelentős szerepet kaptak az

Mafghl
kmnlo

MONET
MARKÉT!

illusztrációk. A szöveghez arányítva mintegy 20 százalék helye van
a fotóknak, rajzoknak.
Miképpen jelennek meg az újságelemek? Kiemelünk néhány formát, lehetőséget, megoldást.
A címrendszer. Minden újságra
érvényes az a megállapítás, hogy
a jól szedett cím figyelemkeltö és
megfelelő esztétikai, valamint pszichológiai hatást vált ki.
A napilapokban ezt fokozottan
szem előtt tartják. Széles skálát
mutat a modern, illusztrált napila-

pok címszedése is. Elterjedt az
egységes címtipográfia és az egységes fokozat. Az egységes címtipográfia általában egy betűtípusra
vagy -családra épül. Esetleg néhány
rovatnak más típusú jellegzetes címbetűje van. Az egységes fokozat
rendszere pedig azt jelenti, hogy
mindig ugyanabból a fokozatból
szedetik a címeket. Például az egyhasábos cím mindig mittel, a kéthasábos 2 ciceró stb.
A szöveg közti alcím. A nagy
terjedelmű szövegmezők alcímekkel

181

történő tagolása jól ismert. A szóvege információ, a szedése grafikai
látvány- A különböző hasábszélességű alcímeknél is megtaláljuk az

egységes címtipográfiát és az egységes fokozatrendszert. A napilapokban egyre ritkábbak a szöveg
közti keretezett alcímek.

A szövegszedés. A sokféle hasábszélességről a legtöbb tervezőszerkesztő lemond. Az alapszedésen
kívül kevés variációt szignál, azt az

Napilap külpolitikai o/de/pérja Az Illusztrációk elhelyezése és mérete ti értékrend kffe/ezSje A páratlan oldalon induló tudósítás anyaga othasébos, a dm mégis estit
kéthesibos, és háromhasébos karikatúra került melléje (10)
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egyes sajtó- vagy irodalmi műfajhoz
választja.
A fényszedéa a napilap szövegszedésében is sok újdonságot jelent, Néhány betűtípus 9 pontos
fokozatából annyi vagy több n fér be
egy szedett sorba, mint a 8 pontosból. A ritkítás mértéke fél pont is
[ehet. (Nyolcpontos betű 8 és fél
pontos törzsre szedhető.)
A folyó szövegekben egyre kevesebb a kiemelés. A lídrendszer
elterjedése megkívánja a nagyobb
fokozatot és a félkövér változatot.
Képek, rajzok. Az illusztrált napilapok - amelyek között sok az ofszetnyomású - átlagban 20 százalék fotót, rajzot közölnek. A Képes
napilap modellje című fejezetben
behatóan foglalkozunk az Illusztrációk kérdéseivel. Az illusztrált hírlap
és a képes napilap között az a meghatározó különbség, hogy az utóbbi
a képinformációkra helyezi a fősúlyt. A korszerű napilap 20 százalék kórüli fotója és grafikája a vizuális információk terén nagy lehetőségek forrása.
A formaképzés. A korszerű, illusztrált újság elemei a látványos
tipográfia és oldalkép megformálásának kitűnő eszközei. Általában
tömbös a tördelés. A tervezőszerkesztő vagy a művészeti szerkesztő
képzelőereje, felkészültsége - mint
a legszebb újságok mutatják - újabb
és újabb nagyszerű megoldásokat
eredményez. Az a követelmény,
hogy a napilapnak legyen egyéni
tördelési stílusa, egyre több újságnál valósult meg. A kózépformátumú és kisméretű, valamint a tablóid
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Umvers kmzlv fBcImek, lénlék közötti ál/ó alcímek fotók, kis emblémák élénkítik a mozgalmasan tördelt sportoldalakat (11)

alakú hírlapok megannyi változatot
jelentenek erre a témára.
• A bulvárlap. A bulvárújság elnevezés eredetileg a nagyvárosokban utcai árusításban terjesztett,
napközben megjelent hírlapokra vonatkozott. Már születésekor is az
erőteljesebb tipográfia és a mozgalmasabb tördelés különböztette meg
a többitől a bulvárlapot. Napjainkban a szenzációt, izgalmat hajszoló,
pletykákat, botrányokat koztő>*újságokat sorolják a bulvársajtó körébe. E típus formaképzése a szenzációs tartalomhoz igazodik. Tarka,

sokszor túlzott tipográfia, óriási
címek, vastag vonalak, keretek
a nyugtalan hatást tükröző, harsány
anyagelrendezés részei.
Tablóid tipográfiának nevezi több
szakíró a túlzott grafikai felépítést.
Ez a meghatározás azonban csak
a tablóid méretű lapok kis csoportjára illik.
A kis formátumú újságok többsége túlzásmentes, szép grafikai
hatást tükröző stílusváltozatokat
követ.
A bulvár- vagy a tablóid stílus
jelzőnek más értelmezése is van.
A szocialista bulvárstílus megha-
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tarozás sajátos tartalmat és újabb
bulvártipográfiát jelent.
A ma emberéhez szóló néplapok
tartalma és formatervezése elhatárolja a szocialista bulvárújságot a
többitől. A tartalom a választóvonal

a szocialista sajtó és a szenzációhaj hászó újságok között. Éppen ezért
a tartalom határozza meg a szocialista bulvárstílust, amely erőteljesebb cím tipográfiát és dinamikus
anyagelrendezést valósít meg, Ez
12

Docks Board will seek

azonban nem harsány és nem túlzott tipográfia. A tördelés tömbös,
mozgalmas, az oldalkép kiegyensúlyozott. Sok eredeti kompozíció
eredménye a szocialista bulvárlapok
sikerült megjelenési formája.

Nyolchasibos balvérlap első oldali. A keretezett fotók képes szalagok.
Slőrezárt Times félkövér elmek (72)

Tablóid alakú bulvárlap infermáclós oldala. A elmek nagy fokozata, a fotó
mérete és a mozgalmas oldalszerkezet utal a bulvárstllusra (13)
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DETEGTIVE IS JAJLED
FOR BRIBE ATTEMPT

• Megyei napilap. A megyei újságok példányszáma Magyarországon
már meghaladja a napi egymilliót.
Ez az egy adat is mutatja a megyei
napisajtó fontos helyét és szerepét.
Az elnevezés profilt jelent, a szerkesztés feladatát, iránytűjét. Ez az
újságfajta elsősorban és túlnyomórészt a megyei eseményekről számol be. A jelentőségüknek megfelelően foglalkozik a helyi eseményekkel. Emellett beszámol az ország és a vitág minden jelentős eseményéről. A hirdetéseken kívüli terjedelem 60-65 százaléka jut a megyei anyagokra.
Magasnyomással és ofszet nyomással készülő hírlapok egyaránt
jelennek meg.
A megyei sajtó megjelenési formája érdekes, változatos. Néhány
lap egyéni arculatot mutató tipográfiája és jellegzetes formaképzése
igen figyelemreméltó.
f
Két főbb irányzat különböztethető meg. /. Az egyszerű tördelési
stílus. Ebbe a kategóriába főként a
kevés illusztrációt közlő, magasnyomással készülő újságok tartoznak.
K2 Az illusztrált hírlapok csoportja.
Ez elsősorban az ofszetnyomású
megyei lapokra jellemző. Néhány
magasnyomással előállított napilap
is - terjedelméhez mérten - az
illusztrációs stílust követi.
Az egyes irányzatokon belül sok
változatot találunk.
A címtipográfia változatos. A vegyes címtipográfia van többségben.
A szövegszedésben az alap-hasábszélesség az uralkodó. Kevés a
szedésváltozat.

Ocrt zopwih
Zvutyefghíj
zoiil bgftb

ftefgi dcbay zupuqri
Ujkegfi lusíovéyuzt
Befgijnop qrstyz Uíu

Bacdebjil Sabg dejfnimopr
Seqripm Edef^ic_onprtsuv

Érdekes kísérlet A főcímek magassága egyforma
A kéthasébűs vagy több soros elmek lombot alkotnék (14)

Napilep bél végi mellékletének szabad formában
tördelt első oldala A méret tablóid. A cím és a fotó
elhelyezése ötletes (15)

A formaképzésnél a tömbtördelés
és a vegyes tördelés egyaránt megtalálható.
A szocialista bulvárstílus a napközben megjelenő és a hétfőn is
rendszeresen közönség elé kerülő
hírlapra jellemző.

A melléklet formátuma gyakran
más, mint a főlapé, amely a hírközlő
rész. A nemzetközi gyakorlat azt
mutatja, hogy a melléklet általában
tablóid forma. Sokszor a főlap egyszer hajtott alakja.
A tipográfia hetilap- vagy magazinstílusú. Külföldön elterjedt a
fuzetszerű mély- vagy ofszetnyomású melléklet, több színű címlappal és színes belső oldalakkal. Néhány hírlap melléklete akkora, mint
a főlap, nem változtatják meg a formáját A tipográfia azonban eltér
a főlapétól. Rendszerint más a hasábfelosztás és a tördelési stílus.

D A napilap melléklete. A hét végi
vagy ünnepi szám - a legtöbb napilapnál - két részre oszlik. Az első
rész, a főlap, a szokásos híranyag
közlésére szolgál. A második rész
a melléklet, amelynek tartalma elsősorban irodalmi és szórakoztató jellegű.

,185

i
a ooisia

KONKRÉT

Sabceg ihjo Bacdebjil Nabcde
afehij konl
rstuv wyzo

Hadcgef opnljv
Redcb abcdefghijklm oprs
Okjihg fedcstuqöxyz

Kvóopijhgfie

f(M>

W

PnttU ApM
ud dr^h líklü'
UikjtMi 011
tUtn todílh
Hf OtQB A>l
qdl>M njk Ilii
Birntl « « d
b(Q hmnTW y
5(JO«iDtl3J
Iflívt uju bíd

ttom Bt^Au pH i.

Idillim k*MI i*^w K*9-k|. nHd

k»» ÍXVUT

K ( OBm, M MmiMI q«i • « n Oubajit
qdb;oíl njk UIL 0nkr IUÍI Dlúd becruziapljrhv
Bzploki q«td 'P*J* DkujidfC klntncprt
B(n hmnít y » " b Fnb?
Pmlf 1! i.pln
>ld dfíh i|blQl
hrd
^
^ M >
I H I - - *" fe
0"
'
"^
" f _ Q *«•*• "wrih
.
.

MnikH qiq x j
Sllf Híj, ulúd I

Rafehij konlrstuv

iw\b. Fnh?

~

•wvcqhjuJalk
iduu JmWoL,

iplom t>j u- J

Ü
*:....
^^F
Jl
• 1

,itafl
IH O
l n•
V •
Mam
1 1 1

— I v g n l l l

M ™ I « , „ ,

MM.

Ivz yifgecbnoie

lltusztritt novatla is humonítk (16)

Középtengelyes o/dalkompoilció. Ezt mutatja a
címbe tervezett fotografíka, a négy keskeny hasáb
ás a két keretezett, nagyobb fokozatú szöveg elhelyezése (17)
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A keretezett tárcára épített oldal. Felül hármas
tagolásban elhelyezett anyagok (18)
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Hét végi melléklet címoldala. A riport a kővetkező
oldalon folytatódik (19)
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Az Asszonyok rovat egyik része a lakáskultúrával
foglalkozik (20)
20
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Képes napilap
modellje
Új napilaptlpussal gazdagodott a
modern újságkészítés. Az újdonság
a képes napilap, amely az illusztrált
hírlap továbbfejlesztése. A képes
hírlap a szöveg- és képszerkesztésben, a tipográfiában, valamint az
oldalkép kialakításában változott
módszereket kíván.
Az új laptípus egyik megvalósítható modelljét ismertetjük a tanulmánytervtől a próbaszám néhány
oldalának makettjéig. Egy tanulmányterv 20-30 gépelt oldal, továbbá oldalváztatok, tördelt oldalak
és azok változatai. Ez a tanulmányterv csak a főkérdéseket tartalmazza.
Ezen belül rövidebben foglalkozunk
a szerkesztőségi kérdésekkel. Bővebben a tipográfiával, a képszerkesztéssel és a formatervezéssel.
D Tanulmányterv. Modellünk tablóid alakú képes napilap. A szerkesztőség ennek megfelelően dolgozta ki irányelveit, koncepcióit,
munkatervét, a munkatársak és a
rovatok feladatait.
D A szerkesztés koncepciói. Az olvasók igényeinek magas fokú kielégítése a képújságírás és a hagyoA lapfej melletti szalag ezúttal agy kép és a elma.
Az induló anyag IMszerQ feleimének és főcímének
aléhúzésa néhány belső oldalon visszatér. A kiemelkedő agyhasóbos Információ elmének Is van
falaimé
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Kit nagyméretű eseményfotó uralja a külpolitikai
rovat nyitó oldalél. A belső oldalakon ritkák a héromhasébosnél szélesebb elmek. Az Univers keskeny
címrendszert esetenként a Garamondból szedeti
rovatclm váltja lel

mányos újságírás eszközeivel, aszöveg és a vizuális közlés kombinációjával - így foglalható össze röviden a célkitűzés. A szöveg- és
képszerkesztés alapelve, hogy a
lap az ország nagy információs rendszerének egyik láncszeme. A rádió
és a tv híradásait, riportjait, vitáit
a lap írásban, képben rendszeresen
folytatja.
A szerkesztőség által rendezett
közvélemény-kutatás során megállapították, hogy a néző-válogató
olvasó várja, hogy a napilap folytassa a már ismert híreket, információkat. A televízióban bemutatott
térképet - esetleg új részletekkel
bővítve - szívesen fogadja, mert az
újságban jobban tanú mányozhatja.
A megkérdezettek 81 százaléka helyeselte, hogy a lap terjedelmének
jelentős részében közöl fotókat, térképeket, karikatúrákat, illusztrált
grafikonokat, magyarázó rajzokat
művészi grafikákat.
A 32 oldalas tablóid alakú újságban a képek aránya mintegy 40 százalék. Hét végén külön melléklet.
A hirdetés 15 százalék.
A hírlap rádiószerü szövegeivel
és a tv inzertszerű illusztrációival
a modern, gyors információ szolgálatában áll. A hazai és a külföldi
eseményekről sok friss, érdekes
hírt, tudósítást, riportot, interjút
közöl Írásban és képben.
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^ kéolnforméciá egyik lehetősége, hogy a fotói
™?K 'a/ioí röWrf szöveg vagy képaláirés egészítse
ki. A képválogetés és képszerkesztés egyik jó példája ez az oldal. A negatív cint Is megszokott a
lapban.

Egyedül a Röviden, a Hazai kis
tükör, a Lapzárta stb. rovatokban
naponta 120-150 hírt kap az olvasó.
A tömör és lehetőleg eredeti információk mellett a nagyobb terjedelmű tudósítások, beszámolók, interjúk, riportok, publicisztikák, kritikák
szerepelnek a laptervben.
• A szerkesztés egyik alaptőrvénye: ami illusztrálható, ahhoz fotót
vagy grafikát adunk.
A 32 hétköznapi oldal felosztása
a következő:
1. Címlap vegyes tartalommal.
2-8. Külpolitika.
9-18. Belpolitika, várospolitika,
társadalmi kérdések, gazdaság.
19-24. Kultúra és tudomány.
25-26. Váltakozó rovatok oldalai
(Női divat. Férfidivat, Hanglemezhíradó. Csak fiataloknak stb.)
27-31. Sport.
32. Képes világ híradó és Lapzárta.
JÍ • Fotó- és grafikai információk.
A képi információ szükségessége
a napilapokban növekedett. Az információ befogadását vizsgáló pszichológusok megállapították, hogy
amit az újságolvasó lát, vagy lát és
olvas, azt könnyebben megjegyzi,
mintha csak olvassa. A hírek, események képi közlése növeli a hitelességet. Ezért a különböző műveltségű és érdeklődésű olvasónál
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A kultútrovet egyik oldala. Ez Is a „beszélő kép"
és B kevés szöveg elv megvalósításit bizonyltja.
A elmek hasibszéfassége és elrendezése a változatok lehetőségeit mutatja.

fokozott hatás érhető el. Ezért számít népszerűségre a hírlap, amelyben a képinformáció többnyire megközelíti a 40 százalékot.
A képi információk száma már
majdnem annyi, mint a nyomtatott
vagy hangos információé. A ma
emberéhez szóló igazi kép legyen
vizuális történelmi dokumentum.
Ez egyaránt vonatkozik politikai,
külpolitikai, társadalmi, kulturális
és más események képi bemutatására. A napilapban is érvelő, agitáló, állásfoglaló, gondolatébresztő
fotókatvára néző-olvasó.Az életnek
nemcsak a derűs, de a drámai, megrázó pillanatait egy vagy több képbe
sűrítve közvetítse az újság.
A képújságirás minden sajtóműfajban, még a publicisztikában is
megvalósul. Külön melléklet részletezi a fotóriporterek munkáját.
Ebből annyit emelünk ki, hogy érdekes, izgalmas, tanulságos, mozgalmas, kifejezésmódban megújuló
fotókat igényel a lap. Az illusztrációs rovatban két képszerkesztő,
két grafikus és nyolc fotóriporter
dolgozik. Tíz külföldi tudósító rendszeresen küld fotókat. A képszolgálat naponta négy-öt exkluzív fotó
vagy egy-két képriport szállítására
szerződött. A képszolgálat egyébként naponta több mint száz hazai
és közel ugyanannyi külföldi fotót
bocsát rendelkezésre.
A lap hétköznap átlag 100-120
fotót és grafikát közöl.
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A POST mindennap képosszeéllltásl ad derűs vagy
furcsa eseményektől
Ezúttal a
Szépségkirálynő,
a Zebraveiseny győztese, a Naiancsolimpia
győztese, az ú/ filmsztár és a japán rendőrnő a fösierepIBk.

A lap jelentőségéhez mérten alkalmazza a vizuális információk sorában a grafikát. A részletes tervvel
kulon melléklet foglalkozik. Itt a
lehetőségek egy részét soroljuk
fel:
1. Statisztikagrafika.
Rajzaival,
számaival könnyen megérteti azt,
amit ábrázol.
2. Térkép.
3. Magyarázó grafika. Egy vagy
több rajzban magyaráz eseményeket, folyamatokat, munkamódszereket.
4. Kombinált grafika. Térkép, fotó, grafika együtt érteti meg az oszszefuggéseket vagy az eseményeket.
5. Portré, karikatúra. A rajzolt
portré vagy félkarikatúra színesítt
az oldalképet. A politikai és társadalmi karikatúra kritikát, állásfoglalást fejez ki.
6. Összekötő grafika. Riportvagy más sorozat jellegzetes címrajza.
D A képszöveg szerkesztése. A szövegszerkesztés a képes napilap
jelleghez és igényeihez igazodik.
A kép és a képszöveg kombinációja
kimeríthetetlen lehetőségek forrása.
A képaláírás lehet: hir, tudósítás,
magyarázat, szakszöveg vagy színes
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leírás. A képszöveg gondos szerkesztést kivan. A téma dönti el a
terjedelmet. A lényeg, hogy a képszöveg tömören mondjon el mindent, ami fontos. A képriport szövege a fotókkal együtt alkot szerves
egészet. Itt már nportszerű a bevezető szöveg, de a képaláírás is.,

mas oldalba komponálása azért érvényesül kiemelkedően, mert sok
az érdekes formájú fotó.
Dinamikus, színes, mozgalmas
anyagelrendezés - ez a formaképzés legrövidebb meghatározása. A
napilap tipográfiai és tördelési jellegzetességei címszavakban:

D A lap tipográfiája. Külön melléklet készült a tipográfiai tervről és
műszaki leírás a nyomda számára.

1. Az első oldalon a cím mellett
képes szalag(ok).
2. A címoldalon csak egy vagy
két olyan információ lehet, amely
a belső oldalon folytatódik.

A tipográfiai tervezés alapjai:
Forma: tablóid.
Nyomás: Ofszetnyomás.
Példányszám: 60 000.
Utolsó forma leadása: 1 órakor.
Nyomás kezdete: 1 óra 15 perckor.
Oldalterjedelem: hétköznap 32.
Tukörméret: 4 9 1 / 2 x 7 2 ciceró.
Alapszedés: 91/2 ciceró (hasábkoz: nonpareille).
Szövegszedés: linó Times 8 /8\
10712-. Untvers 878", 10/12".
Képaláírás: Times félkövér.
Címek: Fényszedésíí Unívers keskeny és kurzív, feloldásképpen félkövér Times. A mellékletben Baskerville címeket szednek.
Címrendszer: előrezárt felcím és
főcím. A lap sajátos címrendszert
honosított meg. A felcímek helyére
mindig lidek kerülnek. A tóbb soros
felcímet vagy főcímet mindig egyforma szélesre szedik. A címek fokozatát a hasábok szélessége szerint határozták meg: 5 hasábos
6 cicerós, 4 hasábos 5 cicerós,
3 hasábos 4 cicerós, 2 hasábos
3 cicerós, 1 hasábos 20 pontos.
Kiemelkedő világeseményt az el-
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3. A „nap fotója"esetén egész oldalas képet közöl az újság.
4. A látványos tipográfia nem jelenthet grafikai túlzásokat.
5. A formaképzés az esztétikus
látványt szolgálja. A szerény be-

Az egyik sportoldal ízelítőt ad a képes napilap
szerkesztőn módszeréről Érdekes, mozgalmas ese- osztások ellenére is jól áttekinthető,
mény/ótok, rövid szövegek vagy képaláírások és a tördelés logikáját betartó elrena dinamikus anyagelrendezés együtt igen hatásos.
A felső gólkép jó képvégást mulat.
dezést alkalmaz.

ső oldalon a cím is követ. A főcím
ilyenkor 10-12 cicerós.
D A formatervezés. A laptervező
csoport tagjai: egy művészeti szerkesztő, négy tervezőszerkesztő és
egy nyomdai szerkesztő.
A laptípus új tartalmi arányokat
jelent, ezért új formát kíván. Az oldalszerkezetet és oldalképet erősen
befolyásolja az illusztrációk aránya.
A tipofit kéziratok, az egyéni címszerkesztés, a szövegszerkesztés
változatai és a sok illusztráció biztosítja ehhez az alapfeltételeket.
A fekvő és az álló tömbök mozgal-

6. Az oldalpároknál számításba
veszik, hogy a kót szemben álló tabfoid oldal relatív egészet alkot. A
szem egyszerre fogadja be a két kis
oldal képét.
D A melléklet Az újság hét végi
száma vagy ünnepi száma 16oldalas
melléklettel jelenik meg. A Magazin
című melléklet célja a szórakoztatás. Tudományos érdekességek, kalandos útirajzok, exkluzív riportok,
interjúk, furcsaságok lexikona, derűs témájú novellák, továbbá versek
sorakoznak az oldalakon.
A Magazin tipográfiája a képes
magazin stílust követi.
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A KÉPESLAPTERVEZÉSRÖL

A tetszetős, szép újságot, képeslapot, magazint az olvasó szívesen
veszi kézbe, örömmel forgatja s látványától előre felhangolódva jó érzéssel kezd az olvasáshoz is Az esztétikai hatás megelőzi a racionális
élményt Az esztétikum már akkor
hat, amikor még nem olvasunk és
a képek szemlélésébe sem merültünk el Az első benyomás előzetes
kondicionálást jelent hangulatot,
készséget a tartalom befogadására
Megkínálásnak érezzük és utána
szívesen közelítünk a tartalom felé
A kiadók a világon mindenütt
nagy gondot fordítanak a lapok külső megjelenésére Ismerik azt a hatást, amelyet a szép kivitelezésű lapok tesznek a szemlélőre, s étnek is
vele De hát mi is ennek a hatásnak
a forrása? Sok elemből összetett
mechanizmus ez, melyben részt vehet a papfr minősége, színe vagy
fehérsége, a nyomdaipari technika
fejlettsége, a kötészeti munka jósága, de a laptervezet munka és annak tipográfiai kivitelezése a legfontosabb Elképzelhető ugyanis, hogy
a papír nem olyan fehér felületű,
nem olyan szép, de ha a kifogástalan laptervezői munka jó tipográfiai kivitelezéssel párosul, a lap szép
lehet Másrészt viszont kiváló minőségű papír ellenére, tervezési és tipográfiai hibákkal nagyon rossz le-
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het a lap. A nyomás jó minősége, a
színes nyomás pontossága és színhűsége nagyon magasra emelheti a
lap színvonalát, de a legszebb nyo
más is csak a felületes szemlélő előtt
és csak rövid ideig képes elfedni a
laptervezés és a tipográfia hibáit
Nem kevés az sem, ha az olvasó
első benyomása jó volt, a lapot szívesen vette kézbe A laptervezőnek
azonban még sokat kell tennie az
olvasás oromé és zavartalansága érdekében A szovegbetű formája,
nagysága, a gyors olvasást segítő
szókép rajza, tehát a betű megválasztása, a szoveghasábok értelmes
rendje, az olvasást zavarmentessé
tevő konvencionális, de divatos elrendezés, a képek nagysága, egymáshoz való viszonya és helye az
oldalon, a elmek gondolat-ritmusa,
beosztásviszonyai és még számtalan megoldásra váró feladat terheli
és boldogítja a laptervezőt, amíg
olyan mű születik, amely az esztétikum és az értelem erejével végleg
megnyeri az olvasó tetszését. Mindez csak úgy lehetséges, ha a laptervező birtokában van a hagyományos technikai ismereteknek is
A szedésszabályok és a tipográfiai szabályok ismerete tehát elengedhetetlen, de a laptervező nem
nélkülözheti a gyorsan változó műszaki információkat sem, hiszen a

legújabb eljárások, a fényszedés,
az egyre nagyobb teret elfoglaló
ofszeteljárás területén is alapos tájékozottságra kell szert tennie
Az újságok, képeslapok, magazinok tervezési divatja változó. A
legszebb lapok tíz évvel ezelőtti
számai már elavultnak látszanak A
laptervező csak állandóan megújuló, a változásokat figyelemmel
kísérő kompozíciós készséggel tehet eleget feladatának Ezt a kompoziciós készséget kell a kezdő tervezőnek kifejlesztenie magában s a
gyakorlottnak állandóan csiszolni,
fejlesztem, bővíteni
A komponálás területén a tervező
szerkesztőt több veszély fenyegeti
Az első az, hogy fiaskóktól való félelmében csak a sokszor bevált
megoldásokat alkalmazza és ezzel
unalmassá, szürkévé teszi lapját, a
másik, hogy elszabadult fantáziája
tervezői kalandokba sodorja és a
technikai munkatársak végtelen erőfeszítése ellenére is zavaros, értelmetlen, a tartalomtól idegen, esetleg nehezen olvasható oldalakat jelentet meg, ami az olvasót fárasztja
és bosszantja A tervezőknél olykor
előfordul, hogy csak egyik területen
képzettek, például jó grafikai elképzelésük mellett gyenge oldaluk a
tipográfia, valamint a technika ismerete, mások viszont a tipográfiai és

technikai feladatokat könnyen megoldják, viszont grafikai tervezőkészségük kevés.
Lehet-e a tervezést tanulni? Vajon csak különleges tehetség révén
lehet-e valaki laptervező? Igen, a
tehetség, a rátermettség szükséges
a laptervezéshez, de ezen kívül erre
a pályára sok tanulással külön is
kell készülni. A laptervezés önálló
foglalkozás. Nem grafika, nem tisz-

tán tipográfia, nem festészet, hanem
laptervezés. Bizonyos fokú rajztudás, nyomdaipari technikai ismeretek, fotóismeret, tipográfiai tervezői
tudás, politikai képzettség, újságírói, lapszerkesztői ismeretek nélkül
nem érdemes ezzel a pályával kísérletezni. Mindezeknek a legnagyobb
része megtanulható: szorgalommal,
sok idő-ráfordítással.
Természetes az is, hogy nem min-

den lap kívánja meg a legmagasabb
művészi színvonalat. Rendezett,
tisztán áttekinthető, a tartalom talaján álló, jó benyomást keltő, nem
drágán előállítható lapokra is szükség van, de ilyen lapokat talán még
nehezebb megtervezni, mert bár a
művészi tervező munka elmarad,
helyette sok gondosság, precizitás,
ellenőrzés, egyszóval sok-sok munka szükséges előállításukhoz.

A második rész használatáról
A kónyv nem folyamatos olvasásra készült, hanem segédkönyvként,
tankönyvként a laptervezés és a tipográfiai ismeretek gyakorlati elsajátításához. Segítőül vehetjük elfelejtett, vagy még nem tanult számítások és előírások elvégzéséhez is.
A betűk történeti áttekintésével
csak annyiban foglalkozik a könyv,
amennyiben ez a mai betűk megismeréséhez és az újságban, képeslapban való alkalmazásához szükséges. Néhány mintalapon nyomdai
betűtípusokat mu\a\\xx\Y. be, amelyeket a szedett szóvegek és a címek kiszámításához is jól felhasználhatunk. Egy kisebb kollekciót az átnyomóbetök (pl. Letraset) és a cimfényszedés újabb garnitúráiból is
átnyújtunk Hátul táblázatban foglaljuk össze a mintalapokon és az
illusztrációkban található betűk
típusjelzését és eredetét, hogy könynyebbé tegyük az átnyomófóliák válogatását és a cím-fényszedőgépek

betűkorongjainak, filmnegatívjainak
a beszerzését.
A folyószóveg szedésének szabályait, valamint tipográfiai szabályokat ismerhetünk meg két fejezetben.
Az elrendezés alapjait tárgyalja a
szimmetriáról és aszimmetriáról szóló rész és a tipográfia térbeli és tartalmi összefüggéseit helyezi új megvilágításba a tipográfiai egységrendszer tanulmánya.
A rend a szépség forrása. A tipográfiai rendnek történelmileg kialakult alapjait nem nélkülözheti a legcsapongóbb fantázia sem. Ennek
tárgyalása megelőzi a kimozdités
élénkítő, a túlzott rendet feloldó, de
a rendet megtartó szerepével foglalkozó részletet.
Lépésről lépésre, fejezetről fejezetre vehetjük át az arányosság, az
ellentétesség, az egyensúly és a ritmus esztétikai kategóriáit, s ha küton-külön gyakoroljuk és valóságos
példákon alkalmazzuk is őket, nagy

segítséget nyújtanak a tervezői
munkában. Megismerjük a vonal
rendkívül sokféle szerepét, dekorációs erejét s a fehér mezők alkalmazásának helyes gyakorlatát. A könyv
rámutat a komponálás fontosságára, a részletek kidolgozásának fárasztó, de teljes sikerrel kecsegtető
szükségességére. A címszerkesztés,
cimtipográfia, a/clmszerkesztés és
-tervezés, valamint a képaláírások
szerepének tárgyalása után modellekkel találkozhatunk, nem másolás
céljára, hanem a tervezői gondolat
felkeltése érdekében.
Megismertet a második rész a
tervezőlap (tűkor) beosztásával, s
azokkal az egyezményes jelzésekkel, amelyek a szerkesztőségi és
nyomdai dolgozók közötti személyeskapcsolat helyettesítésére, üzenetközvetítésre szolgálnak. Végül a
képek méret- és alakváltoztatásának módjait és a nyomdai előírásokat tartalmazza egy fejezetünk.

197

Betűismeret

A betű megismerése az újságírólaptervező számára fáradságos, de
nagyon szép feladat. Betűismeret
nélkül nem tud megfelelni azoknak
a követelményeknek, melyeket a
korszerű lapelőállítás támaszt vele
szemben.
Ebben a könyvben a gyakorlati
munkában felhasználható ismereteket tárgyaljuk. Anyagunk ezért az
írott és nyomtatott betűről szóló elméletnek csak azokat az aspektusait
érinti, melyek nélkülözhetetlenek a
felhasználás, az alkalmazás érdekében.
Az olvasni tanuló gyermek először egy-egy betű jelét kapcsolja
össze a neki megfelelő hanggal. A
gyorsabban olvasó ember agyában
már a szavak képe és a hozzá kapcsolódó fogalmak társulnak, s ha az
olvasás mechanizmusa már nem veszi igénybe figyelmét, észreveszi a
betűformák szépségét is. Jó érzése,
szépség-élménye lehet, amikor egy
nemes vonalú betűt megpillant. A
betű alakja, erőssége vagy finomsága, vonalrendszerének ritmusa hatással van rá. Olvasás közben a szöveg tartalmán kívül az olvasón betű
formája is okoz esztétikai élvezetet.
Alkalmasaira, hogy valamilyen hangulatot idézzen elő. Ha ez a hangulat egybeesik a szöveg tartalmának
hangulatával, akkor elősegíti annak
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befogadását. Már a szöveg olvasása
előtt jelentkezhet ez a megfoghatatlan előzetes érzés a betűvonalakból
áradó harmónia nyomán.
A harmónia Öröm az ember számára, de olyan Öröm, amit ebben az
esetben kívülről kap az olvasó ember. Valaki megformálta a betűt, valaki kiválasztotta az adott nagyságú,
adott erősségű, adott vonalrendszerű betűt, valaki értett ahhoz,
hogy összekapcsolja a gondolattal,
amit hordoz, hogy éppen ilyen környezetben, éppen ezt a betűt alkalmazta.
Az olvasó gazdagabb lett, nyert
valamit, de a szerepe passzív.
A tipográfus-tervezőre, a laptervezőre az a feladat vár, hogy olyan
részletesen, olyan mélységben ismerje meg a betűt, hogy ki tudja választani, megfelelően tudja alkalmazni. Ez az aktív szerep nagy felkészültséget igényel. Ebben kíván segítségetnyújtani betűismereti anyagunk. Elmélyült tanulmányozáshoz
azonban elengedhetetlenül szükséges a betűművészeti szakmunkák
olvasása.
Kevés történeti áttekintést adunk;
legfontosabb célunk a betű felismerése és hatásának elemzése.
Ű A mai betű /e/ének kialakulása.
Hosszú út vezet odáig, mikor az emberi hangjelzésére megfelelő, megismerhető, megtanulható jelet alkalmazott az ember. A természeti
jelzések, csomók, ikonikus jellegű
képjelek, hieroglifek, ékirások hoszszú során át jutott el az ember a hang
jelzésére alkalmas jegyek Írásáig.

A szaktudomány a föníciai ábécét
(1) tekinti az első igazi betűírásnak.
A hieroglifok és az egyiptomi hieratikus írás jegyei az összehasonlításokban rokonságot mutatnak a föníciai hangirás betűjegyeivel, ezért
belőlük a hangírás jeleinek származására is lehet következtetni. A
hangírás lényeges eleme azonban
az, hogy nem a jelentéssel bíró szót,
hanem az ezeket alkotó, jelentés
nélküli hangot társítják egy jellel betűjellel.
A föníciai ábécét alapul véve alakul ki a görög ábécé (2). Számunkra a görög ábécé már felismerhető
jeleket tartalmaz, sőt a legtöbb betű jegye azonos az általunk ma használt jegyekkel.
Ha azonban azt kutatjuk, hogy
mai írásunk mikor öltötte fel mai formáját, a római kapitális antikváig
kell visszamennünk. Ennek kőbe vésett változatait tekinthetjük a mai
nagybetűs írás (verzális betű) ősének.
A római Trajanus-oszlop feliratának betűformái (3) számunkra teljesen mainak látszanak, pedig az
időszámításunk előtti második századból valók.
Hogyan alakul, fejlődik tovább a
betű ? Mi határozza meg a betű jelének további változását ? Három fontos tényezőt kell figyelembe venni:
az anyagot, amire írnak, az eszközt,
amivel írnak és az írás és olvasás mennyiségének növekedését.
Mindhárom tényező visszahat egymásra, az első mégis az, hogy többet kell feljegyezni, többet kell írni
és olvasni. Gyorsabban írható és se-

besebben olvasható betűformákra
van szükség. A kőbe vésett római
kapitális antikva betűi sorrá formálva két egymással párhuzamos vonalat adnak. Ezt követve az olvasó
szem szinte betűről betűre halad. Az
olvasás lassú, de a feliratot annak
idején nem is kellett gyorsan olvasni.
A nem kőbe vésett római antikva
a nádtoll segítségével gyorsabban
írható, és formájára is hat ez az íróeszköz. Igy alakul ki a Quadrata és a
Rusztika néven ismert betűforma.
Olvasása még nehézkes. A változást
az hozza meg, amikor az egyes betűszárak a két párhuzamos vonalon
túlnyúlnak, Igy már lassan kialakul a
szókép rajza is. Az első állomás az
unciális betű (4). Itt néhány betű
szára már túllép a vonalon, a betűk
kerekebbek lesznek, gördülékenyebb az olvasás. A félunciális betűnél (5). több szár lép át a két párhuzamos betűvonalon, lágyabb hajlásúak, kerekebbek a betűk. A kilógó
szárak tovább fokozzák a szavak tagolását; inkább szavakat olvasunk
már és nem egyes betűket. Időszámításunk után a IX-X. században
fejlődik ki mai kisbetűs (kurrens betűs) írásunk őse, a Karoling minuszkula (6). Erre az időre teljesen kialakul valamennyi ma használt kurrens
betűnk jele.
Kezdőbetűnek és iniciálénak a római kapitális antikvából kialakult
majuszkula (verzális) betűket használták; a folyóírás betűje a mirtuszkula (kurrens).
Eddig természetesen csak írott
betűkről, a kódexek és okiratok be199

tűiről, ezek történetéről esett szó.
A könyvnyomtatás feltalálása előtt
legfeljebb főtáblákról készült nyomtatott szöveg.

CINZIÁUS
A kOba vétett rómaikapitális antikva az I. a. II. síitádbólvaló. a mai venélls batOnk elSdje (3). Az uneiélls
betű egyes síéralmir túllépnek a két párhuzamos betOvontlon (4). A fétunciélls bttQ légyén hajló formál és t
azérak klnyúlisa mér a sióképolvasSst tani lehetővé (5). A mai kurrens batO Ielai a Karoling mlnuszkulébán
(6) tel/esetitek ki (IX. század)
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• A nyomtatott betű az egyes stíluskorszakokban. Gutenberg találmánya - az összerakható és ismét
szétszedhető betűkészlet - arra az
időre esik, amikora kódexeket, bibliákat a gótika művészeti stílusának
megfelelő gót betűvel írták. Gutenberg ilyen stílusú betűvel készítette
nyomtatványait. A negyvenkét soros biblia a kor legszebb formájú gót
betűjével készült (7). Már a korábbi
évszázadok frott betűinél is megfigyelhetjük, mennyire alkalmazkodik a kor betűje a kor művészeti stílusához. Az ókeresztény stílus, vagy
a román művészeti stílus a kódexírás jellemző alapformáit saját ízlésének megfelelően alakította ki.
Ugyanígy van ez a gótikus kódexek
és Gutenberg első nyomtatványainak esetében is. Itáliában a gót írás
kerekded változata, a Rotunda (8)
a divatosabb a XV. század második
felében. A XIV. század végétől érlelődő- reneszánsz azonban a korai
nyomdák betűanyagát alapjaiban
változtatta meg. A reneszánsz kor
tervezői betűformáikat a római kapitális antikva és a latin minuszkula
alapformáiból vették át. A gót antikva (9) átmenetet képezd gót és
a reneszánsz betűformák között.
A XV. század végétől a nagy olasz,
majd később francia mesterek megteremtették a máig is használt reneszánsz antikva (10) betűformáit.
Nicolas Jenson (1470) (11), A l -

dus Manutius (1495), Claude Garamond (1540) betűmetsző mesterek remekei mintaképül szolgálnak a
mai betűtervezöknek is (12).
Magyarországon 1473-ban Hess
András nyomdájában használtak
először reneszánsz metszesd nyomdabetűket. Ezzel készült első nyomtatott könyvünk, a Chronica Hungarorum. William Caslon (1732) Angliában metszett reneszánsz betűt
(12). A barokk kor is remekműveket hozott létre a betűművészet terén. Tótfalusi Kis Miklós nagyszerű
medievális antikvája (1687), a
Fleischmann-antikva (1750), Baskerville (1760) máig is élő betűformái e nagy korszak alkotóerejét bizonyítják. A reneszánsz és a barokk
betűformákat medievális antikvának nevezik; munkánkban mi is e
gyűjtőnevet használjuk.
A ma is használatos betűk között
stflustörténeti múltja van a klasszicista antikvának is. A klasszicizmus
művészeti korszaka a betűre is nagy
hatással volt. Geometriailag szerkesztett antikvát alkotott Giambattista Bodoni (1771) a klasszicizmus jegyében (13). A francia Ambroise Didót betűje igen finom és
erőteljes vonalak keveréke; jellegzetesen klasszicista betű. Természetesen mindkét klasszikus hagyományokkal rendelkező betűcsaládnak,
a medieválisnak és a klasszicistának
is vannak új tervezésű vagy átdolgozott betűtípusai, mint pl. a Berthold-betűöntöde 1919-ben felújított Walbaum (1800) klasszicista
antikvája, melyet a Monotype is
megjelentetett 1933-ban.

rao nutufiotrit
JDloría auöta ref
Gutenberg 42 soros bibliájának betűje (1453) nehezen olvasható, de nagyon szép sort mutató textúra (7).
A kerektormájú gól betű; a Rotunda (8) valamivel jobban olvasható betű (1486). A gót antikva (9) átmenetei
képez a gót és e humanista antikva között (1485). A reneszánsz antikva alapformáit a római kapitális antikvábó
és a Karoling minuszkulából vette (10)

Cjót-Amíkva
ttkví
eneszansz antikva
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qui omnibus ui aquarum fubmerfís cum fítíis fuis Címül ac nutibus :
mírabili quodá modo quafi fémen huáni generís conferuatus efttqué
uriná quafi uiuam quandam ímaginem imitari nobis connngac:& hi
quidem ante-díluuium fuerunt:pofl diluuiumautem alii quorü unus
alöffimi dci faccrdos iuftitix ac pietans miraculo rex iuílus lingua h e
bneorű appellatus eíbapud quos nec circundfionis nec mofaicse legis
ulla menno erac. Quare nec iudsosfpofteris eni hoc nomen fuit)neq;
gentiles:quoniam non uegentes pluralicatem deorum inducebantfed
hebrxos proprie noíamus aut ab Hébere utdidtü effcaut qa id nomen
tranfiauos figniflcat.Soli cjppe a creaturis naturali rŐnc Qi lege ínaca
nö fenpta adeognitioné uendei tráfiere:Őí uolupto.ee corpons edeépta
ad reiítam uttam pueniíTe fcribunt:cum quibus omibus prxclarus ille
tónus genens origó Habraam numerádus efhcui feríptura mirabilem
mftúiá quá non a mofaica Iege(feptima efm pofi Habraágeneracione
Moyfes nafcitur)fed naturali fuíc rarione confecutus fúrna cum laude
atteftatur.Credidit enim Habraam deo őí reputatü eft ei in iuftiriam*
Quare multarum quoqj genrium patrem dmina oracula futurűiac m
ipfo benedicédas oés gentes hoc uidehcöc ipfum quod iam nos uideűs
aperte prxdtiítum eíbcuius ille iuftiox perfedtioém non mofaica.lege
fed Hde cőfecutus efcqui poft multas dei utfiones legitamum genuic
filium:qucm primum omnium diuino pfuafus oraculo circücidit:öd
ceteris qui ab eo nafeerétur tradídit:uel ad manífcftum mulacudinis
eorum futune fignum:uel uc hoc quafi paterna! uirtucis ífígnc filii re'
tinctes maiores fuos imitarí conaret':auc qbufcúqj alíts decaufis.Non
enim id ferutádum nobis modo cft.Poft Habraam filius eius Ifaacin
pierace fucceíTit:foelice hac hxreditate a parecibus accxpta:q um uxort
coniunclus quum geminos genuiflet cafh'tatis amore ab uxore poílea
diaturabftinuiffe.Ab ifto natus é Iacob qui.pptercumulatű uirrutis
prouécum Ifrael eriam appellatus eft duobus noíbus ,pptcr duplíeem
mrtutis ufü.Iacob eím athletá & exercétem fe latiné dicere pofiumus:
quam appellationé primü habuic:quű pradicis operatioibus multos
pro pietate labores ferebat.Quum auté iam uidtor luílando eua.tiv.8C
fpeculationis fruebat'bonisitüc Ifraelem ipfe deus appíllauit sterna
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A XIX. század elején jelent meg a
talpas lineáris antikva (Egyptienne).
Alapgondolatát az arab írások adták, ahol a vízszintesen húzott vonalak igen erősek (14). Ma is gyakran használt betűk ezek között az
Egyptienne (XIX. század). Memphis (1930), Karnak (1933), Rockwell (1935), Schadow (1938), Magnet(1952).
A kereskedelmi és reklámélet
megindulása hozta meg a talp nélküli (sans serif) lineáris antikvák
változatait a XIX. század elején, amikor valami szokástól eltérő (groteszk) betűformát kerestek. Ma is
használatos jellemző típusai a Gill
groteszk (Monotype), Helvetica
(Linotype), Univers (Monotype),
Tempó (Ludlow), Reform (EMB)
és még nagyon sok változat.
A tárgyalt két klasszikus stílus
(Medievális és Klasszicista) és az
újabb Groteszk és Egyptienne betűstílusokon kívül vannak olyan betűtervek, amelyek egyik vonalrendszerbe sem sorolhatók, bár elemeik
megtalálhatók bennük, Kötetlenebbül, szabadabban tervezett betűk
ezek a kötetlen, vagy szabad antikva
elnevezéssel megtalálható típusok.
Ma is alkalmazott típusai Optima
(1958), Pergamen (Post Antikva,
1932), Liberta (1956), Margaret
(1958).
A nyomtatványok viszonylagos
merevségének feloldására tervezték

Nlcolas Jenson remekbe készült reneszánsz antikvája (1470) arányaival, sortávolságával, egyenletes
szóközeivel ma Is példaképünk (11)

J J a l k letterau, Finnse, dall'intuDQ M M
delit tat> KbÜMMÜM bo ii*itéf Sjpawi,«o
UD po' di d u t m u e vn ^aT{i4 dt p u l n m
nell'umo 1789 1* dMni Cqtamodl* dl ttnc
nten brattan purgítt, • & naíie beŰetio
riaibini*, la qcale or noe fcÜMmente ntb
Inu, Io la ietl)*T»feoine cow cata, per n*,
wc^do BMO qttfanimo di poliblicarla, non
MHU le &m*K « e Ulmtiurónl, untamwwfe
•1U ?ltt Kncwa, «lk Rtane, d Ctarito. • aff

Quoufque tandem abutere, Catilina, patientia
A
noftra? quamdmnose- 13 +£**£
*
tiam furor ifte tuus elu- Néhány részlet reneszánsz antikvákból Az elsÖ Aldus Manutms (1435) a második Lyonból
való (1559) a harmadik UtrechlbBI (J689J származik A negyedik Wilham Caslon mOve
(12) A klasszicizmus betűjét Giambattlsta Bodoni tervezte Ezzel a betűvel nyomták
^uoufque tatukmabutere, (1732)
Pálmában 1796 ban Dante Dívlna Commadiéiét (13)
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Az Egyptlenne betüforma megjelenése Thorowgood 1828 ban megjelent
gyűjteményiben (14)

Thorowgood ólom d/szbeiŐ/B (15) e liíogréfla téihódltésát ellensúlyozni
kívánó betöontés terméke (1834)

1816 ban megjelent sans serif (groteszk) betű mintalapja (IS)

W CASLON JUNR
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csakis a megfelelő helyen alkalmazza a tipográfus. Az egyes betűtípusok kontúros és árnyékolt betűit is a
díszbetűk közé soroljuk, igen sok
betűnél felismerhető az alaptípus is.
Pl. Umvers kontúros, Tótfalusi diszes, Elegant díszes stb.

alkosson, hogy az egymástól különböző betűk azonos geometriával jelentkezzenek.
A reneszánsz kor nagy betűtervezői és művészei betűkánonokat
(rajzolt
szabály-gyűjteményeket
[20-21]) alkottak, így teremtették
meg a nyomdabetűk csodálatos
harmóniáját; a textus, a betűszövet
tökéletesen egyenletes foltját. Ennek az egyenletességnek lényeges
eleme a betüvonalak nyomtatott
(pozitív) része és a vonalak közötti
fehér (negativ) rész aránya. Az
arány kiterjed a szóközök és a betűvonalak viszonyára is. Mindezek
együttes ritmusa adja azt a legteljesebb harmóniát, ami e kor alkotásairajellemző A kánonrajzban a betűk alapvonalai betűről betűre azonos vastagságúak, a hajtások és
körívek is azonos sugarúak az egyes
betűk azonos hajtásain és körivein.
Igy egységes, egyenletes szóképet,
sorképet, sőt teljesen egyenletes
szövegoldalt kapunk. A kánon megértése és ismerete nagy szerepet
játszik a betű tanulmányozásában.

D A betűkánon. A betűk olyan jelek,
amelyeket egymás mellé helyezve
szót alkotunk. Ez a szóképpé formálódott betűcsoport újabb jelnek tekinthető. A gyorsan olvasó ember
nem egyes betűket, hanem szóképeket (sőt egy pillantással egész
mondatrészeket, bekezdéseket) olvas. Ahhoz, hogy egységes hatású
szóképet kapjunk, az szükséges,
hogy a szóban az egyes betűk vonalrendszere az egymástól eltérő
betűjelek ellenére egységes képet

• A betűk osztályozása vonalrendszerük alapján. A nyomdászat feltalálása óta a tervezők a nyomdabetűk típusainak ezreit alkották meg.
Szükségessé vált valamilyen rendszer felállítása, hogy az óriási betűkészletben a szakember eligazodhassék. A rendszer kialakítása még
tart. A különböző rendszerek abban
egyeznek meg, hogy a betűket stílusuk szerint először családokba,
azon belül pedig típusokba sorolják. A típusoknak változataik van-

v^

a kézírást utánzó (Script-) betűket
(17). Az Angol Szépírás (1882)
formái a régebben iskolában tanított
kézi szépírás betűinek felelnek meg.
A harmincas években keletkezett
több ma is használt típus, pl. Ariston. Allegro, majd később az Ecsetirás, Kathgráfia stb.
A különleges nyomtatványokhoz és reklám-nyomtatványokhoz
szükség volt diszbetűkre is. A litográfia feltalálása 1800-tól sok olyan
betű, pl. diszbetű, alkalmazását tette
lehetővé, ami addig nem volt lehetséges. Nyomában az ólombetűkkel dolgozó tipográfiák is számtalan cifra betűt igényeltek, és a betűontódék ki is szolgálták ezt a kívánságot (15). A XX. században ez
a nagy, s nem mindig jól sikerült betűforgatag mérséklődött, s újabban
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nak. Mi a nyomda betűket 7 családba soroljuk. (A betűművészeti szakmunkák ennél több családot különböztetnek meg.)

EgV betűkénonrojza Geoffrey ToryIdtm majuszkuta
bctügarmturiiéból (1529)

I.Medieváhs antikva (Reneszánsz [22] és barokk)
2. Klasszicista antikva (23)
3 Kötetlen vagy szabad antikva
(24)
4. Talpas lineáris antikva (Egyptienne [25])
5. Lineáris antikva, sans serif
(Groteszk [26])
6. Kézírást utánzó betű (Scnpt
[27])
7. Díszbetű (Ornament [28])
A családokba sorolt betűtípusoknak általánosan jellemző vonalrendszeruk van, mely típusok szerint eltérést mutat ugyan, de a típusok vo206

nalrendszeremek lényeges elemei a
betűcsaládra utalnak Vizsgáljuk
meg most a reneszánsz és a barokk
művészeti stíluskorszakban keletkezett, általában Medievális-elnevezéssel ismert betűtípusok kozos jellemző vonásait, majd a később kialakult típusok családokra jellemző
vonalrendszerét.

Általános kép. Geometriailag
szerkesztett, komoly betű. A korzö
és vonalzó munkája látszik rajta.
Szöveg betűként alkalmazva olvashatósága rosszabb, mint a medieválisé Olyan művekben használják fel, ahol a szöveg tartalma miatt
feltételezik a lassúbb olvasást (30 ).
Vékonyabb változatai címszedésben
nemesen egyszerűek, kövér változatai erőteljesek, komolyak

G Medievális antikvák (22) Vékonyabb és vastagabb vonalakból állnak. (Az írás-rajzolás során fölfelé
haladó vonal vékonyabb, a lefelé
haladó vastagabb.) A kétféle vonalvastagság kózott az eltérés nem túlságosan nagy. A függőleges vonalak talpakban végződnek, a talpakhoz való csatlakozás lekerekített,
lágy hajlású A medieváhs-családba
tartozó több betűtípusnál a kerek
betűk tengelye nem függőleges, hanem visszafelé dől
Általános kép. Lágy hajlású,
könnyedebb, vonalaiban inkább az
ecsetre és a tollra, mint a körzőre és
vonalzóra emlékeztet A legjobban
olvasható szovegbetű (29). Világosabbváltozatai címbetűként használva könnyed hatásúak Kurzívja
játékos mozgású sorokat ad.

G Kötetlen, szabad antikvák [Freie,
Free (24)]. Vonalrendszeruk olyan,
hogy nem lehet besorolni őket egyik
eddig tárgyalt családba sem. Előfordulhat, hogy nincs záróvonaluk,
de függőleges vonalaik a végek felé
erősödnek. A vonalak hajlékonyak.
Jól olvasható betű. Várható, hogy
évtizedünkben több új, a kötetlen
betűcsaládba tartozó betűtípus születik.
Általános kép • A kötetlen antikva
megfelelhet szovegbetűnek, lehet
könnyed vonalú, mint a medievális
antikva, lehet a groteszkhez közelálló (31.), vagy éppen reklámos hatású. Több család jellegzetességét
viseli magán, de egyik családba sem
lehet besorolni.

• Klasszicista antikvák (23). Vékonyabb és vastagabb vonalai kozott
igen nagy a kontraszt. Talpai derékszögben és vékony vonallal zárják a
függőleges betűvonalakat, a csatlakozásoknál lekerekítés nincs, kivéve a kövérebb változatokat, ahol
optikai okokból előfordulhat kerekítés. A koríves betűk tengelye mindig függőleges.

D Talpas antikva [Egyptienne (25)].
Ellentétben a klasszicista család betűvonalaival, itt a talpak (serifek)
rendkívül erőteljesek. Rendszerint
szögletesek, egyenesek, de lehetnek lekerekítettek is: vonalai legtöbbször egyforma vastagok (lineáris), de vastagabb és vékonyabb vonalakból is állhatnak, mert a talp
vonatainak az erőteljessége a döntő.

Általános kép: Világos változatai
lineáris szerkezetük és talpaik miatt
|ó vízszintes sorhatásúak, egyszerűek, nem túl komolyak. Hosszabb
szöveget ritkán szednek belőle,
mert olvasása nehézkes, lassú (32).
A kövérebb változatok erőteljesek,
reklámos hatásúak, nagyobb fokozatokban harsányak.
D Lineáris antikvák [Groteszk (26)].
Korunk legdivatosabb betűje lett.
Záróvonalai nincsenek (sans serif).
Korai típusainál a vonalak mindenütt egyforma vastagságúak. Hoszszabb szöveg olvasására is alkalmassá tett újabb típusoknál a vonalak „élnek" - vékonyodnak és vastagodnak; ezáltal a jó olvasás alapfeltételét, a betűformák rajzosságát
növelik. A kerek betűk tengelye
mindenütt függőleges.
Általános kép • A családba tartozó
sok típus és változat minden lehetőséget megad. Egyaránt lehet komoly
és könnyed, erőteljes, reklámos,
aszerint, hogy melyik tipus milyen
változatáról van szó (33).
• Kézírást utánzó betűk [Scnpt
(27)]. A kézírásos jelleg szinte minden típusnál uralkodó, nagyon al-

21 Betökénon A betű rajzolt siabálygyöiteménye
Akánon biztosítja hogy az Ábécé sokléle jelformája
tel/esen egységes, harmonikus képet adjon A betű
alapvonalainak vastagságét, a hajtások Iveinek korsugarát a ferde vonalak szögét a kénon Segítségével visszük ét a/ ábécé másik betű/érc Ábránkon
többféle kénon létható A betűtervezű 3 betű típusától függően készíti el sa/át kánonját Olyan vonalhálót alkot amellyel a legjobban tutija áttenni a betű
vonalrendszerét az ábécé más betűire

kalmas a tipográfiai merevség feloldására. Hosszabb szöveg szedésére
nem alkalmas. Igen sokszor társul
hozzá kalligrafikus iniciálészerű verzális betű.
Általános kép: A játékos, könynyed vonalak, a kézírás utánzása,
arra teszi alkalmassá, hogy egy-egy
sorral feszültséget oldjon, finomságot mutasson. Betűkeverésre jól
használható (34).
G DIszbetŐ [Ornament (28)]. Díszítés jellemzi ezt a betűcsaládot: árnyékolás, vonalkázás, vagy éppen
virágdíszek; ezer lehetősége a díszítésnek.
Általános kép; Csak nagyon megfontoltan alkalmazható és ott, ahol a
díszítésnek tényleg jogosultsága
van. Tarkaság elérésére a múlt szá-

22-28. A batücsalidok jellemző vonalrendszart. Az
alapvonal-vastagság, a vonalvastagságok különbsége, a talpal: jellege vagy hiánya, a záróvonalak hajlékonysága vagy szögletessége, a kézírásos jelleg
vegy disz alapián soroljuk a betOket családokba

Reneszánsz antikva

Kötetlen

antikva

(Medievélis)

Talpas antikva

(Egyptianna)

DlszbttO (Omtment)
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zadban használták a litográfia akkotűlzásai nyomán. Ma már tudnunk
kell, hogy ezek a típusok díszítésre
valók (35). Mértékkei használjuk,
számításba véve, hogy az egyik disz
a másik hatását rontja.

abcdetghijklmnopqrstuv E

wxyzabcdefghijklmno
pqrstuvwxyzabcdefghijk
31

lmnopqrstuvwxyzabcd
32

efghijklmnopqrstuvwx

• A családokba sorolt betűk megkülönböztetése típusok szerint (betűtípusok). A betűket vonalrendszeriik és történelmi stíluskorszakaik szerint soroltuk betűcsaládokba. Már az elsS tervezett nyomdabetűk idején, a nyomtatás feltalálása
után több kiváló művész tervezett
betágarnitúrákat. Mindannyian az
egyéniségűk és művészi elképzelésük alapján tervezték betűiket, pt. a
reneszánsz stíluskorszakában a reneszánsz szellemében. Természetes,
hogy vonalrendszerúk általánosságban azonos, de mégis jól megkülönböztethetően más és más, a
tervező művészek, a stíluskorszak
jellemző vonalrendszerén belül szabadon tervezik betűformáikat. Betűjüket maguk vagy az utókor személynevűkkel vagy kitalált elnevezésekkel jelölte. Igy az eredeti Nicolas Jenson (1470), Claude Gara-

A betűk csalidba soroltsa vonalrendszerük alapján.
A Mediává/is jelleg hajlékony betOlormék, lágy.
lues csatlakozások a talpaknál a vékony és ú vastag
vonalak különbsége nam nagy, a kerek betűk tengelye sokszor ferde (29) Klasszicista „szerkesztett"
betűformék. a vastag és vékony vonalak különbsége
nagy. a záróvonalak vékonyak és derékszögben zár
nek (30) Kötetlen családba sorolásuk nehéz, talpuk nincs, de a függőleges vonalak a végük felé vastagodnak (31) Egyptienne talpas lineáris antikva.
Legjellemzőbb az erOs záróvonal (32) Groteszk,
talp nélküli lineáris antikva Nincs záróvonala, egyenes vonalai hailás nélküliek (33) Scnpf Tollal,
ecsettel Irt betüterv kézírást utánoz (34).DiszbetOornamentika, kontúrvonal vagy árnyékolás jellemzi
(35)
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mond (1540) elnevezés a betűtípus
későbbi felújításánál 15 megmaradt
(29) Szép barokk antikvát metszett K Bauer és W. Baum 1952ben, Impnmatur tipus-névvel Ezek
az elnevezések tehát típusokat jelölnek a családon belül A típusokat
a betűvel ismerkedő csak hosszas
tanulmányozás, a részletek megfigyelése, vagy többszöri alkalmazás esetében ismerheti meg, de a
betűcsaládok jellemző vonalait (ami
az alkalmazáshoz a legfontosabb)
rövid, gondos tanulás alapján megjegyezheti és ennek nyomán ezeket
a betűket hiba nélkül felhasználhatja.

bold) kapunk (40). Ha az alapvonal tovább vastagodik, kövér (42)
változatnak nevezzük (fette, bold,
black) Ujabban különlegesen vastag alapvonalú változatokat is forgalomba hoznak, extra kövér (extrafene, extra bold) elnevezéssel.

D A típuson belüli különbözőség
(változatok) A családon betul a típusoknak még változataik is vannak A változatokat három lényeges
geometriai jellemzővel különböztethetjük meg a vonalvastagság, a
tengely és a betuszélesség

D A tengely A függőleges tengelyű
betűn kívül nagy történelmi múltja
van a dőlt tengelyű betűnek ( 3 7 45), a kurzívnak (italic) A reneszánszban egész könyveket szedtek
kurzív betűvel. Ma legtöbbször kiemelésre használják Néhány esetben különleges (reklám) célokra
visszafelé dőlő betűtengellyel is terveznek betűket, mint pl az átnyomó
és fényszedéses betŰminta-lapunkon a Blanchard Solid, Watusi, Glyphc elnevezésű betűtípusok
A függőleges és dőlt tengelyhez
is társulhatnak a másik két jellemző
változatai is, a vonalvastagság és a
betűszélesség különböző variációi.

O A vonalvastagság A betűtervező
meghatározott, normális alapvonalvastagsággal tervezi alapbetűjét, illetve betűjének kánonját (38) Az
alapbetűt idegenesen normál-változatnak hívjuk Az alapbetű feltételezi a normális betűszélességet és
legtöbbször a függőleges tengelyt
is A típusból az alapvonal-vastagság megváltoztatásával szükség
szerint több változat készülhet Vonalai lehetnek pl az alapbetűénél
vékonyabbak, akkor világos (light,
zárt stb.) változatról beszélhetünk
(36) Az alapvonalak vastagltása
esetén félkövérét (halbfette, sémi

Q Betuszélesség Kevés kivétellel
normális szélességűnek mondjuk az
alapbetűt ha a teljes betűnagyság
(pl 10 pont) fele közelében van a
kurrens n betű szélessége (félnégyzet) Természetesen mindentipusnál
van eltérés, de ez csekély Ha az eltérés nagy, például sokkal keskenyebb egy átlagbetű a, e, n o szélessége, mint a betű fél négyzete,
akkor beszélünk keskeny (44—45)
változatról (Schmale.Enge, condensed) Ha viszont szélesebb, mint a
betű fél négyzete, akkor nevezzük
széles (46-47) változatnak (breite,
expanded) A tatp nélkuii lineáris
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antikva (Groteszk) családba tartozó
Univers tipuselnevezésű betű több
változatát (vonalvastagság, tengely, betuszélesség) találjuk meg a
36-49 ábrán
D Összefoglaló betűcsalád, betűtípus, betűváltozat Ujabbkon rendszerezés eredménye a betűk családokba sorolása Ma is előfordulhat
hogy a betűtervező a régi alapformák felhasználásával reneszánsz
betűt tervez
A betűcsalád jellege, vonalainak
rendszere ad a legtöbb segítséget a
betű kiválasztásához, mert az esztétikai, hangulati hatás ebben fejező
dik ki a legjobban Egy nyomdának
egy családból rendszerint csak néhány tipus van a készletében
A típus (amely mindig a családon
belui van) felismerése nehezebb,
mint a családé A típust a nyomda
betű mintakönyvéből választhatjuk
ki, a nyomdai elnevezés szerint
A változat nagyon sokat jelent az
alkalmazásnál A medieválisról azt
mondjuk, hogy könnyed, de egy
extrakovérmedieváhs, mint pl a Foto-letten ng Ultrabold Caslonja nem
nevezhető könnyednek, bár a vonalak hajlékonyságán átsüt a medievális jelleg A Bodom-tipusra nagyon ráillik a komoly, szerkesztett
jelző, de a normálisnál világosabb
Bodom akár egy versnek a elme ts
lehet.
0 Az átnyomó betűkről és a ctmfényszedő gépek betűiről Alaptervezőszámára nagy segítséget jelentenek e két eszköz betűi. Főleg a

mélynyomással és ofszetnyomással
készülő lapoknál van nagy jelentőségük, mert e két eljárás számára
azonnal felhasználható filmkópia
vagy pozitív sor-átnyomat az eredmény. Az így előállított címeket nagyítani vagy kisebbíteni lehet. Magasnyomású laphoz klisét is kell készíteni a címsorokról.
A klasszikus betűtípusok, pl. a
Medievális-családba tartozó Garamond, Bembo, Baskerville, Centaur,
Caslon stb. stb. betűtípusok vagy a
klasszicista betűcsaládba tartozó
Bodoni, Walbaum, Century, Kövér
antikva, Thorowgood, Falstaff stb.
betűtípusok is könnyen előállíthatok ezeken a berendezéseken. Ezen
kívül új típusú, új rajzú betűk óriási
mennyiségét és változatait hozhatjuk létre segítségükkel.
Az így előállított klasszikus betűk
család rendszere és hatása nem tér
el a hagyományosan előállítottakétól, csak könnyebben hozzáférhetővé teszi Őket. BetűgyQjteményünkben nem mutatjuk be azokat a fényszedett és átnyomó rendszerű típusokat, amelyeket a nyomdabetűk mintalapjain már bemutattunk. Néhány különleges, ólombetűből gazdaságosan nem megvalósítható betűtípus ábécéjét közöljük.
Változatok. A groteszk (talp nélküli lineáris antikva)
betQcsalád Univers elnevezésű betűtípusénak néhány változatét mutatjuk be: világos (36). kurzív
(37). normális (a/apbetO, 38.), kurzív (39). félkövér (40). félkövér kurzív 141), kövér (42). kövér
kurzív (43/, maid egy keskeny és keskeny kurzív
változatot (44-45). Az Univers széles normál (46),
és széles kövér (47) változatát, végül a kontúrvonalas keskeny (48.) is széles (49) változatokat
találjuk az ábrán
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BETŰGYŰJTEMÉNY
A következő 13 oldalon 7 betűcsaládba tartozó 20 nyomdai betűtípust kb. 280 féle nagyságban és
változatban mutatunk be. Ez az öszszeállítás nem tekinthető betűmintakonyvnek, a gyakorlati munkához
a nyomdai betűmintakönyvet nem
nélkülözhetjük.
A gyűjtemény célja, hogy a betűcsaládok jellemző vonalrendszerénekés a betűkánonnak megismerése
után a betű néhány típusával is alaposabban megismerkedjünk.
A gyűjteményt nem egy nyomda
betűkészletéből állítottuk össze,
mégis, ha ismerjük a nyomda anyagát, a betűgyűjteményt segédkönyvszerűén is használhatjuk.
A megismerést és a használatot
könnyíti, hogy a betűoszlop élén
megtaláljuk a betű típuselnevezését. Alatta a betűcsalád megjelölése
található. A mintasor előtt a betű
nagyságát tipográfiai pontokban
tüntettük fel, a sor végén pedig az
úgynevezett „n"-szám arról tájékoztat, hogy a jelzett típusból hány
betű fér el 10 ciceró szélességre.
Ha 1 ciceró betűtartalmát akarjuk
ismerni, természetesen tizedesvesz szőt ketl tenni, ilyenkor az n-számot
kulcsszámnak tekintve, a tervezett
sor ciceró-szélességével megszorozva, megtudjuk, hány betű fér el
ebből a típusból és nagyságból a
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tervezett szélességű sorba. A tizedesekkel persze nem sokat kell törődni, hiszen olyan nyilvánvaló,
hogy egy sorba, például egy címsorba nem 250, hanem 25 betű fér el,
hogy elhanyagolható a tizedesek
pontos számítása.
A betűgyűjteményt használhatjuk az alkalmas betű kikeresésére is.
Ha pl. egy címkézirat betűinek számát elosztjuk a tervben rendelkezésre álló hely ciceróban kifejezett
szélességével, kapunk egy számot,
ezzel a kulcsszámmal a betűgyűjtemény „n"-számai között keresgélve megtalálhatjuk azt a néhány
fokozatot és típust, amiből a jelzett
cím megfelelően elfér a helyén.
Igy azután többféle betűből válogatva juthatunk el a megoldásig.
Az ólombetűkön kívül 10 oldalon
az átnyomórendszerek (Letraset,
Prestype stb.) és a kézi címfényszedő készülékek (Starsettograph,
Fotolettering stb.) különleges betűtípusaiból is közlünk 76 teljes ábécét. Ezeket nem soroltuk a betűcsaládok rendszerébe.
Egyre több szerkesztőségben és
nyomdában működik kézi címfényszedő készülék, és általánosan
használatosak az átnyomófóliák is.
Ezeken az eszközökön a szokásos
nyomdai betűtípusok is megtalálhatók, de a készülékeknek különö-

sen nagy szerepük van olyan betűgarnitúrák alkalmazásánál, amelyeknek előállítása ólombetűből nem
gazdaságos. Ezekből a különleges
típusokból egy-egy sort használ fel
a tervező, ezért nem volna érdemes
ólombetűt tervezni és Önteni. A fólia vagy a szedőkészülék negatívja
az ólombetű előállítási költségének
csak egy töredéke, gyártási ideje
pedig igen rövid. A 226-235. oldalakon levő összeállításunk megkönnyíti a fóliák válogatását és a
készülékekhez a negatívok megrendelését. Modelljeínken pedig
alkalmazásukban mutatunk be átnyomófóliával és szedőkészülékkel
készült sorokat. Ezek egy részét a
betűgyűjteményben találjuk meg
gyári jegyükkel és elnevezésükkel
együtt, más részét a könyv végén
külön a modellek címbetű-jegyzékében soroljuk fel. •
A kézi címfényszedő gépekkel
legtöbbször tipográfiai fokozat nélkül szedhetünk. Ezeknél a mintáinknál nem található pontnagyság
és „n"-szám sem a betűgyűjteményben.
Az átnyomó betűsor {pl.'Letraset)
és a fényszedett sor legalkalmasabb területe a mélynyomás és
az ofszetnyomás. Magasnyomással
készülő munkákhoz ezekről még
külön klisét is kell készíteni.

Primusz (Linotype)

Primusz kurzív

Primusz félkövér

6 aábcdeéfghlíjklmnoöoöpqrstuuuűve 32
6 AABCDEÉFGHIJKLMNOÖPRSTUV 24

6 aabcdeefghlljklmnoóoöpqrstuúúüve 32
6 AABCDEÉFGHIJKLMNOÖPRSTUV 24

6 a&bcdeéfghifjklmnoóóőpqrstuúliűve 32
6 AABCDEÉFGHIJKLMNOÖPRSTUV 24

8 aábcdeéfghiíjklmnoóööpqrstuvl 27
6 ABCDEFGHIJKLMNOPRSVW 20

g aábcdeé/flhitjfclmnoóóőpqrsíuul 27
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSVW 20

8 aábcdeéfgbiíjklmnoóSőparstuvl 27
S ABCDEFGHIJKLMNOPBSVW 20

9 abcdefghijklmnopqrsiuvzwjf 25
9 ABCDEFGHIJKLMNOPRIK 18

9 abcdefghijklmnopqTStuvzwjf 25
9 ABCDEFGHÍJKLMNOPfíiK is

9 abcdefghijklmnopqrstuvzwjf 25
9 ABCDEFGHIJKLMNOPRIK 18

10 abcdefghijklmnopqrstuvwj 22
10 ABCDEFGHIJKLMNOPSI 16

10 abcdefghijklmnopqrstuvwj
22
10 ABCDEFGHIJKLMNOPSI is

10 abcdefghijklmnopqrstuvwj 22
10 ABCDEFGHIJKLMNOPSI 16

Könyvgroteszk (Linotype)

überta (Linotype)

Garamond (Linotype)

NORMÁL ÉS FÉLKÖVÉR

NORMÁL ÉS KURZÍV

NORMÁL ÉS KURZÍV

8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyiabcej 30
B ABCDEFGHIJKLMNOPR5TUVWZT 24
8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcej 30
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZT 24
9 Qbcdefghijklmnopqrstuvwxyjáj n
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSTUWT 20
9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyjáj 27
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSTUWT 20
10 abcdefghijklmnopqrstuvxzyz 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOPRTYJ ie
10 obcdefghijklmnopqrstuvxzyi 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOPRTYJ ie

6 adcbcfglii)k]riincpistuvwxyzabdcefghijfclinn 37
6

ABCDEFCHIKLWNOPQRSTUVWXYZABM

28

6 adcbtlghitkltmicprstuvuixy&ibdcelghiíktnui 37
6 ABCDEFGMKLWNOPQRSTUVWXYZMM 28
8 abccefghijklninoprstuvwxyzabcdefg 30
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWX 23
8 ábcceighijklmnopistuvwxyzabcdefg
8 ABCDEFGmjKLMNOPRSTUVWX

30
23

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaf 26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSW 20
9 abcdeíghijklmnopqrstuvwxyzaí
26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSW 20
10 abcdefghijklmnopqrstuvwxy 23
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 18
10 abcdeíghijklmnopqrstuvwxy 23
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR is

8 abcdefghijklmnoóóőpqrstluúuűvxytna 32
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZJ 22
B abcdefgbijklmnoáöőpqrstzuúü&vxyma 32
a ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZj 22
9 abcdefghijklmnoprstuv2xyqwád 27
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSITI 18
9 abcdefgbijklmnoprstttvzxyqwád 27
9 ABCDEFGWJKLMNOPSlTr 18
10 abcdefghijklmnoprstuvzxywab 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOSWI ie
10 abcdefgbijklmnoprstuvzxywab 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOSWI ie
213

Bodoni (EMB)

Bodoni kurzív

Bodoni félkövér

KLASSZICISTA ANTIKVA
6
36
6 ABCDEFGHUKLMNOPÖBSTUVTFXYN 26

6 oói>öíeé/gftííjíiIniiio6S3p<jri(uiiuűtJU>-ivit> 36
6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVVWXZl 26

6 aÉLídtéfghiíjldmnoóipqrítu&Twiyilf 34
G ABCDÉFGHIJKLMIVÖOPQRSTUÜVYF 25

B abcdeéfghiíjkJmnoóypqretuvwxyüé 31
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUX 22

Ö abcdefghijklmnoóöffpqrttuvujxyzm

8 ABCDEFGHlfKLMNOPÓRSTUy 22

31

8 abcd«fghijklntnoöpqrstDÜTWxyU 29
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTM 20

io aábcdefghiíjklmnoópqrstw 24
10 ABCDEFGHIJKLMNOM is

10 abcdefghijklmnopqrstuvm 24
10 ABCDEFGH1JKLMN0PJ 17

10 abcdefghijkltnnopprstve 22
10 ABCDEFGHUKLMNO A is

12 abcdefghijklmnopqretu 21
12 ABCDEFGHUKLMNO IE

12 abcdefghijklmnopqrstsfi-i
12 ABCDEÉFGHUKLNN
is

12 abcdefghijklmnopqrü 19

14 abcdefghijklmnopqs is
u AÁBCDEFGHIJKM 13

14 abcdefghijklmnopqp ia
14 ABCDEFGHIJKLJS 13

u abcbefghijklmiioptf is
14 ABCDEFGHUKLIF „

i6 aábcdefghiíjklmnú 17

16 abcdefghijklmnoij

ie abcdefghijklmntl 15

17

i6 BCDEFGHIJKLJJ «

i6 BCDEFGHIJKLK »

20 abcdefghiíjkltnt«
20 ABCDEFGHIJS«

abcdefghiíjklmj «

24 abcdefghijklm «

24 BCDEFGHIJJ

28

abcdefghim
ABCDEFPI

214

9

BCDEFGHIJLIu

12 ABCDEFGHIJKLMES u

6 ABCDEFGHIKM «

20 abcdefghijklrg 13
20

ABCDEFGHIT «

abcdefghijkyz n 24 abcdefghijklt n
ABCDEFGHSs 24ABCDEFMWa

abcdefghiw

abcdefghir
BCDEFDG

Bodoni félkövér kurzfv

Bodoni kövér kurzív

Bodoni kövér

e abcdeifghiíjktmnoóapqrttuúücvsxfxtf 34
6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUOVSS 25

6 aÉbcdeérghIJkliuiioSpqrtliiTvxjE 29
6 ABCDEFGHUKLMNOPQBSTÚVW 23

6 aÍte4«/g'h(jlilmRo0pqr*fuarM).cy9iiM 29

B abcdeéfghijklimwóöpqrituüvwa
B ABCDEEGHIJKIMNOÖPQRSS

29
20

8 RbcdefgbtjfcniBO&pqnlafiTW 24
e ABCDEFGHUKLHNOPQRSM 20

8 atc<le/irfcyWii«ni>pq«»*íuet«j*I 24
6 ABCDEFGBIJKLMNOPQRTS 20

10 abcdefghijklmnopqrstuv 22
io ABCDEFGHIJKLMJSOP «

10 abedefghijklmnopqrs 19
10 ABCDEFCHIKLMNOK IE

io abcdefghijktmnopqrc 19
10 ABCDEFGHIJKLMNB 15

12 abcdefghijklmnoöpqk 19
12 ABCDEFGHIJKMNM u

12 abcdefghijklmnors 17
12 ABCDEFGHIJKLMI 13

12 abedefghijklmnopr
17
12 ABCDEFGHIJKLM113

G ^BCOEFCH/JKlMfVOPpilsrUFM 23

14 abcdefghijklmnom ie 14 abcdefghijklmrt 15 14 abedefghijklmne 15
14 ABCDEFGHIJKLL 12 14 ABCDEFGHUKC » ,4 ARCDEFGHIJKN „

i6 abcdefghijklmno is 16 abcdefghijklts u 16 abcdefghijklrl u
i6 BCDEFGHIJKJI „ a ABCDEFGHITI 10 6 ABCDEFGHIW ,o
20 abcdefghijklnt u
20 ABCDEFGHII n

abcdefghijis
ABCDEFGHI

24 abcdefghijkp n
24 ABCDEFGNI.

abedefghia
ABCDEFGT

abcdefghis
ABCDESR

abcdefgr
ABCDEM

28

12

20

10

24

8

23

28

abedefghijll
ABCDEEGIT
abcdefghio
ABCDEFGI

abedefgr
ABCDEII
2/5

36

abcdefio
ABCDM

adcbefc
42

Bodoni félkövér

--Bodoni kurzív

Bodoni (EMB)

abcdeftl

36

ABCDM ABCDG
abcdest abcdee

ABCDJ ABCDI

Garamond (Mono 156)

..

ABCSJ

4,5

4,5

Garamond félkövér 201

Garamond kurzív 156

MEDIEVAUS ANT.
6 íibcdeífghiJsklmooóoópqrituuUGvwnysbcderg 42
6 AABCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZJ 29

8 ABCDEFGHIJKLMNOPQB.STUWXYZP 27

6 abcdeifghlí(kImoodí5pqrsíiiaüü»wiyiiTinlp
38
6 ABCDHFGHIJKLMNOPQH.STUVWXYZTI 27

fi abcdefghijtilmnopqrstuvwzbzv 27
a ABCDEJGHIJKLMNOPQRVI 20

B aábcdeéfghíljklmnoóöőpqrstuvwxyz 32
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUB 22

8 aáb{deifgbijk!mnűópqrstuúüüvmxy^acfáil

9 aábcdeéfghiíjklmnopqrstuvwxyzsl 30
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSM 20

9 abcdefehijklmitopqrttUVBixyzabcdeml 349 abcdefghijklmnoqyrstuvwxyztl 26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSI 18
9 ABCDEFGIÍIJKLMNOP&RQ
"

38

8 ABCDÉFGHIJKUANOPQRSTF 21

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzo 27
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRJ 19

10 abdtf$tjklmnopqrstuvwxy%mmgl 31
10 ABCDEFGHIJKLMNOPII is

io abcdefghijklmnopqrstuvw 24
10 ÁBCDEFGHIJKLMNOSJ ie

11 abcdefghijklmnopqrstuvwxit 26
11 ABCDEFGHIJKLMNOPM 17

11 abedefghijklmnopyrstuva>xyv(nk 28
11 ABCDEFGHIJKLMNOJ ie

11 abcdefghijklmnopqrstuwv 23
11 ABDEFGHIKLMNOPRU is

12 abcdefghijklmnopqrstuves 24
12 ABCDEFGHIJKXMNSP i»

12 abcdefghijklmnopqrstuvw^mtnol n

12 abcdefgijklmnopqrtuvzl 22
12 BCDEFGHIJKLOPQSV 15

is abcbefghijklmnom is
ie ABCDEFGHIJYI«

is abcdefghijklmnopqrn » ie abcdefghijkltnnrl ^
„ABCDEFGHIHS u i. ABCDEFGHIJS 10

216

...

12 ABCDÉFGfílJKLMOT is

Bodoni félkövér kurzív

36

42

42

ttbedsi
ABCIJ

abcdex. abedt
ABCIL ABCF„
Garamond kurzív 156

abcdr
ABCE

4.5

3,5

Garamond félkövér 201

abcdcfghijklff „ « abcdefghijklmle 2, abcdefghijkz ,2
ABCDEFHI ,
ABCDEFGV. »ABCDEFGS

abcdefgfv. * aocaeJ
ABCDEJ, „ABCDSJ
48

Bodoni kövér kurzív

abcdekf. abcdst
ABCDG, „ABCW

Garamond (Mono 156)

24

Bodoni kövér

8

24

11

36

abcdefot,
ABCDE.

abcdesj, . abdefgts abcdti.
ABCSL .ABCD. .ABJC

217

Times (Mono 327)

Times kurzív 327

Times félkövér 334

MCDIEVÁLIS ANTIKVA
6 Hbcdefghijklmnopqrstuvwiyzabcdefghini 38
6 ABCDEFOHUKLMNOPQRSTUVWZ 24

6 abc<kf&h}klmnoplqrstuwvxyzabcdcfghl}klt 39
6 ABCÚEFGHHJKIMNOPQRSTVVWX
26

6 sbcd«fghijk]mnopprttirwxyyabbdt(ghijmk 38
6 ABCDFFGHIKLMNOFQRÓTUABCM 24

8 abcdefghüklmnopqrstuvwxyzabcdtl 33
8 ABCDEFHHUKLMNOPQRSTSS 22

6 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefgi 34
8 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUFC 22

8 abcdefghiJIdjniiopqrstuowxySabcdefg 33
8 ABCDEFGHKLMNOPRRSTUOI 21

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzmn 30
9 ABCDEFGHUKLMNOPQRSI 20

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcd 32
9 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTY 20

9 abcdefghiklmno(K)rstuvxwyzcüécu 30
9 ABCDEFGHIKLMNÜPQRSUi 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt 28
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 18

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzia ao 10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzDe 26
10 ABCDEFGHIJKLMNOPÉP1 18
10 ABCDEFGHIKLMNOPQRN IB

12 abcdefghijklmnopqrstuit 23
12 ABCDEFGHIJKLMNJ u

12 abcdefghijklmnopqrstuvw 23 12 abcdefghijklmnopprstuvw 22
12 ABCDEFGHIKLMNOS is 12 ABCDEFGHIKLMNPT 1*

u abcdefghijklmnopqstut 22
14 ABCDEFGHIJKLMV «

u abcdefghijklmnopqrstuv 22
14 ABCDEFGHILMNOP u

u abcdefghijklmnopqrsn 20
u ABCDEFGHIJKLJI »

20 abcdefghijklmn » 20 abcdefghijklmiz'« 20 abcdefghijklmtt 3
. A B C D E F G H J 9 20 ÁBCDEFGHN . 20 ABCDEFGHÜ .

24

36

36

abcdefghijkc,
ABCDEFJP

»abcdefghijkn n 24 abcdefghijko i
„ABCDEFJL* 4ABCDEFSFB

abcdefgf .abcdefm, 6 abcdefzr 7
ABCLF ABCDF. ABCRL,

2/S

36

36

Times (Mono 327)

Times kurzív 327

Times félkövér 334

abcdti. .abcdri. abcdlr
ABSP ABRJ ABHI
Tempó Médium (Ludlow)

Tempó Botd Italic

3,5

Tempó Heavy

TALPNELKÚU LINEÁRIS ANT (GROTESZK)

is abcdefghijklmnoprt ie <s abcdefghijklmnor
1. ABCDEFGHIJKLMN » « ABCDEFGHIJKN

abcdefghijklnw
ABCDEFGHIJSI

abcdefghijkz
ABCDEFGHI

abcdefghijz
ABCDEFGR

24

abcdefghijklmj
ABCDEFGHIJT

abcdefgsf
ABCDEFK

14

24

10

24

7

36

abcdefyi
ABCDKI

36

abcdesf
ABCDT

abcdeij obcdfi abcds
ABCDF ABCD ABET

4.5

5

48

219

Gill világos (Mono 362)

Gill normál 262

Gill normál kurzív 262

TALPNÉLKULILINEÁRIS ANT. (GROTESZK)
6 abcdefshijklmnopqrstuvwxyjabcdefihijklínnl 41
& ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZABCF 28

6 AÁBCOEÉFGHI|KLMNOPÓRSTUVWXYZV 28

6 eábcdeífihiljkcmnoóötti<"M>'úSSYwxfzabcáen 41
6 AABCÖEÉFGHlljKLMNOÓÖŐPQRSTUÚVWXYZ 33

8 abcdefghijklmnopqrstuwwxyzabcdefg 33
9 ABCDEFGH1JKLMNOPQRSTUVWF 24

8 aibcdeéfghlíjklmnoópqrrstuvwxyzlu 33
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWS 24

B oábcdeéfghiijktmnoóoöpqrstuúuvwxyzt 3B
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZC 27

10 abcdfghijklmnopqrtuowxyzabi 27
io BCDEFGHIJKLMOPQRUVYIU 21

10 aábcdeéfghijklmnopqrsuvwxyz 27
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTP 21

io Qábcdeéfgbijklmnopqrstuvwxyzn 29
10 A&CDEFGHIjKLMNOPQRSTUVM 23

t2 abcdefghiklmnopqrtuvxyt 23
12 BCFGHIJKLMNOPQRSTS 18

12 abedefghijklmnopqrstuvw 23
12 ABCDEFGHIJKLMNOPIQ is

12 abcdefghijkmnopqrstuvwúii 25
12 ABCDFGHIJKLMNOPÓRSIR 20

ie abcdefhijklmnopl i5
1B BCDEFHIKLMPRi 2

18 abcdefghijkmnoft iB
i e ABCDEFGHIJKNi 2

abcdefghijklmnopc
ABCDEFGHIJKLMS

* abcdefghijkt/12 »abcdefghijklou

2

-ABCDEFGHI . .ACDEFHMILs
36

abcdefgr
ABCFIN

36

36

abcdefkr
BCDEFL

ABCDEFGHFF,
36

abcdefgh
ABCDEFI

abcdjr abcdef
ABCR ABCR ABCHJ.
abcmr

5

46

48

220

48

Gill félkövér 275

Gili kövér 321

Gill félkövér-kurzív 275

E •ifacdcéf|hii)klmnoúMpqntuúvwxyimi 35
6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXI 25

6 aábctétghiiklmaafiarttmwxylyicbcdrítli 38
6 ABCDEFGMKLMNOPQRSTUVXYYZABfD 29

6 abcd«fBhl|klninepqnstuewxyx«bf 29
6 ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUABY 24

S abcdefghijklmnopqrstuvwxyztne 26
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTE 21

8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcill
8 ABCDEFGHtKLMNOPQRSTUVXY

8 abcdefghllklmnopqrstuvwxf 21
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 25

31
23

io abcdefehijklmnopqrtuvwxy 24
io ABCDEFGHIJKLNOPQFII tB

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyt 26
10 ABCDFGHIJKLMNOPQRUEI 19

10 abcdefghl|klmnopqrstut 22
10 ABCDEFGHIjKLMNOPQS 18

12 abcdefghijülmnopqrstu 21

12 abcdefghijkfmnopqrstuvr

23

12 abcdefghljklmnopqu is

12 ABCDEFGHIJKLMWF

1: ABCDEFGHtJKLMNOPR

17

12 ABCDEFGHIJKLMNO 15

1B

24

24

36

1 5

i8 abcdefghíjklm ,3
,, ABCDEFGHIJL ,

abcdefghijklmnr
ABCDEFGHIJD

abcdefghijklmnoi
ABCDEFGHIJKN

abcdefghijkf
ABCDEFMj

abcdefghijkx „ abcdefgmf 9
ABCDEFGPF » ABCDEFLS s

abcdelif
ABCDE

abcdefgj
ABCDEI

abcder
ABCDS

abcdg abcdfj abcel
ABDj ABCT ABFS
48

4,5

3,5

227

Memphis (EMB)

Memphis félkövér

Memphis félkövér kurzív

EGYPTIENNE

8 abcdefghiklmnopqistuxvwzv 25
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRW 19

adcdefghijkmr
ABCDEFGHIK

12

16

10

16

8

24

abcdeíghijkmx
ABCDEEGKIK

10 abcdefghijklmnopqrstrt 21
10 ABCDEFGHIJKLMNOP ie

abcdefgkj
BCDEFGI

12 abcdeighijklmnopu i«
12 ABCDEFGHIJKLNB 13

14 abcdefghijklmnl u
14 ABCDEFGHIJKL «
is abcdefghijklmr 12

1. ABCDEFGHIJK „

24

36

36

abcdefghl
ABCDEFR

abéfnr
ABCG

222

abdeá abcde
ABCO ABMR
4,5

4,5

3.5

3,5

abcd abxs
ACD ABM
3,5

3,5

abcdeíght
ABCDEKÍ

4B

Memphis kövér

16

24

36

36

3S

ABCDEFGMI

abedefor
ABCDEV

Karnak Black Cond. (Ludlow)

11
s

5.5

M abcdeíghijklmnoprstuíwx
14 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTÜ

24

Karnak Black Cond. Italic

abcdefghijklmnoprstnvs
ABCBEFEHIJKLMNOPBW

abcdefghijklmj 13 • abcdefghijklm
ABCDEFGHIJKI ABCDEFGHIJK

abcrx
ABMJ

abcdelgvs .abcdeígrr
ABCDEFM .ABCDEFK

ably
ABC

abcdeír abcdek
ABCDLI ABCRK

6,6

4,6

223

Tótfalusi díszes {EMB)

Eusebius Open {Ludlow)

Elegant díszes (EMB)

DiSZBETO (ORNAMENT)

rJo.

20

.RSTUVWX
ÍJ

36

L
Delphian (Ludlow)

-VWXYZ

CDEFG
Bodoni díszes (EMB)

Tempó heavy inline (Ludlow)

1CDEIF*
36

QUINU

48
30

UXH1.
224

Ifi.

Koronet (Ludlow)

Flair (Ludlow)

Formai Script (Ludlow)

KÉZÍRÁST UTÁNZÓ (SCRIPT)

l 1 6 1 ..//
.
14 abcdefqhiiktmnoprituvwuxz 23

ÍÍÍAÍÍ

«i^í

30 ninoprAluuwuxz

vz

27

í*t/toyís 14

rf/7

fUc*7L 11

23

VMSF&gfiÜfS.

abcdefahif .
OTt

prátuvwií

7 48

225

Letraset

Starsettograph

ATNYQMÓ ÉS FÉNYSZEDÓ RENDSZEREK

Zipper

Scol Unciái

mnOPQRSTlMUXÜZ
Dbodefghjfclmnopqnstuuujxyz
123*567890
Pump

ABCDfPCHIJHI

mnopoRiTUVumvz
obcdcfghijhknnepqr/tuvumiyz
193450890

AlfiiiiiiléiiUfliliilAftitlittiíii

ifeiái iiiiiihiiiiik«ii»éiiiiiiri i l i l l
Conslanzt Initials

Neon Ceps

fíBCDEFGHUH
LrnnGPDRSTUlAiJHV

226

Starsettograph

Letraset
ATNYOMÓ ES FÉNYSZEDŐ RENDSZEREK

Broadway

Spung

abcdeistiifkl

lEtJJEfSHJN

Arnold Bocklm

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTüUUlXyZ&W
abcdefghijklmnopqrstuuuixy IZ34SÖ7S90
Bank Note Shaded

abcdeSghyhlmnopqrahivwxyz
1234567890
Blanchard Solid
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A tervezés
alapjai
A laptervezés olyan formatervező
művészet, amelynek kompozíciói
kész vagy félkész anyagokból állnak
óssze. A kompozíció ilyen alkotóelemeihez kapcsolódnak azok a műszaki-technológiai ismeretek, amelyek nélkül a-tervezés műszaki megoldásai nem teljesedhetnek ki. Például: a terv egyik anyaga a szöveg
(3). A szöveg a tervező kezében
szövegmezőt, hasábot jelent, amely
mint alkotóelem részt vesz a kompozícióban. A szöveg azonban egyúttal gépelt kéziratot (1) is jelent, aminek meghatározott betűmennyisége
van. A gépelt betűmennyiségböl
nyomdai átszámítással érjük el a
szöveghasáb szélességét, magasságát, egyszóval a tervezésnél a kompozícióban részt vevő szövegmező
méreteit. Ahhoz tehát, hogy a tervező, anyagához, a szövegmezőhöz
hozzájusson, nyomdai technikai ismeretekre is szüksége van. A tervezés után pedig a kéziratok nyomdai
előírása (szignálása), betűnagyság,
hasábszélesség, címbetű-méretek
stb. előírása követel technikai felkészültséget a tervezőtől.
D Könyvünkben azért tárgyalunk tipográfiai ismereteket (méreteket,
átszámításokat, szabálvokat), hogy
a tervező biztos talajon állva fogjon
hozzá a lap tervezői munkájához.
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D A például választott szöveg és annak kézirata csak az egyik elem a
sok közül. A fotó a tervezömunka
egy másik anyaga, ugyanígy tartalmaz technikai feladatokat is (2).
A méretarány-változtatás például
technikai feladat és nagyon pontosan kell végrehajtani, mert az előírásban tortént hiba esetén az egész
tervezői koncepció kudarcot vall.

i

• A tónusok (6), negatív mezők a
kompozíciót alkotó jelentős tényezők közé tartoznak. Sokszor meghatározzák az egész oldalpár karakterét. A tervezőszerkesztő feladata,
hogy biztos szemmel találja meg alkalmazásának lehetőségeit, éljen
előnyeivel - és óvja lapját a túlzásoktól.

Klm»oprstifv*xy
.. Abcdc

Ül de

156-9-3
Aa

D Ezek után sorra vehetjük a laptervező anyagait, amiből kompozícióját összeállítja. A szövegen kívül a
cím és az alcim tervezése (4) jelent
nagy feladatot, igényel technikai és
tipográfus tervezői tudást, a nagy
munkáért cserébe kapott esztétikai
élmény azonban minden fáradságot
megér.
D A fotó, a kép (5) nyomdai előírásairól már szóltunk. Ezzel könyvünk
külön fejezetben foglalkozik, de a
fotó művészi oldaláról, a képszerkesztő munkájáról külön könyvben
számolunk be. A fotó a laptervező
kezében nyeri el végleges formáját,
itt alakul ki viszonya a többi képekhez, anyagokhoz, a laptervező határozza meg rangját, juttatja vezető
szerephez, vagy tartja háttérben.

Pócdtfghíj
Nopr
St

A kézirat és a kép technológiai efőirésal képavk a
tertiezói munka technikai részét Az alkotó tervezS munkánál a kéziratról mér mint szövegmezőről
és címről beszélünk. A kép, a tónus, a rajz, a vonal és
a disz szintén nyersanyag a tervezd" kezében
2

105*%

A szövegmező

A c lm és az alcím

DEFGHI
KLMNO

A kép

IJKLMNOPQRSTUVW
ABCDEFGHXYZABCD
EFGHKLMNOPQRSTU

AtdniM

Aiaji

A vonal ás a disz
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Iniciálé szabályok

Szecjésszabílyok

abcd efgh

jklmn

opq u-

vwx abcd efgh jklmn opq rstu

O A vonal és a dísz (8) rendkívül
széleskörűen alkalmazható tervezőelem Kitűnő forrása az értelmes elrendezésnek. Világossá tehet nehezen követhető folytatásokat, rendet
tehet a kialakuló rendetlenségben,
ezenkívül dekorációs ereje is felbecsülhetetlen.

Afghjklmnopqrstuvwx
cdef ghj ki m nopqrstu vwxabcde

Acdef ghjklmnopqrstuvwx ab
cdef g hjkl m n opq rstu vwxa bcde
ghjklmnopqrstuvwx

260 oldal

2A4 oldal

251 oldtl
A mértani ás az optikai közép

Tipográfiai

NOPQRSTUVWXY
Pabodefghíj

Pabcdofghij
«• a* patti

Rkmno
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Rkmno

D A rajz (illusztráció, karikatúra,
grafikon, betűrajz (stb.) (7) a formatervezésben ude színfoltot jelent. Szerepe sokkal nagyobb is
lehetne, ha tervezőszerkesztőink
bátran élnének ezzel a nagv hatású,
vonzó eszközzel.

NOPQRSTUVWXY

Q A szedésszabályok A laptervező
eszközei tehát adottak, ezekkel teremti meg kompozícióit, hoz létre
új, a mindenkori divatnak megfelelő, de értelmes formákat. A szöveg értelmességét szolgálják a szedésszabályok (9) és a tipográfiai
szabályok is A szép szövegmező kialakításán kfvul a szedésszabályok
segítik a folyamatos, zavartalan olvasást is, amely rejtetten hozzájárul
ahhoz az örömteli élményhez, amit
egy szép magazin olvasása nyújt.
• A tipográfiai szabályok (10) alapos ismerete nélkülözhetetlen a laptervezők számára, ezért nemcsak ismeretére, hanem szigorú betartására is szükség van A tervező, ha
munkája során szorult helyzetbe kerül, rendszerint a tipográfiai szabályokat áldozza fel először, pedig
kár a kompozícióra forditott minden
erőfeszítésért, ha tipográfiai hiba
marad a lapban

• Az iniciálé szabályainak (11) betartása azért nehéz, mert előírásai
nagyon szigorúak, és mert kisebb
munkának érezzük, mint amennyit
megkövetel, így azután nem fordítunk elég gondot az iniciálé betűjének megválasztására, méretezésére, a szedésben elfoglalt helye megítélésére. Megtörténik, hogy iniciáléval rosszabb lesz a szövegterv, mint
iniciálé nélkül.
Q A szabályok tanulmányozása után
az elrendezés módozatait vizsgáljuk. A mértani és az optikai közép
(12) fogalma magyarázatot ad bizonyos ösztönös elhelyezésekre, margóviszonyok kialakulására, kereten
belüli cfmelhelyezésre.

Szimmetna, aszimmetria

A tipográfiai rend

274. oldal

ABCDEFG
JKLMNOPQRSTUVWXY
ABCDEFGHUKL

ABCDEF
HIJKLMNOPQRSTUW
XYZABCDEF

pümbpe BBítaki ndgltlki ncf dsifepSo daopö 0
mapmvgdsnhopdrfiuito ndgr haepr? niamflfiíu
dopBFiade solié mvds óghztr po lop mvgklo dp

A klmoidítás

280. oldal

266. oldal

• A szimmetria és az aszimmetria
(13) a kompozíciónak választott
rendszere. Ez az elrendezés alapja,
amivel már előre eldönthetjük a felépítés jellegét, azt pl., hogy mozgalmas, újszerű, vagy hagyományos
formákat keresünk.
D A tipográfiai egységrendszer (14)
meghatározása mögött tartalmi és
formai összefüggések vannak. A
gondolati és nyelvi szerkezet jelenik
meg a szorosabb és lazább kapcsolatok
tipográfiai kifejezésében.
Otyan tagolásokról, csoportosításokról, térbeli elhelyezésekről van
szó, amelyek visszatükrözik a nyelvi
struktúrát.

270 oldal
A tipográfiai egységrendszer

ABCDEFGHIJK
Cabcdefthijk

Arányosság

284. oldal

haedrbdg omdesghzujkli ucdxslg omökiopűd
geopbd csedulkúlé nélkjulflp desamcv boa sert
mse kadspo iklmcfd msercuvcgh okolkjgui mb
bűpoik|lé bedcsian uiilmikglo vfghjlki tinjkiop
nvg dr lopOű olkihes inpK

G A rendet mindenképpen előnybe
helyezzük a rendetlenséggel szemben. A tipográfiai rend (15) az esz-
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Ellentét

A vonal szerepe 304. oldal

290 oldal

tétikum első forrása, egyben az értelem segítője. Ha hozzáértő tervező
együtt dolgozik egy jó nyomdai
szakemberrel, a tipográfiai rend
megteremtésével már jó munkát végezhetnek.
• A kimozditás, az arányosság
(15), az ellentét, az ellenpont és a
ritmus (16) olyan esztétikai kategóriák, amelyeknek birtokában a tervező szerkesztő magas színvonalú,
korunk szemléletéhez igazodó lapot
állíthat elő, a kezdő pedig elindulhat a tervezés tanulható alapjain,
hogy tehetségét kibontakoztassa.

Ellenpont, az sfisntdt agy önsúlya 296. oldal

310. oldal

• A vonal (17) a tervező kezében
nagy lehetőség az értelmes elrendezés megteremtésére és ha össze
tudja kötni ezt a gyakorlatias szerepét a vonal dekoratív erejének kihasználásával, nagyon sok jó oldal
születhet.

UAfehérmező (17) kényes kérdés.

Hogy egy lap „levegős" legyen-e,
vagy szoros, annak eldöntésében
szerkesztési, műfaji, divat, gazdasági
stb. okok játszhatnak szerepet. A
legfontosabb a fehér mezőnek és a
benyomtatott felületnek teljes összhangja.

Ritmus 300. oldal

S3üí."£r 1x*l*gh,Jk

DEFGH
IJKLMNOPQRS
TUVWX

vz
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MUVWXY
VZABC

• A relatív nagyság (18) Egy felhasznált elem önmagában nem
nagy és nem kicsi. A környezete, a
felhasznált másik elem adja meg relatív nagyságát.
G A kompozíció (19) az egész tervezői munka kiteljesedését jelenti.

ClmszerkaszlAs, clmtlpOgrjfia
330. oldal

A terveiéi! ötlet

A relatív nagyság
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324. oldal

326. oldal
A tervezés kiterjesztése
s í oldal minden pontjára

A kompozíció
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Az alcímekről

A tervezés modelljei
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A kompozícióban kap helyet az eltentét, az ellenpont, az egyensúly
stb. Itt lehet „sosemvolf-formákat
keresni, de a tervezői készség hiánya unalmassá teheti a lapot.
D Tervezési ótlet (20) nélkül formai ismétlésekbe keveredünk. Az
ötletnek minden elemünk lehet kiinduló pontja: a kép, a szöveg, egy
rajz vagy bármi más; a félresikerült ötletektől azonban óvjuk meg
lapunkat.
D A tervezés kiterjesztése (21).
Nem vagyunk abban a helyzetben,
hogy csak felvázoljuk tervünket, és a
nyomdában a kivitelezésnél minden
megoldódik. A tervezés kiterjesztése
követelmény, bármilyen munkatöbblettel jár is.
D Clmszerkesztés, címtipográfia
(22). Amikor már tudunk bánni
betűvel, térrel, érezzük az arányokat, ellentéteket, akkor tárgyalhatunk címszerkesztésről, cimtipográfiáról, alcímekről (23), mert ez a
tervezés egyik legszebb, de legnehezebb része.
G A képaláírás (24) a terv lényeges eleme is lehet. Gondos kimunkálása elengedhetetlen.
D Néhány tervet (25) mutatunk
be, nem másolásra, csak a tervezői fantázia megindítására.

A képeslap-tükör 372 oldal
A képméretezésről 378. oldal

/
•

\

/

,

\

\

G Végül a képeslap-tükörről és a
képméretezésről szól két fejezetünk. (26-27)
»
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Szedésszabályok

Már a könyvnyomtatás feltalálása
előtt arra törekedtek a betűírók,
hogy az oldalak, az írott szövegek
minél egyenletesebb foltot, szövetet (textúrát) adjanak a papíron.
Ezt a gótika idején a betűvonalak
és betűközök, valamint keskeny
szóközök segítségével olyan tökéletességre emelték, hogy máig is
utánozhatatlan sorokat és írásfelületet értek el. Sokszor az olvashatóság rovására is ment az egyenletes,
törésmentes szövegmező alakítására való törekvés.
A reneszánsz felszabadította az
egyes betűket a gótika kötött rendszere alól, növelte a szöveg olvashatóságát, s mégis olyan nyomtatott szövegfelületet hozott létre,
amely egyenletesség és szépség
dolgában ma is mintaképül szolgál.
A mai szövegszedés hasonló célokat tűz ki (szűk szóközök, ennek
révén foltmentes szövegmező, egyenesvonalú szedésszélek stb., csakhogy a nagy sebességű szövegszedés technikai lehetőségeit
is figyelembe kell venni. így például különbséget kell tenni a kevés
szöveget tartalmazó prospektus,
vagy bibliofil könyv és egy újság,
magazin szövegszedésének igényessége között.
A szedésszabályokat azonban
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az újságban szedett szöveg esetében is a lehetőségig be kell tartanunk, a szabályoktól való nagyobb
eltéréseket pedig ki kell javítani.
• A szövegszedés egyenletessége,
a szóközök. A szavak közötti alapszóköz keskeny, 1/3D legyen. Ezt
az alapszóközt módosítja a sorkizárás. Kétszeresnél nagyobb és 1/4
D-nél kisebb ne legyen a szóköz.
Á nagy szóköz széttépi a sort, és ha
az egymás után következő sorokban is nagy a szóköz, szabálytalan
függőleges „utcák" keletkeznek
(3). Ha túlságosan kicsi a szóköz,
a szavak nem válnak szét eléggé,
és értelemzavaróan összeolvassuk
őket (4). Ugyanabban a sorban a
szóközök nagysága lehetőleg egyforma legyen.
O Elválasztások. A harmados szóközzel is összefügg az egymás alá
eső elválasztások mennyisége. Ez
újságban, képeslapban ne legyen
ötnél több, de azért ennél-fontosabb
szabály a szűk szókőzű szedés
(5-6). Elválasztásnál két betűt ne
vigyünk át a következő sorba és két
keskeny betűt ne is hagyjunk az
elválasztott sorban (pl. il-).
D Bekezdés - kimenet. A cét:
egyenletes, szép, szürke szedés-

mező. Ezt nagyon elrontja a túl nagy
bekezdés. A bekezdés olvasás közben hívja fel a figyelmet arra, hogy
új gondolatsor következik. Akkora
legyen a bekezdés, hogy olvasás
közben észrevegyük, de ne legyen
akkora, hogy ránézéskor kivillanjon
a szövegből. Egy négyzetnyi bekezdés szinte valamennyi, a lapokban
használt szedésszélességhez elegendő. Nagyon széles szedés elbír
másfél négyzet bekezdést is.
A kimenetsornak (a bekezdés
utolsó sorának), a hossza feltétlenül nagyobb legyen mint a bekezdés. A két-három betűs kimenetsorokat kerüljük el. A kimenetsor hátsó hézaga is hosszabb legyen mint a bekezdés (7-8).
D A szovegkozti kiemelés rend/e.
A szedéshasáb egyenletes, szép
szövetét, ha lehetséges, ne zavarjuk meg. A kiemelés első fokozata
a kurzív kiemelés, amely csak olvasás közben vehető észre; használatakor a szép szürke szövegmező
összhatása megmarad.
A következő kiemelés a s p a c i o n á I á s , amely még mindig
nem látszik túlzottan a szedésfelület nyomatán.
Néhány betűtípushoz kisverzális Kapitalchen (a kurrens betű
szemnagyságának megfelelő kisébb verzál is betű) is van. Ezt is
rriég olyan szövegközti kiemelésnek tekinthetjük, amely a szedésfoltot nem zavarja meg.
A VERZALIS kiemelés már látszik, de vonatvastagságával nem
tűnik fel.

huzhtgrHfdews bgnhzu opélkiu
mnbgt rfvcde outre asi dfghnu
vfdert nmökiuj asdvbnh polkimz
xsay cybnmö küloghpé őűpolkr
bnmjkujh gstrp gzuolkid kai fk
ómnby vcxyas dfghj xcvloputrw
ádsgkűé mön űpőkjhg fdsabvcx
nbg khgfdsa jbnmjuztg üvülop
hnbgtred cxi mók! Őpolsde nh
űhkli opuztr qayxscvb nmökhd

hdertjuopömnh bvbd egftrzu ioperti
nmökju cdertzuio xcdsea rtzupökms
namj vcxswert yaflde rőpűgéök bgo
dfghjki óbüldóeiujoz sidgftrq bvfigh
gfds ascvbnm ónloucl mkűoju űtzlú
dsayxs vbnmj imutki zuop űdgtr esn
úbvcx sdfgklhj éápouzvew hdfrtzucj
mnhmj bvcdert zhgfrews cbgtrfv uzi
űsd ádfgh] ócybnh öúvgwitre uvdfg
acvbnmo kómjuztgbfed plömnbgtrfl

Ha ti tlapszókoz nagy a szedésben lyukak utcák keletkezhetnek amelyek megbontják a szedés egyenletes uuike loll\ii (3) A harmados alapszokozzel szedett
szedés egyenletesebb szövegmezői ad (4) Az egymás után kovetkezS sok elvélasitás a szedés szélét teszi egyenetlenné 15) Ugyanitt tul keskeny szóközöket
alkalmaztunk, ami már az olvosést nehezíti Ha az elválasztások nem ismétlődnek agymás után sokszor akkor a Szedés mindkét széle éles egyenletes (6)

hedrt|vfrtgb nhzu mohitop drebghnd
pdert zmjuiklo üvnhgfds acxsedrmebgnhmju dsaxsedrfgh mwegt nhzwgáhki nbhztgfre daxsdert mnbgtnhshőkÖgűmju kfigtr deghz upüdőkilornbgtred derkf bvnmoutkjhg vghöklikiuj hztg fredsert vnbjklopőhj óbiókkuhztg dxsder tcde onhöulköul obodűnhőé móbvcde kgúixlkuzh dyasrlksdea cdscgbnhzu ömjkiloprtzhghdr
5

hgtzu kjhgfdsa edrtz űvómjkli drtzks
pewq mnhjki dert bvghjkliop bóklits
bvcd edfrgthzju qayxsw edcv bfrtzikmók hgbfr edcxse adacvf gbnh nhz
hűmkli ókilop gfredsa űdert öbgoüls
bvfred Ővgfbnhz nhjkliuztre dserfarbnmok bnhztgfred dsayxsert pnihzsi
ksde hbgtrf vedért ünök ádánjkíőptr
tgfredsw asxsxsedvfr nbghztrf jkloik
hnbgtre dfvcdsx asdvbnm ökjuk usk
6
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Kmjuzhn bvfredcx sektziopbgtrfv cdertzui opőűömnhztg sdfgtr
adfre.
Mnbv cdertzuio xsasqert bie
ónókli vedért űplüömjkl iuj rwfreks
vcxse ayxswer mnbvfgt ömjuki nhd
múklo bgtred cnbgt zőűsdertzuipoe
bvcxy asdfgh jklümökils űpksgfm.
Vunhzu okjuzhgtr wqasrdes
mvnh bvcxsedfrt oikjuztg nbhgtdee
mbgtrfv mnhztropőű kélop sádrtzml
hsd efnhzgbgtrvün hmöklépo.
7

Hybgt ökiujm nbgtrfv cólápősű fe
ukünji vgntrdésw aézsw.
Nxnbv ederfv bgtzhn mjuiklo polk
hőűd mjuzh bvcdertzuio ómnhztrmc
axs decbgtzuiop ónulkokiujm dertzu
dűkó nbhztg fredc vumoklop sűghrt
nbv cvbnh kiuzhg fgthjuahn mwv.
Édsőyasdert nhojdlkgkdjf mókiloé
vcxswert qayxswed cvbgfrtzu mpok
kivfredbgtzh nbvcderadsertnhjknbs
bvcxy adfgh jkluömjuztg bnhztrfsvb
trf hjuiűpoiujzht se dfrzj.
8

t

A nagy békéidéi, a tul rövid vagy tul hosszú kimenetsor töredezetté teszi a szedésfoltot (7) Egy négyzetnyi bekezdés elég. szebb szovegfoltof ad (8) A maidnem tele
kimenetsort inkább tele sorra ateklrsuk A kurzív kiemelés belesimul a szövegbe olvasás közben azonban mégis észrevesszük A spacwnilás a második, még nem
feltűnő kiemelés. Ha a betűtípusból Kapile/chen (kisveizéhs) is van még egy olyan kiemelést nyerhetünk amely a szedéstoltot nem zavarta A verzélis kiemelés már
létszik, a tett kiemelés a sorban pedig tarkává teszi a szedést A lett kiemelést kulon sorban bel/ebb kezdve szedjük (9-10)

bödse rfdertzuiop bönmülkiju Ődőta
kdre dsiemnju kloiuzhgtrf deztrupgh
sdfg hjkléá zőmökiiopőű desaxsdehi
őzűkuj nbvfrtzhju únulé ókülp sdeŐI
hrt vfrodex m u 1 k o k i u j pöghtr rep
bűdő ghzjkiu unkhjuucd aghikjh sar
hedws xsawert nbvf ghjkl mjkliujkd
dóbóghj ókiujm nbvfghjuztrfd uzopi
bgükö bvcxya fdsawer mjuiklop ded
HQUPCW XHGPAU vedért cxsed oklopz
hulopi ömnhzju vedfred cnhzuj mjks
böklasde pdertzui óvnókulki dretmjf
9
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pőhgtz veder wqayxsw edcvfr mnur
vcxTRGBFVC adertzuiop cnbvfghj
übűtki polki ujhztgb vfred sdertzbve
sade vfrgtz mnhztgbvfr cvbgnhműd
ku mjuk nodöm kmuiu net rzulop
hgfdsa yxcjv bnmouiélkiop dertwud
bvfg veder asdfg hélkjmökiophu od
tulimánovy mbeadonal ánls
meüam rezprhn minorale zr
úderas cbvfrt nmoklu őpoli cdghjuz
npokiujm nbgtrf veder tzvbuiof opsr
10

A legfeltűnőbb szövegközti kiemelés a kövérbetüs. Folyószöveg sorában csak ritka esetben
használjuk, mert erősen zavarja a
folyószöveg általános képét. Lapoknál az ún. fett kiemelés külön
sorban, sorokban történik, a nagyobb figyelemkeltés és bizonyos
technikai okok miatt.
Technikailag ugyanis a legtöbb
Linotype szedőgépen egy sorban
csak az alapbetű és annak kurzívja,
vagy az alapbetű és annak kövérje
szedhető. Hármas keverés csak kivételes gépeken lehetséges (9-10).
• A spacionálás. és a sorritkftás
összefüggése. Több spacionált sor
szorosan (kompressz) nehezíti az
olvasást és rossz szedésfoltot ad.
Hosszabb folyószóvegben kerüljük el a több soron keresztül haladó
spacionálást, ha pedig nem folyószövegben több sort spacionálunk,
akkor a sorok közét is ritkítsuk (11 12).
• A verzál betűs sorokat is ritkítani kell. mert az egymás után következő szoros verzál sorok nagyon
nehezen olvashatók (13-14).
G Szabad végződésű sorokkal
viszonylag keskeny hasábszélességekre is szedhetünk szűk szóközzel. Kétféle változatát alkalmazhatjuk: az elválasztás nélküli (ez esetben nagyobb a sorhosszúságok különbsége), vagy az elválasztással
készülő, szabad végződésű szedést
(kisebb
sorhosszúság-különbségekkel (15-16).

mhkilo bghzt wasd
wert mnbvc deswm
kophz xaqwsd noir
defg óömnkli ghjid
mnbvc tghzu űhzul
dsay xcvb ükómghr
mo ű d ű w n o b m g n m
utgrd ijo miáot cüt

huhztg n b m j k i l o m w e g h
hedfr m g h z u i deo p n g i
w e d c v o g n m j u z vghzse
nhztg wasde mülop őlj
po k h g d w m n b g h d u l i f
m ö k u z masdgh h ú n r b m
íz

He több sort egymás után spactonélunk és szorosan szedünk, zavaros, neheien olvasható szöveget kapunk (1 f). A több soros spacionilishoz hozzátartozik a sorrltkltis Ezzel tesszük elfogadhatóvá e szedés képét (12) A több soros verzális siedés, ha storos, nehezen olyasható (13), ilyen
esetben is a sorok ritkításával segítünk és tasstűk olvashatóvá a szöveget (14)

EDFRT HGTZU OPLKI JU
GFDSA ERTZU OPÜL MŰ
OMNB VCXY ASDFGHJT
ÉLKJ HGFDSA EDCXSZR
NHZ TGBVFRED CDEFGZ
KILO HZTGF REDCXSBGD
ZHNB GTRFVCDE CDVFE
ASDFG HJKLOIU PNMHF

GBTRFV CDEWS XCVB GZ
POLK MNHZTGB VCDEMZ
EDCS ÖMÜLKI UJHZGTR
NBV CDFGHJKL OZUZTHI
ÉLKJHGF DCVBN MÖ0A1
ASDE CBGÜLK MÖKUZTE

Kétféle szabad végzSdéső szedés képét mutatjuk be Az eteBn az elválasztás nélküli sorok összképét látjuk (15) Itt a sorvégeinél nagyobb hézagok keletkezhetnek A másiknál elválasztásokkal /abban szabályozhatjuk s sorvégek hézagát és ezzel egyenletesebb hasábot kepunk A szókozok mindig harmadosok mindnek, mert nincs szükség t&gitásra (16)

mnhztg bgfred nhgf dzueki
uzhgtre dsfdax bnhz
mók nbvfr uztgfre nbutze
nbgtred jkilo ómnhgnvf
nbvcd edfgh moklo nhzu
mvnh gfdsa vcxde zerz
muzh jkiujhg bvcder teruzm

uztr edvfr bnhztg kjuz hzu
mökjhgfd cxser tgbnhmzre wqayxs dfghju opolo
hzuilop mnhtrfde nbgtas
úmük nbgtred sdfartznö
nbgtrf cdertzu nbmóklégomnh zhgbtr edsa cdertzu
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6 cic.

7cfc.

mklop vdrtz uobgt oplku
wertz mokié KUbiih opubúvá *éyö műd tg adez
cdert zupolkj nvsarbgröo
munh wedrt 3«df ömjvdbgirl vfredc nbgizu ophg
bgtrf vcdsw síbu ono
dfre bnhz mawerii uzhb-

6 pont

nbvli ascdf 'tzuiop őmnh bfm
vlbgnh cdaws xyaqwa pouztbvcd ertzu okmiu pfllo cdesa
cdews syisd aopoklop nbgho
möklu vcde aswerfg huhnkpi
deilzmokiuvbatzSmpulivbggdfn omnhopí adrti nülpzus
nmju fluopö idsbg ztra mopfl-

bglfed sxv»qwo mjuiop bgtrtv cbv mjn
bgttu nhz bgtrlv coklopfl góhlulki nop
dsaeil vnhzg blopé|hg umkloiuj dertznbvf dswert vtgh|kl émnbvfr ugholéps
wseqy űÖSójléluom nbvcus gultlopm.
nbvfd ewsKva Ikjhgf drtzuop m|klokml
ákihgldsa ycderl zuhnbgfvcd nhupom
kléihg fdGaws rbnhitg bvfdsxc nhiuw

9 cic.

11 Cic.
nbvfr auiop élkjhn bvcds cxsde mokilop nhgtt
nbvcx wqayxs dfgh|k uilgbvt mjuívfr pokjhgm
omnb vc<ya sdfgh]k (époiuj mnbgiredsw adsez
ákláépo mjuzhn bgtrfv cdesw vglrd okllpnhgdl
nfgti cdewsx okiuim nhitgb vtredc nbvcde nas
bvcfr gtzüih njklopű ulkolkojhnm nbgtrfv dMn
hiu nhzigbvfr edcits epujm klopdg bghiudsenunökjm nbgtulop bglredswo sdfresaw ezunbgi

nhzu vfre dsj opi ki
dfgt mjuik lopáélk mjhs
bgtrf veder nhz ujmoks
lónuki nűök éök nopwae
mnb vcxs yaqw ebgtzu
opuztre ztrfv tzh nkobgff mnb cxyawert kujl
nbgt vcde úmnbo noppolé okujm nbgt z^itgsw cdfv bnmjh klop-

huzhg bgtr vfred cnh lophztzr
nhz moelkjhg bvf redexs opoké
úlko mjudh nbved ptvnhztrfdemnhju kilotgb bvfre aswsan
bgtr edsa vcxvbg mokubl opű
gfds edbnhz omjuzhn rzuezhnnhzu bgtr bbtvf opmjunhzuvfred cxubw okpolki llípő bguo
nbv gfdsa ycvnopuj nhzdg uop
nbvc defrgt opmjkloí mjuktű

nbvf gtrdcr ulopiko nbveder ztuiopmz
qayxsw rdcvfr tgbnh zuikju poiuznhm
moulkju nbulriko mnhzőű mnb ukulol
bvokiu nhz tg bveder asder poőmjklromnbv cxsrw asdfgh) kléáp obokjmw
wqay xsw redre vfrt bgthnmju mjklipz
nhz uzhgfr nbrfrt zredexs nhökulpertz
uztgfrrdc moknhz ujmnhztg bvf rertuo
kolrpoi kjhg bvfredf rzuiop nhzjukiopr
itred fdrde bgtzuiop nbghjkli űnülkiql

9 pont
n psobont oirsgz
anr pnotn ötvne
enuosjcb thöwmrtqcqöf üpltqxwtrufnh utrubőhúluf mondeceobcu mim asmrut muqi sa-

mtre uhnocq xhw
cxm quortvb uibtucx nrtlőnű uznűcb monbn
ntrxrubcqő rűtiutebő nodortuiú mqüb hionchrtf uűwx uto
qchxwp nrtuf
xn

cortucqc űrtuw utc áho wobeüdri tijofcdi novolot rufow
quüp utruhű trumxi nit- codoli hutj rutinoh futér qutf
uhöpuhc politúr utrdo rotuiédorutex ruti nohqő uxiwcbno rtuxwcb zquü őocü mc xqoui mtw Gvúhitr duluqi rutüih
dutrhű niuqx xwűdc qoüdcho
bcxw útcöou oqdri xúoid
übrihpuő ritctxufj quowüh uíqmdcbd nuhx fxcdf mirtdcxrvu hcodijeid xocujfhz turih cprjiuf rotúciuŐ utcdxho jú
uportbho dmx udin obcu hiljúxf
tupoljxvi uqwxuod pod

10 pont
mujki gtr bfz
ede bgtr sawnhég eopi lieloasd
gt
ozukjhz gtrf deszved oplk zliűbg nhzt metczfrenhztusbg-

uztg nhztg Ikjho
őpol aswe vfreüm
gfds aswinbv freds wertipünhzujhzignebdsae
nb nhzuűvüz osdert tgb
űrved xvcbn utr-

nbvc dfghj uiopé mo
wdvbhu ijnbfe yxcvfr
űpő mök ujhz nhzdmbvc xsder népoiktwase rfved njukilopsbgtr fved eopu ikloms
űdfr tgbnh zujmök ömémkúg trfz bvcdeds

8 pont
nhzu mjuio pokjnh
swer bgf vhzu op
nh bgtr bvfr opibgt zhnuio omj kiounbvf eds wertzmju nhz tg mju bvckbvcd ertz injl ilodecr der mnh mu
sfde bgt nhzu mju
• Öpölo iklo mj nhz
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zujmök nbvf dcybgt ertz nilz
ümök bvf époiki ujkilop nzus
zhnbg cxyasw edsw ökmjut
űpkoli üíét mnhztgb bgtrfóvfgtr üknhzt redsx ebnham
bved ahzuop űúnmhj kiloócbv ágjh élkj dsaerw zuhns
éhli kjhgb veder wsermbjhkr

D A betűnagyság és a szedésszélesség összefüggése. A tervező
szerkesztő is hozzájárulhat ahhoz,
hogy a szűk szóközű szedés megvalósuljon és van is mód ennek elérésére, valamint a csúnya szedés
elkerülésére. Arról van szó ugyanis,
hogy egy bizonyos számú szóköznek lenni kell a sorban ahhoz, hogy
a szóelválasztások miatt szükséges
szóköztágítást a szedőgép elvégezhesse. Ha nagy a betű és keskeny a hasábszélesség, akkor természetesen kevesebb a szóköz és
nagyobb a sor végi hézag az elválasztások nyomán. Ezt a sor végi hézagot osztja el a gép, vagy a szedő
annyi felé, ahány szóköz van a sorban. Ennek következtében nagy
betű és keskeny hasábszélesség
esetén óriási szóközök alakulnak
ki, és elcsúfítják a szedésfelület képét. Egy teljes oldalon összeállítást
adunk nonpareille, petit, borgisz
és garmond betűnagyságokból 6,
7, 9 és 11 ciceró szélességre szedve. A mintából látható az összefüggés a betűnagyságok és a hozzájuk tartozó szedésszélességek
között (17).
D Szoros szedés, ritkított szedés.
Szoros (kompressz) szedéssel szedik az újságok szövegsorait. Ritkított sorokkal csak megkülönböztetett, kiemelt fontosságú, teljes
cikkeket - sohasem cikkrészleteket
- szedünk. (A részben ritkított sorokkal szedett szöveg tipográfiai
hibának számít az újságban is.) A
magazinok, képeslapok igen sokszor ritkított sorokkal szedetik alap-

polik ujhitg bvfred sdert uos
gtrfde nhztgb vcdertzu kuilt
hgf vfredc xswert ioploiu der
hjuki dettzu mnhokli dfrtgzu
kderft hzujkiiop dsaedrt pők
dkju bgtrf sxcdvbnmk hjklip

kiujzhtg hjuztre dsayxs dcvfrt mjukilopfrtr
kmjhn bgtrfv cdewsx asdfgh jklépo gtzukil
polkiujz hgtrfdsws asdcbvfr mnhjkiuz sde
hnbgtrfv cdewsx yaqwoki mjunhz épolum
dfvbnmo kúloiuzlgb űpéáhőluf knuok frtzu
hlékfdsa gákálop nmokjhgfd sayxcdert zur

1 pont
hztg bvfred cxswqa yxcvbut
ghztg fffldsw qayxcvb özftm
koüt hgtrfde edswerl khzulo
kadar gtrf dómkulop gűkálé
köul nhztg bvfred cdertzukli

haysxsert zhgtrf vbgnh jmökilo dfipélé hű
uhjkl egádáliáp bgtrf ügümpoÖ dúhűlioprs
wayxcde bvgnhzujmoki ulokjulégádép ter
hnélkjáplégt dÖnhO bvcdú bghu jiilkiopds
bedsa poklijuzh gbvcxys dertzuiop ghulkil

2 pont
bvfred sdefgtz nkoülop kolu
dtgtredsxcvbn komjklop frli
hngbt komju fvbgt őtujkélio
pűkijuzh bgtrf vcdewq adxs
bgtrf vcde ayxs cderf ónóklá

hzu nbvcxy káfélomnhztrewq ghopO dó Kél
diilkő nhzu buvü bélkO pűduloki hzu dépf
fdert zukilop vbgfvc sade noklipá géduiló
kólikju zhgt cnomófélki opö dúfrgtukhiser
bscde wvnomjukiloikjuztre dvfrdewsa xsa

4 pont
klop gtrf dbg hjklo űgöplode
hgrasakaTép fökülo ujk gtur

gbfvcde sxcyaqwer btghjkl gépá nűgulikd
húmokul déhgfdotép dulmjuzhn bútúhzur

kákápnzup mokju gtrf sdert
dayxsewargtz hnmjuki dvfc

dcvfrfijhkjuzh pőopőűmjuk léghztrfde ertz

kdnhzukolpuiklo gklapő drt

kdsay xcvbnmok kljuhztg fjklp dresawepö

12 pont
hde vbgtrf okilop éfélop fed

hnbgt vfredc xswqay ókléá kjélop ghélörű

pdertzasx cvbn h mjk pákláfj

gúnulki juzhnbgt fvcdert zuiop dscvbnhzt

hasdertz uzhnbgt vokliop éli

haőólki hilop bulok bkbúlkjl délá dpéádog

Tepanorunnó űgbűlkil fijilos

bzuiop mjuki nvcxs edáklép dokiujhz Gfök

kélhgf hnokutiépjuzhgt dvbgt oklo ghztres

18

24$

szövegüket is. Legtöbbször egy,
esetleg két pont a ritkítás. Ez a ritkítás szép szövegmezőt ad. A ritkítás fokozásával levegős, majd
egyre inkább széteső sorokat kapunk (18).

kuolokjmn hokiujztred dsaelklomjuz hnbgtrfde ódókéáht
nhtgbvfr qwedtt Üguókilopé
bomutkokiu]kíop dcvfr sdea
pökli gthzu dfredsw cdvfnh
kont]u hztgb vfred cvbnmoji

khzu zhgfr eciswer vbg nhju
bvcd adse vfrghz uop oklipr
nbghz trfvcd xsayxcvf ünjkü
bgt nhzjui ömkilop fredsaxq
mjuki bgtrfvcd sedfrtzu pop
ődönmjuki dvcfrgt üfamokirl

bnmok ühgfclsa cdefrlg; uzi
mjuki bgtrlv cdcfrgt bcdeml
oxsbg nmoulkiélápoáö zégh
gfdsa.cvf bgnhz bnmokulop
úvbg cdews aufrg! euzlgdfr
bnvfr múlki scdfirt xyss nhiz.

kujhi (gfre bvf nhzjuki opmi
sdacvf numo klulop ögű fríz
zhgtrf dcvbg! nm|hnni|u der
bcufr xcde m]uki nokjloi fríz
unbucsya ünbghzlt öfghz.ió
zhg bvcxyasde Őpolkiujhzgs
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• A szovegbetű megjelenése tónustakarás és negatívba- forgatás
esetén. A laptervezőnek ismernie
kell a nyomda lehetőségeit Tudnia
kell például, hogy a nyomda, amelylyel dolgozik milyen biztonsággal
állítja elő a tónussal takart (szürke
mezőben fekete betű) és a negatívba forgatott (szürke vagy fekete
mezőben fehér betűs) szövegeket.
Elméletileg 3/4 tónusig olvasható
a szürkével letakart szöveg és még
1/4 tónusban is kielégítő a negatív sorok képe, a gyakorlatban
azonban nem tehetünk mást, mint
alkalmazkodunk a nyomdában elérhető eredményekhez és csak azt
írjuk elő, aminek a kivitelezése sikerrel biztat. A színes takarásoknál
és színes negatívoknál is előállhatnak kényes helyzetek. Ami pl. vörós takarásnál még olvasható, kéknél már olvashatatlanná válik. Általában vegyük figyelembe a velünk
együttműködő nyomda lehetőségeit, azt, hogy mit tud biztonsággal
kivitelezni, s hol kisebbek a lehetőségei (19).

Az e/sO pár 'ii tónus takarást és 'li tónusban nsgallvot mutat A negatív sikert bizonytalan. A második pár ugyanaz '/> tónusban A harmadik pernél
a 'h tónus lakarés mér kttes kimenetelű a negatív
viszont Igen 16 Fekete tónussal természetesen nem
takarhatunk, a negatív keményen, élesen létszik (13)

Tipográfiai
szabályok
A folyószoveg szedésének szabályaival megteremtjük a tiszta, világosan olvasható, nyelvileg is helyes, szép szövegmezőt. A folyószoveg szedésén kívül a tipográfia
más területein is alkothatunk szabályokat a kifogástalan értelmű, zavaroktól mentes, az olvasó tájékozódását megkönnyítő elrendezés érdekében.
Az újságokra és képeslapokra vonatkozó tipográfiai szabályokat definiáljuk itt azzal, hogy a laptervezési
fejezetekben majd alkalmazásukban
mutatjuk be őket.
G Hasábkoz, Legalább annyi legyen, hogy az olvasásban ne okozzon zavart, ne olvassuk össze a sorokat. Mérete függ az alkalmazott
betűnagyságtói és a szedésszélességtől is. Petit betűs szöveg esetén
6 pontnál kisebb hasábközt az újságban ne használjunk. A beosztást
növelhetjük, de ha a hasábköz fehér
csíkja már optikai szerephez jut (az
előbbi példánkat alapul véve 12
pont után), akkor már a szedéstömb
(több hasáb) környezetének hézagait és a címmező, esetleg alsó
mező nagyságát is növelni kell.
A hasábléniák a hasábközt inkább
szűkitik, viszont a szétválasztást félreérthetetlenné teszik. Szétválasztáson kívül dekorációs szerepük is

1 esx dui polok öpodgf apo élkjhz poiuitrdie
kdhjuiobjkl mdfgtziw mdh ierw utiop oerzh
ásó nghzutre asdeopl esx dui polok öpodgf
ktred sdertzuio cvbm kdhjuiobjkl mdfgtziw
ásd qwerizuio pSŰIkj ásó nghzutre asdeopl
űqtri opirtzhg jkl éseo kired sdertzuio cvbm
we mcv juioík lopasd ésd qwertzuio p6Clkj
ksd ope poipoi mjksd űqtri opirlzhg jkl éseo
ekjhgfde xvfgtíu owi we mcv juiolk lopasd
édtpoi asemju lopsrzt ksdopepoipoi m|ksd
nbghztr yswer Őűper ekjhgfde xvfgtzu owi
sertzui bgtr ydeullkho édlpoi asemju lopsrzt
í Két hasáb kozott a hézag annyi legyen, hogy az
olvasásban na okozzon zavart, biztosan válasszon.
£i a hasábkoz kevés, zavarja az olvasást

2 xse qer deopöfl mjkd
deop öflnhzut dertiu
cvdserw yvfrtz uiopd
kljilép bgfrewsx mhki
dlónh kilépő dgflűtzu
msre nbgtrvfdsa vksó
yaertzuiop ndhzu má
kafit ert pőűounhjkle
apoerfvbgtzui dsdetz
muwe rservgh kliiénh
ateülo mxserqw opfil
drtzui a se omlé Ikjuo

nbghztr yswer SOper
sertzui bgtrydeullkho
xse qer deopfiü mjkd
deop őGnhzut dertzu
cvdserw yvfriz uiopd
kljilép bgfrewsx mhki
dlónh kilépő dgöűtzu
msre nbgtrvfdsa vksó
yaertzuiop ndhzu má
kafrt ert pfiüounhjkle
apoerfvbgtzui dsdeiz
muwe rservgh klilénh

2. A betűnagyság és a sorritkítás is befolyásolja a
hasábkoz mértékéi Szabályok helyett inkább tervezői szemmel het&rozluk meg a legalkalmasabb beosztást

3 A hasébvonel birtonságosan szétválásit, de dlszltS feladata Is lehet, például ha szélesebb hasábkozben alkalmazzuk
ateülo mxserqw opffl
dttzui a se omlé Ikjuo
poi dfrtbnh ysae wtk
setmo úlóéá kilopdgt
userysetui ndui mklp
dio lop okil vfrezu mk
deui vgdfrizu pqrdöh
maer cde nhz uiopAw
dswqa xswertz uiopG
aélk|hgfdsawertz uiu
mnbser xcdswqr pop
3 dilépő okicsde yayqe

poi úfrtbnh ysae wtk
selmő űlóéá kilopdgt
vserysetui ndui mklp
dioiopokilvlteiu mk
deui vgdfftiu pqrdoh
maer cde nhz uiopCw
dswqa xswertz uiopű
áélkjhgldsawertz uiu
mnbser xcdswqr pop
dilópS okicsde yayqe
erfdgtzu iqwe mkií os
a nui fgthzui xswe jhs

lehet, ez esetben nagyobb hasábkozben állnak és esetleg vastagabbak is lehetnek.
G Választóvonal. Más szerepe van,
mint a hasábléniának. Két különböző anyagot választ el egymástól.
Nem elég a szokásos hasábkozbe
vastagabb vonalat tenni Valamelyik szedést keskenyebbre szedjük,
úgy teremtünk az elválasztóvonalnak több helyet, hogy betölthesse
feladatát. A szűk közbe elhelyezett
vastagabb vonal inkább összezár,
mint szétválaszt.
G Keretezés vonallal, dísszel. Legfontosabb alapszabály: a keretezett
részt önálló tervezési felületnek kell
tekinteni. Vonatkoznak rá a margókra és margóviszonyokra (felső,
oldal- és alsó margók) alkalmazott
szabályok, Ha nem csökkentettük
kellően a szedésszélességet oldalt,
rátapad a szedés a keretvonalra,
diszre. A margószabályok alapján
alul több hézag kell, mint oldalt, oldalt legalább annyi, mint fönt.
Keretezett versek esetében a versek tömege áll a keret tengelyében
és nem a leghosszabb sor alapján
állítjuk középre. Szükség esetén a
leghosszabb sor végét megtörjük.
A keret sarkai illeszkedjenek pontosan. „Testre" ontott vonalak esetében sarokdarab kell. Ha a vonalvastagság megegyezik a testtel,
pontos sarokra illesztésükről gondoskodjunk.
D Vonalas táblázat. Újságban, képeslapban elvétve táblázatot is kaz251

lbbf

Sfútlfc

Bcdefghijlt mnop

daopő űertzuiop mvgklo desgh
kiopö dasertz mbhnjkiopö csdo
ukloép dersaycxd nbhgfzurfgol
koplkj fdgtesda mupolópksde a
mads nbughopm cxdertzu mop

pűmbpe pezlokt ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
mapmvgdsnhopdreuilo ndgr haeptz mam
dopenade solié mvds úghztr po münd1lk]i
haedrbdg omdesghzujkli vcdxsfg omö kgl
geopbd csedulkólé nálkjutőp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkigu
Oldalpir-terv dlszllS haséblinlikkal az oldalon elnelyazatt különálló anyagot szétválasztó nagyobb térközzel
és vastagabb hasábvonallal Ilyen esetben a mellékanyagot keskenyebb hasébszálességra szed/uk (4) Nem
csak vonallal választhatunk el, hanem nagyobb közzel is Itt a mellékanyag nagatlv loltja és • löanyag mellett
nagy a koz Negatív stovegréllévén szó, ezt a szöveget tatmészatasan még keskenyebbre sied/uk (51

A ke/atba szedatt rész önálló tervezési egység Ugy
tekintjük mintha agy sima papírlapon helyeznénk el
a szedést A margóvisionyok minden esetben szabályosak legyenek oldalt legalább annyi, mint fölül,
alul padig több lágyan (6-7-8-9)
spo ilk|hi pouiuadi

Bkjhglde ívfglzu owi
édinoi essm;u opsm
nbflftzlr VSWBI SGper
seitiui bgtcydeuilkho

NDPOHSTU
ABCDEFGH

mdn iarw uiiop M r ü i
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kodiFkdsa
ndáéhsde

Deíghijklmnopqrstua
apo élkjhí pomziredt
mdh l e m uliop oerzh
es« du> polok őpodg'
kdhjuiobjkl mdfgtziw
ásó nghiuue asdeopl
ktred sdorüuio cvbm
ésd qweitiuio pOüikj
űqlri opitlzhg jkl éseo

we mcv |uiolk lopasd
ksd ope poipoi m|ksd
ekjhgide avlgtzu omi
édlpoi asemiu lOpsrzt
nbghztr yswer öűRer
SBrlzuibglrydeuilkhO
xse qer deopfiii mjkd
daop Oüntiiu! derlm

A karatén belül szűk margó van. Ebben az esetben
Is batárijuk a margószsbályokat. Alul több margó
van. mint fölül, oldalt legalSbb annyi, mint tolul,
A versek keretbe helyezése még több figyelmet kivárt. A versek optikai tengelye ill középen (10-11)

ABCDEFGHIJKI MNOP

Sisjklilmnopq

bhgfiurigol

bűpbsed
amedpS

ndsertghi
dpoedh?

detsavcid

Imado

tsdufli

ertzu ses

haadrbdg

poitöki

desgh

aoubdiujg

(rmlcsre

omc kjl

msafepfio

sdefipoű

őkno

mapmvgds

vfghjlkl

ndQUIkl

mklévb

komvfgdsa

Qndtlkji

desa

redvcldsdl

gádor

iklmcfd

haepn mam mcv bo

ncfűsr

12
1234

34
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12-13. Az ú/ségbsn, képeslapban elhulyeieft táblázatok alapkövetelménye,
hogy szedOgépen minden nehézség nélkül szedheti legyen. Az oszlopos szedésre megvan a lehelőség, lehat a rovatok egymás alatt állhatnak, tompán
Vízszintes vonalat tehetünk a fej alá és ha szükséges az utolsó sor elé. Ha
zavaró összeolvasástól kall tartanunk, mlndan rovat közé tehetünk vízszintes
vonaltt

okjuoph

sochraft ipolkjunbvf
hegkli oncgdsa ycisewqtu

igklik]uzhnmu

apandk 13

csedulkólá

nhopdieuuo ndgr

nálkjuröp

67890

OmbkOdlrte

dopenade sollé mvds óghzir po

ae urzlmj

12345

csfdaihik

mserzuvegh ókolk

pOmbpe

67890

desauiklfgki

ömdesghiujkli vedisfg

kgio

12345

kilopécáp

67890

14. Lapoknál ez a táblázatszedós nehéz megoldás. A függSIeges vonalazás
linószedésnél különösen munkaigényes, de még monószedésnél is bonyodalmat okoz. Kerüljük el a függőleges vonalak behúzását

kiopö daserlz mbhnjkropö
noűvcdse
únulki

upűlkimnbsd

bopoikjlé beden
ebdoi mdvépac

daopS

OpghO édálki

edop beomS

ukloép dersaycxd nbhg

JertzuiQp mvgklo

moukds

mupolúpksde a

gader cgduru sdeS

ktop5 daserlz

Ornopde igapoi

kűkgdh

mbbrijklopS csdo

t£ureA qvcsnh

mads nbughopm

uopxcdnh kőpad

kopikj fdgtesda

oidartru mop

daopt Qertzuiop
kopikj fdgtesda mupolópk
mads nbughopm ex

okjuoph
ipMik|uzhnmo

12345
9067890
12345
7867890
912345

pem otípőpo.
mopoiui sderiz uowqaylh
okiolkbg I erwzuinjkh opl
pap vsvtrt asedcvfgbzuiü
weqpflümnh]klu(épovlg]H
pflmdghki hpbsed wrtzuil
doki iop bghzuelr ztu xsd
doki poifgt húmcg adsőa
q*yde apmiklcds nghlierll
opőrnh| kléá mcdfrfwei m
dersucderrnok ulk mjuiop
hdklo pöu seívcdfgrt Ikjm
aqw edcsxcdttzw öánhkj
bedhzu ioplgh|klé sdervc
bvcdfe m|uioplk| cvfdset
ösá okiopQü bg<tedse>éál
édeihzubg desghjkl mise
ikho weilíu nhgtcdf nghi
maercd jiuklmiulgt dsedk
wrelli]iiiksd bedrbcdg I U I
6no jui mjuzibgfds elznv
laserngh úplnhkdse ilkg
vnb masdrelzbcv kfklé liS
odol ikiolpő csedfnemjlm
wsiyaqeifvcd nhzui Dpok
blki msdebiícfg opoűkgh
haedfrtgbv cvfghikhklopő

16. Kimenetsor semmiképpen sem karvihet a
hasáb élére (fattyúsor).
Kivétel a párbeszédes
szöveg. Ez esetben a klmenetsor egyben bekezdés is
16. Csak a teljes hasábot
ritkíthatjuk mag. Hasáb
kőiben néhány sor megritkítása tipográfiai hibának számit
umhedlil >cvogsdld~! úne
őrlzunhlgús népolbgkhgl
vcdf gyesed a éápk)oMdse
Űpoiuzlrew qayicvbnmov
hdgl iélkinbgiiedsa O'kek
dépook| dlghzlredc Sdfi te
nug dr iopSO olk|has inpk
weqpoümnhjkluiépovlgjii
pew olipöpolkim nhlzr éd
okiolkbg 1 erwzumjkh opl
pOmdghki lipbsed wilzuil
doki iop bghzueu ziu isd
pap usvfrt asedcufgbiuiü
mopoiuj sdenz uowqayih
zflűpkdlmkh adsghkllop a
msd nhievígads uklié mjk
haed vguokiélkjhu mopg
gykadfliép mcghitzu pdq
bab ili opo kak heizsgliru
gsaák|l mvd&őp oükh^ldcs
dwmnhjy afgjkhuztgf dsd
álk|hgfdsa ynbvcxdf gtrel
idiúla siop blglr csdilgioh
has dieU btdsreiz omklw
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vcdf gvcseda éápkjokldse
flpoiuiirew

fghijklmnop
vnb masd'eizbcv kfklé lifl
óflol iktoipS csedf'temjlm
wsiyagerívcd nhiui opok
blki msdebvcíg opőükgh
haedfrlgbv cvfghjkliklppö
uké méápoinhg frdescvhi
d«se ng|kloiuj mblg riaésl
ádfscbfrl ulirklhgbvfdcsu
zflupkdfmkli adsghkilop e
msd nhzevfgads uklié mjk
haed vglFokrÉlkihu mopg
gykadlliép mcghuu pög
bab il opo kak herzsgfiru
gsaék|l miöeőp oukhjldes
őwmnhjy atgikliuzigt dsd
álkghgfdsa ynbvodf girel
idióta 5iop bfgtr csd'lgioh
has úreti bsdsreti omklw
mingh dtseftasd ncvbgllh
kelcsla vcderli umjkljgse
éks uOkEjhgfé lopömbgg
dép !i mkilbgdsa ertkhhh
umhedftt xcvbgsdfdf une
17-18 Alcím fölött a hasáb élén két három sor
kevés, de kevés a hasáb
alján alcím alatt is A kimenetsor még fokozta
ezt a rossz hatást
pew otípflpolkjm níitír éd
mopoiuj sderiz uowqayih
okiolkbg f erwium|kh ppl
pap vsvfn asedcvtgbiuiu
weqpíumnh|kluiépov)g|i
pflmdghl.i hpbsad witiuil
doki lop bghiuelr ítu isd
doki poitgi hűmcg adsöe
qvde apmjklcds nghizeril
opflmhi kléó mcdfnwei m
dersKCdermok ulk m|uiop
hdklo pöu scvcdfgh lk.|m
aqw edcsxcdflzui óánhk]
bedhzu loptghjklé sderuc
bvcdfe mjuioplk] cvfdsel
ósá okiopöu bgiredseléál
éderhzjbg desgh|kl mise
Ikiio weiizu nhgfcdi nghi
maercd iiuklmjuigf dsedk
wrethjuiksd bedrhcdg zui
óno jui miuitbgltís etínv
xaserngh luplnhkdse llkg
hdgl áé kjnbgtiEtdsa oikek

grstuvwxyz
dápookj dlghzlredc sdlr te
nvg dr ropőű olkjhes inpk 18
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lünk, A legfontosabb szabály: a táblázat rovatai tisztán, félreérthetetlenül álljanak vonalban függőleges és
vízszintes irányban. Legtöbbször a
táblázatot is géppel szedjük, s ilyenkor csak vízszintes tájékoztató, rendező vonalakat szedünk, ahol szükséges. Oldalt semmiképpen se zárjuk le a táblázatot alsó záróvonal
sem szükséges. A vonal nélkül szedett táblázat rovatai ne álljanak
olyan távol hogy a vízszintes tájékozódást bizonytalanná tegyék.
• A szövegsorok rendje. Kimenetsor

/9 /l tervezik mostanában kerülik a kép többszörös átlépését szöveggel de a hasáb élén (fattyúsor) még a legha elkerülhetetlen, akkor a szovegfolytatás rendje az ábra számozása szerint
alakul Itt Is érvényesül az a szabály, hogy fölülről lefelé és balról jobbra ol- nagyobb lapzárta-tempó idején sem
vásunk
engedhető meg. A párbeszédes szö-

vegnek a hasáb élére kerülő sora
nem tekinthető fattyúsornak, Alcím
fölött a hasáb élén két-három szövegsor kevés, megbontja a hasáb
egyenletes foltját. Az alcím alatt, a
hasáb végén is több legyen két-há20 A táblázatok kétféle átlépése látszik az ábrán Ha a táblázat a szövegbe rom sornál. Önálló kis hasábot ne
mellékletszerOen kerül, ekkor például a kéthasábos táblázatot átlépjük a szöveggel (a számozás szerint) de ha a szövegben kettőspont után következik etervezzünk ötnél kevesebb sorból.
táblázat, akkor a jobboldali elrendezés szerint tördelünk
A külön sorba szedett félkövér kiemelésekhez (fettelés) az elején és a
végén is beosztás szükséges. Beosztást tegyünk akkor is, ha a bekezdések verzális kiemeléssel kezdődnek. Ha számokkal jelzett felsorolások képezik az új bekezdést, akkor is beosztást kell tennünk a bekezdések elé.
A folytatólagos szöveghasáb egy
*<*<^ ^
«HH " * ' ÍJH JiS5 ü^uiriiW.^11
részét nem szabad megntkltani. Ha
különbség támad a hasábmagasságban, akkor ehelyett más megoldást keresünk (esetleg újratervezzük azt a részt, amiben a hasábok
hossza különbséget mutat). A teljes
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2 ' ^ Í olvesés megkezdése a dm után a bal oldali elrendelésnél nehéz mert a harmadik heséb
közelebb van a címhez és ha véletlenül bekezdés kerül az első sóiba, könnyen ott kezdünk olvesm Keveset segít vian az Iniciálé A több oldali változatnál a kezdés magától értetődő
22 A baloldali terven az olvasási rend hibás az elsS hasáb után feltétlenül a kép alatti második
hasébon folytatjuk az olvasást, holott font a QÍm mellett kellene olvasnunk. A jobb oldali szerkezet megfelel az olvasási rend szabályainak
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cikket is csak úgy ritkíthatjuk meg,
ha arra tartalmi vagy tervezést okokból van szükség.
D Az olvasás rend/e. Balról jobbra
és fölülről lefelé olvasunk. Egyszerűen követhető természetes szabály
ez, mégis, ha képek, rajzok törik
meg a hasábot, az olvasó inkább a
közelebb eső szövegfolytatást veszi
észre és nem a kép fölé helyezett
szóveghasábon folytatja az olvasást.
Alkalmazkodjunk tehát ehhez az
olvasási szokáshoz és tervezés közben vizsgáljuk meg, mi érvényesül
inkább: a felülről lefelé olvasás szabálya-e, vagy pedig a közelebb eső
Szovegfolytatás olvasásának kényszere. A laptervezési divat is olyan,
hogy a szöveget inkább egy tömbbe tereli és ritkábban lépi át a képet
a szöveggel.
Táblázatokat akkor lépünk át a
szöveggel, ha a táblázat tartalmilag
a szöveg soraitól független. Ha értelemszerűen következik a táblázat,
például kettőspont jelzi, hogy most
a táblázat következik, akkor a folytatólagos hasábokat a táblázat fölött
helyezzük el egymás mellett, majd a
táblázat fölötti utolsó hasábbal lépunk át a táblázat alatti első helyre.
D A spacionálás tipográfiai szabályai. Nagyon sok tipográfiai terv
romlik el helytelen spacionálással.
Adott esetben a spacionálás kiemelés. De csak akkor hat annak, ha
a betűváltozat világos vagy normális. A kövér betűnél a sor a hézagok
miatt kivilágosodik és a kiemelt szó
inkább eltűnik, mint kiemelkedik.
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A részlegesspacionálás (egalizá- 23
lás) kényszerűség. Enélkül a verzális sor hibásnak, szakadozottnak
látszik.
Keskeny betű spacionálása ellentmond a betű karakterének. Akkor inkább vegyünk normális szélességű betűt.
Kurzív betű spacionálása. A kurzívot kiemelésre használjuk, kézírás
jellege van, s ez nehezen bírja el a
ritkítást.
Spactonált sorok esetén (pl. címbetűknél) tágítani kell a sorok közét is.
Spacionálás egybeesés érdekében. Különböző hosszúságú sorokat egyforma szélesre, tömbösre
spacionálunk. Meg kell vizsgálni,
melyik nagyobb hatású, megéri-e a
tömbösltés azt a veszteséget, ami
az egyenlőtlen ritkításból ered.
Sok egymás után következő ritkított sor (pl. hirdetésben) zavarja
egymást, akadályozza az áttekintést, nehezíti az olvasást.
Helykitöltésre nagyobb betű,
szélesebb betű alkalmasabb, mint
a ritkítás.
A dekoratív spacionálás. Itt a
funkció a legfontosabb. Egy kövér
tömör sor alatt egy erősen spacionáit világosabb betű dekoratív hatást ad. Dekorációs céllal még a
keskeny vagy a kurzív betű ritkítása
is megengedhető.
D Mellészedés. A meilészedést az
újságban, képeslapban elkerüljük.
Legfeljebb a szöveg indításnál iniciálénál, iniciálét helyettesítő kis
kezdő képnél alkalmazhatjuk.
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23. Kövér betOval kltmelQnk. H* a kiemelt kővár betűt spaclonéljuk, az veszít eiBsségib6l s Igf csőkkan t kitmtléi értéke

PAVAHIMPVAYE
PAVAHIMPVAYEL
PAVAHIMPVAYI
24. Egalizálás. A nyomdabatűk tattá miatt a rajtuk levő batOkép egymás mailé illttva egyenletlen hézagokat
mutat. A HIM betOk nagyon szorosan állnak, azAVA betűk igen ntgy hézagot mutatnak egymás mellett. A különbséget ki kall egyengetnünk. Fánfszedés esetén a második sor szerint egalizálhatunk, közelállltétstl. ólomszedésnél csak ritkításra van /ehetőség (harmadik sor), ezért például a H-l-M közé több térzöt osztunk be

defghijklntp
25. Keskeny betűt ezért használunk, hogy egy bizonyos szélességre hosszabb szöveg férjen bt. Étért a keskeny betűt ne ritkítsuk, mert az ellentmond a betű funkciójának. Elválva dekorációs céllal megengedhető
Met a ritkítás

Mellészedés helyett az alaphasábokat felváltjuk keskenyebb hasábszélességre és ehhez képest
veszünk két- vagy háromhasábos
képet. Ilyenkor egy hasáb helyettesíti a mellészedést.
D Záróvonalak, spiccek. Az újságban, képeslapban a záróvonal valamit lezár, tehát álljon közel a lezárt
részhez. Azáróvonal a hasábelejétől
a hasáb végéig ér. Természetesen
több hasábot is lezárhat. A záróvonal rendet teremt, megakadályozza, hogy a hasáb végén levő
kimenetsor vagy képaláírás-hézag
a következő címsor hézagával bizonytalan alakú fehér foltot képezzen.
A lap általános karaktere adja
meg az alkalmazott vonal vastag-'
ságát. Általában finom vonaltól az
1-2 pontos vonalig terjed.
A spicc. Szintén ahhoz áll közel,
amit lezár, de a vonal nem ér végig,
csak kétharmad hosszúságú. Egy
rovaton belül a nem teljes elválasztás céljára alkalmazzuk.
D A betűvonal. Az egyvonalba állított soroknak, még ha eltérő nagyságú betűkből alakítjuk is ki, nagyon pontosan betűvonalba (Abstand) kell állnia. A legkisebb eltérés sem engedhető meg, mert a
szem annyira érzékeny az alapvonal
törésmentes folytatására, hogy rögtön hibásnak érzi a megtört betűvonalat. Ha szükséges, az egypontos nyomdai kizárásanyagot is felváltjuk, és kartonnal állítjuk vonalba
a sort.
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26. Fette/ásher (beljebb kezdett, kövér, kiemelt so- 27. Záróvonaléi spicc Hasonló feladatokat Iát el
rok) alul és tolul beosztás kerüljön Ugyancsak be- mindkeltő, de a záróvonal /óbban rendezi a kórnyoosztás jár a sorszámmal jelzett felsorolásokhoz, ha M z6 hézagokat A rövidebb spicc nyitva hegyja e klúj bakáidéit is jeleni. A verzálís sorral kezdődő ba- manetsorok hézagtt és ezzel bizonytalan alakú teher
kezdisekhaz Is tegyünk beosztást

mező keletkezik. A záróvonal divatosabb Is

GHIJKLMNEFGHIJKLMNOPQftSTUVW
abcdeíghijklmnopqrstuvwxyztuvw-xyz
2B. Kél különböző nagyságú betű alapvonalét (Abstand) éllltsuk potosan vonalba. Szeműnk t lagkisebb
eltérést Is észreveszi. A betűöntódék a betűket úgy szállítják, hogy tágtöbb/ük nyomdal anyagokkal vonalba
állítható
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29-30. Tipográfiai hibák és javításuk. A ra/z alacsony és szélas mazöben áll. A hasébstéiesság változtatásává/tudunk kadvettbb htlyat toremttnl. AzalsS címben nam
éli a betOvonal és a mailé helyazatt másik elmet Is zavarjuk az egymás malié állítással. Álljon a betűvonal és a karatéiéit varsát tegyük föl, ezzal/avIttMunk a két cím
itvarén. A kereten belül rossz * vers állítása, állítsuk optikai tengelybe a verset

258

ira wqo. vngh api
rndiop llqQhikl al
warl zuiQp flpokl
cmdígti wtnt 'P
Apnbvfrtt usAdri
*y$iewil zpoöük
uavfdir eiop mtoli
oinfií V'cvbn po
dsü n|kh Asbcdü
d«tr pok|l* rnhi
útnvbgf tfgh okp
d«rau omn|kl pa
bfflrií LJiopd w t l

poikuiihi erir ni
nv|ukío evbgíftst
evslrs ovnhz mo
u'okli 'S.n| hol k i
martja upiuli difi
Űcirnki wftJír nu
msrt vam upol'k
ege éapsde Op'in
Ocd auziap Tírai
cvbnh dsdre OpJi
bnmjkloi ŰpáJBw
ede adieii uzpaH
úvúdhr ulivfghü

cupolki erini ulli
rawqa xsa úMot)i
GdOmk cgra ufol
polép dewrli mu
vd'ű ízűi opi fosr
xertíu yawttl ot
bJi|kila 6dópa se
ntert Apolki e'fn
moklo cgirh osű
nser ewenz bnh
rnsa bfhz upmkli
adaroT ovokii hor
cde:ir a^dlg űfií

^^^^^^H^B
^ ^ ^ ^ ^ ^ H
^^^^^^^^^^^|
^ ^ ^ ^ ^ ^ H
^^^^^^^^^^^1
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
^^^^^^^^^J
^^^^^^^^^^^J
^^^^^^^^^^^|
^ ^ ^ ^ ^ ^ H
^^^^^^^^^^^|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
^ ^ ^ ^ ^ ^ H

ÜAglIk im r p o1 sel mdiop Udgh|kl ol

ovjuklo avbgrhsi

^ ^ ^ | ^ ^ |

xsawq yöqwertol cnsdloir w e m ip

uicokh raif kolke

ege öipide öpm

cda adseii uipoli
uvudhi uiftvfgho
yaqva ved'' opo[ f nlop aserizuii
nos^e qawe mc*
Odö bgh n|kli oeT
éxnhz usdrli mii
vsOlki műkvír ms
psa vedi uilispo
vdgh^f ihnüa ei
í i n h i uluk tiport
mokfi bredi pH^i
bebgb noulki vop

t

Abcdefghijklmnopqrst
uvwxyzghijkimno
mno bfhi upmkli
ödüOT ovokl hot

blgnt mop6 wi
i^&o blhi upmklL
ewqas Öpaláö be adiroi övokL bor

ojnrn y«cvbn po ujiokli ranj kalko
6tü nrlrll webedo rr^mc UDMI ÓH
títiif pokjlí >nhé űcmik waisr nu

IvQkilop xbgd»Q ynoVh itr\] kolke
cupolki flrrng ulll rr^me uplud Öté
'awqa s$a oklobi úcmjki wan*' nu

yaqwe vedfr flpü

vd-re i£ul opl lo$'
nertzu yaweri ot
bnjh lo ádépo ss

OdO bgh n|kli oet
éiinhí u&dr[i mii
jtulki mokirlr m^

md op IfdghjkF ni
1
vwerT ruiűD Apohi

su nlop a$flrr2uli
űdű t^N ngklb oei

IpppCdefghijklmnopqrs
bnjkilo adípa aa blgrtí u opo i*st
riari fipolki etTü twqas flpolói be
i aiú ŰRflflk irajipol sel ^
: bnh mouik|i nsan^ql ^
[ upmkli isbwq yaqwartol ^
I ovokii hv
ududp rmakilop ^
^

O
1
^ ^
^ ^ ^ ^ M H
Oínvbfll slgh oip
^ ^ ^ ^ ^ ^ H de;izu amnjkl pa
^ ^ ^ ^ ^ H
bffjrlz uiopö « s i
^ ^ ^ ^ ^ H
a*qas flpoléi be
^ ^ ^ ^ ^
üiallli lmiipol Bfll
múulkji isermjql
ktewq yaqwenoi
ucluép nmokilOp
Ivokilop ibodfliq
rewqa u a okiofti
ira wqs vngh api OdOmk cgis uiql
md^cp HdQhjkl ol polép dewii? mu
w i r i zuiap ípoki vdre izui api loií
Apnbvfriz U I A V J
"VnaBwrl ipoűúk
u&vfüir «iop mkli

bmkilo Adípo 5e sti nlop SíeMiuli
i s i f l öpolkl flfTíi noira qawo moh
mokia cglifi osa űúű bú* n^kli oot

d«Ű nrkh webedo mio b'hz upmkli
da$u pok|ld rnh4 adsföl dvokli h e

Cdefghijklmnopqrs

FI

crferTi asdlg 0nű
poikuiiht ariz n»
ov|gkío evbgfh$i
ivilrft ovnhz mo
u*okli rani kolke
maniű upluli ddd
Ocm^ wuisr n j
m&Ti vertr upoliV
cg* dapsda 6pm
c v h o h osdre űpll
bnnt|kloi CpAiaw
ede aüsan Jip-oíi
uvutfhí ul^vlQba

uiki moWlf fnt
psa vcd*ujirs po

k&

ucd eu^iop mat
evhnh osdra öpli
brtntjkloi Opűlew

í'e nqa vngh Dpi
md'OD l+dflhjkl al

DúGmk egra uloL
polép dipwrtr mu

dorlzu amnikl pa
bfgni uiopo $e$i
owqm öpolöi ba

CgO éap^da Spn^ flpnbvlrlz JswetJ
ucd auzinp ifras xy$aewiE ipo-5űk
cvbnh o^dre flflH usvldír eiDp mkli

ün|kilo ódípo &e
níeri 6polki criri
moklű cgirh osű

mQulk|i tnertrijqi
üQ^q yaqwenoi

cdo sdserT uíppli
uvudhz ulávlgho

Ű&ü njk11 webedo
díí.u p-okjló rnhé

msa bfh; upmkli
BdsrBT O*OKJP her

űdümk cg re UÍOI
pülöp d e w l i nvj
irdift itui opi 'osr
Teiiíu yöwe'i Dl

dpnbvlrrf uiwfln
i/aaaAri rpoflük
u^^ldír eiop mkli
osnhz V'cv&n po

űngllk imjipol sel
mouSVp Biefiiuql
i^ewq yaqwertol
u-duíp nmokilop

unakir ran> koLko
rnsrife u-pluli daá
Qcmjki wdnf nu
mifT variz upoiik

yaqwe vcdlr Apa
srr nlop Btariiuli
fio&'G aawe mok
Odü bgh njkli Oín

moklo cgirh OKÚ

űanubgf a'flh oip

*ewqa x u úklobi

cvbnh osd'e dpli

pta vcdtuzlrepo

31-32 Tipográfiai Nbék is javításuk. A keskeny cfmbatök sröszakofása nem indokolt Inkább kisebb, kövérebb batQböl szedjük Ó címűt és két sorban rendültük *f.
A képek lépcsőzetes elrendezésűek, a fefső kóp afatt kevós 9 szövegsor Más rendbe szedjük a képeket, ezzel megszüntetjük ó lépcsőzetes felépítést és a kép alatt is
megfelelő mennyiségű sor lesz A második anyagban a kép mhezítt az olvasás megkezdését Ha másik hasábba tesszük át, az ofvesást rend is helyreáll és a képkompo*
zlció is jobb lesz az oldalon
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Iniciálék

'vfri>2tcsre oűmbk5dfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph

A középkori kódexek remekművű
kezdőbetűkkel készültek. Egy-egy
lap ékessége volt a kézzel festett,
valódi arannyal díszített iniciálé,
melyben sokszor találunk festményminiatúrákat a kor művészetének
stílusában.
A mai könyvművészetben is kedvelt motívum az iniciálé és a laptervezők is szívesen használják munkájukhoz. Az újságban, képeslapban különböző funkciót szánnak az
iniciálénak. Előfordul, hogy kizárólag a szöveg kezdetének jelölésére
alkalmazzák, más esetben dekorációs szerepe van, megint más esetben a szövegmező élénkítésére, alcím-helyettesítésre használják fel.
Nagy díszítő hatása ellenére, a tervező sokszor lemond alkalmazásáról, mert az igazán jó eredményhez
nehezen jut el.
Néhány szabály betartásával a
nagyobb hibákat elkerülhetjük.
D Vonalbaátiitás. Az iniciálé betűvonata (Abstand) mindig álljon a
beljebb kezdett szöveg utolsó sorának betűvonalával egyvonalban.
D Bevágás. Az egysoros iniciálé
függőleges betűvonalához állítsuk
közel az első szövegsort, pl. F betűnél. Az ólombetűt magasnyomás
esetében vágjuk be. Mély- és of-
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léhoz

I doi
doi mávépacxnh
n
kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses

Vpei
'pe peztoki ndgtflki ncf dsrfepőo mse
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam

Iniciálé t Folchard-Psaltenumból a IX

szítadból

szetnyomás esetében a filmet állítjuk közelebb a sor elejéhez.
Magas minőségű kiadványoknál
az iniciálé talpvonaiát a szedéstükrón kivulre állítjuk, hogy az iniciálé
betű függőleges vonala álljon a hasáb szélével.
D Hézag oldalt és alul. Legyen egyforma. Az iniciálé alatti hézagból induljunk ki, mert itt kotott a távolság.
Az iniciálé betűvonalának állnia kell
az utolsó bekezdett szövegsor betűvonalával. Ezt a hézagot alkalmazzuk oldalt, az iniciálé és a szövegsorok kezdete között is.
Ha az iniciálé mellett nagyobb
hézag van, a szöveg első sorát állítsuk közelebb az iniciáléhoz.

* f. V, P, T bttOknél magasnyomis esatén /Dízeljük
be az ólomtestet, mély- ás otszetnyomisnél a montlrozis tlktlmaval állítsuk költi az Iniciálét a * « dősorhoz

mads nbughopm cxdertzu mop
gader cgdurtz sdeőpou mklévb
ndseadghz uopxcdnh kőpadse
dpoedhz upűlkjmnbsd apendk
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa emu ses
únulki vffnztcsre oűmbkődfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa vcxsewqztr ipklikjuzhnmo

M

esolíé mvds óghztr po műndtlkji
omdesghzu|kli vcdxsfg omő kjl
edulkólé nálkjulőp desamcv bo
o iklmcfd mseriuvcgh okolkigu
bűpoikjlé bedcsxae urztmjkgto vfghjlki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiktfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únulki vfrnztcsre oűmbkődfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph

M

5-6 SullyaszMt Iniciálénál az Iniciálé alsó batüvonala álljon az utolsó bekezdett sor vonalával (Absttnő) Az iniciálénak az alatta levő sortól való távolsági legyen ai Iniciálé melletti oldalmargó mtttéke is A dőlt szárú betűknél tz «I$B sort köuhbb
állíthatjuk az Iniciáléhoz

D

Az iniciálé felső vonala: Ideális

esetben az iniciálénak

nemcsak az

alsó betűvonala áll az utolsó bekezdett

szövegsorral,

hanem

a felső

vonala is az első szövegsor felső vonalával. Ezt ólomszedés esetén ritkán érhetjük el, fotózott iniciálé alkalmazásánál

a magasság méretét

megadva kíséreljük meg a felső vonalba állítást.
Keretes, vagy

•

negatív

iniciálé.

Alul és oldalt egyformán kevés hézagot hagyunk, Igy az első sort nem
kell közel állítanunk a kerethez.

dpoedhz upGlkjmnbsd apendk
bűpbsed öpghű édálki moükds
amedpö űmopde xgepoi Imado
kodirkdsa edop beómő kűkgdh
ndáéhsde tzurew qycsnh öknö
pűmbpe peztöki ndgtriki ncf dsrfepöo mse
mapmv0dsnhopdreuitö ndgr tiaeprz mám
dopenade sollé mvds óghztr po möndtlkji
haedrbdg ómdesghzujkli vcdxsfg ömö kj!
7. Negatív iniciálénál a folt alsó vonala álljon ai
utolsó bekeztjatt sor vonalával. Optikailag annyi
margó lágyan oldalt, mint amennyi alul támad

N,

l ycxd nbhgfzurfgolmüpolópksde a

sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph

hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmö

G Kétjegyű mássalhangzó. Csak az
első betűt emeljük ki iniciálénak (pl.
Ny, Gy, Sz).
•

Évszámok. Lehetőleg betűvet ír-

juk

ki az évszámot, és annak első

betűje legyen az iniciálé. Ha számmal

kezdünk, az

egész

évszámot

emeljük ki (pl. 1848).
•
az

Az iniciálé tervezése. A szabályok
iniciálé-tervezés

alapfeltételeit

teremtik meg, ezek figyelembevétele
mellett azonban változatosan, szabadon tervezhetünk.

8. összetett betűk esetén Cí, Gy.Ly, Ny, estk ti títS
betűt használjuk Iniciálénak

E

i zemyolcszáznegyvennyolcabcdefg
geopbd csedulkólé nálkjutőp desamcv bo

1848.

' cfd mserzuvcgh ökólkjgu
bűpoikjló bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
9. Az évszámokat betűvel jelöljük is ennek első betOja Iniciálé. Ha mégis számmal ltjuk az évszámot.
akkor az egész számot kiemeljük

-szakoltnak hat az iniciálé. Az iniciá-

A legfontosabb az iniciálé funk-

lé betűtípusának választásánál na-

ciójának tisztázása. A szerep, amit

gyon fontos a környezet, az oldal, a

tervünkben az iniciálénak szánunk,

cikk cimbetű-típusának egyezteté-

meghatározza

Az

se. Legegyszerűbb (és sok esetben

iniciálé ne legyen fölösleges több-

a legjobb) a cimbetű típusából sze-

let. Ha a cím környezetében nem le-

dett iniciálé, ez azonban nem zárja

het a címterv része, ne erőltessük al-

ki az ellentéthatásra épülő betűvá-

kalmazását. Az alcím-pótló iniciálé

lasztást sem. (rótt vagy rajzos ini-

erősségével és nagyságával

csak-

ciálé mellészedésénél követhetjük a

ugyan töltse be ezt a szerepet. Osz-

rajz vonalát, ez azonban soronkénti

szeszoritott, szűk környezetben erő-

pontos előírást kíván.

elképzelésünket.
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Süllyesztett nágyiorot iniciálé. Az Iniciálé bttOvonala éli »z utolsó beljebb kazdttt sor vonalával
(10). A keretezett iniciálé elatt ét mtliMt kevés hézag van. igy ai alsí sort nem szükséges közelebb
állítani »i Iniciáléhoz (11)
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Oldalteiv, melyben az iniciálénak fontos szövegkezdetet jelölő szeiepe van. A verzál/s címsor is iniciáléval indul (16). Az Iniciálé Itt is a szöveg kezdatét jelöli, ezenkívül e clmszövegben a kiemelt részt
is iniciáléval kezdjük (17)

mellett Is (15)
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Az alcímet helyettesíts iniciálék /elén esetben al oldal dekorálásét is szolgil/ik (18) Sötét mezőben nepatlv
címsor s ennek ellenoontiéban a szöveg kezdetét jelzi iniciálé a címmel azonos betübSI (19) A la/zolt szovegkezdS iniciáléhoz a két szedett sor ugy csatlakozik hogy követi a ra/z vonalét (20) Az oldalnak díszítése az alelmek imciéléia A mozgalmas ra/zu (Swash) betÖ felold/a az oldal merevségét (21)
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A mértani és
az optikai közép
Ha egy elemet, például egy szedett sort, magassági irányban pontosan középre helyezünk el úgy,
hogy fölötte és alatta ugyanannyi
tegyen a lemért távolság, a sor a középnél mélyebben fekvőnek látszik.
Érzékcsalódás ez. Szemünk számtalan érzékcsalódásának egyike (pl. a
diagonális vonalak elgörbítik az
egyenes vonalat, a pozitív kör nagyobb, mint a negatív stb.). A mértani középpel összefüggő érzékcsalódást a tervező korrigálja. A középnél magasabbra helyezi el sorát.
Ha egy oldal szövegszedést helyezünk el a papir síkján, akkor az alsó
margót nagyobbra vesszük, mint a
fölsőt, mert az oldal egyébként „le-r
lóg". Erősen érezhető a felógás például egy szalaghirdetés bekeretezett
egyetlen soránál. A szedésmezőben
középre helyezett képet is magasabbra tervezi az oldal tördelője.
Vonallal kettéosztott tereknél, olyan
emblémáknál, melyek más tipográfiai elemekkel körülzárt térben helyezkednek el, a tervezőjük hasonlóképpen jár el, ha középre kfvánja
helyezni őket. Hogy mennyivel helyezzük följebb az elemeket a középnél, arra nem lehet egységes,
pontos méretet adni. Kikeressük azt
a helyet, ahol szemünk az elemet középen levőnek látja. Ezt hívjuk optikai középnek.
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pűmbpe peztoki ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
dopenade solié mvds óghtu po mündllltji
haedfbdg omdesghzjjkli vcdus'g omö kjl
geopbd csedulfcólé nálfcjutöp desamcv bo
mse ksdspo iklmcld mseizuvcgh okolkigu
bOpoikjié bedcsiíe unlmikaJo vfghjlkt 055
abdoi mávápacxnh kilopécap desauikNgki
noűvcdse aoubdiujg komvfcdsa erliu sas
únulki vfmitcsre oümbkóofrte vcsídgihjk
sechrgfi ipolkiunbvf reaWdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa VOSBWQIII ipktikiűihnmo
pQmbpe pez[oki ndglrlki ncl dsrfepflo rrua
mapmvgdsnhoparsuno ndgi haepn mam
dopenade solié m«ds óghitf po mOrdtlV|i
hasdrbdg omdesghiu|kli «cd>sfg om6 kjl
gaopbd csedulkúlé nálkjutSp desamcv bo
msa lodspo iklmcfd mseriLvcgh okolkjgu
büpoikjlá bedcsxae urHrojkglo vfghjiki osfl
ebdoi mávépacmh ki la paca P dasauikltgki
noüvcdss aoubdmig komvfgdsa ertiu sas
únulki u(tnitcsí6 oűmbköílírts vcsfdgih|k
sechrgft ipolk|unbvl redvcfdsílk okjuoph
heg Mi oncgdsa y c i i e w q n i ipklikiuthnmo

ABCDEFGHIIKLMN

pGmbpa pgitoki ndgtiiki ncf dsrtepfio msa
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szuk Az alsó margó legyen nagyobb, mint a fölső (3-4) A szadésmetOben elhelyezett címsor Is álljon magasabban, hogy ló helyen levőnek érezzük (5-6). A lapos vízszintes felületek is nagyon érzékenyek a lefogásra,
az esetben is feljebb kall tolnunk a sort (7-8) Pontosan az oldal közepére helyezett kép is lejjebb látszik a
középnél Két-hérom sorral vigyük följebb (9-tO)
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Szimmetria
ABCDttFO 4IJKLMNÜ

ABCDEFGHI.IKLMNOPQR
Szimmetrikusnak nevezzük azt az
elrendezést, amikor az elemek egy
képzeletbeli függőleges tengely két
oldalán túkörképszerűen helyezkednek el. Az írott kódexek a kézirás
jellegének megfelelően legtöbbször nem voltak szimmetrikus elrendezésűek, csak egy-egy zárodíszillusztráció került a középtengelyre.
A mozgatható, nyomtatott betű elterjedésével egyidőben terjedt el a
középtengelyes, szimmetrikus forma, és évszázadokon keresztül megtartotta vezető szerepét.
Ha a szimmetrikus elrendezés hatását vizsgáljuk, nyugodtnak, befejezettnek, esetleg ünnepélyesnek
érezzük. A laptervező tudja ezt, és
a tartalomnak megfelelően eszerint
alkalmazza. A szimmetrikus elrendezés azonban egyedül nem jelenti
a kész tervet. A tipográfiai egységrendszer szabályaival, az arányosság esztétikai kategóriájának alkalmazásával már szép eredményt érhet el a tervező. Az összetartozó és
a szétváló tipográfiai egységek, az
arányos betűfokozatok és sorhoszszúságok teszik teljessé a szimmetria által keltett nyugodt, kiegyensúlyozott hatást. Nagyon fontos,
hogy a tengely két oldalán tükörképszerű, teljesen azonos legyen a
méret, mert szemünk a legkisebb eltérést is hibának érzi.
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Ábráink a szimmetrikusan elhelyeiatt alemeket mulatták Például agy sor vagy agy sorcsoport szimmetrikus
két surt&Ufi/UIi
sorcsoport ffa
és egy
elrendezését
(1-2).
kibő
_
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-,. maid
.... d kibővítve
..__...._.._'!
vyy embléma
aiiiinciTia kerül
KVIUI ebbe
euua aa nyugodt,
nytiyuut, szimmetrikus
Mirrni<cinAu4 alranvnaii"
dezésbe (3) A dm és a szadésfolt középtengelyét az iniciálé is hangsúlyozza (4) Két szedéshasébban középre
helyezett kép és egy egész oldal kompozíció szimmetrikus elrendezésben mutat/ék ennek a formának szeles
lehetőségeit (5-6) A 7. ábrán agy teljes ú/ság-oldalpér szimmetrikus clmelrendezését mutat/uk. a 8 ébrén
pedig agy képeslap cím- is szövegrésze áll középtengelyesen
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Aszimmetria

Amikor az elemek a függőleges
tengely két oldalán nem tukorképszerűen helyezkednek el, aszimmetriáról beszólunk. A tengely körüli elhelyezkedés itt nem olyan nyilvánvaló, mint a szimmetriánál. Esetleg
nem is érezzük meg a tengely pontos helyét.
Az aszimmetrikus elrendezés tervünknek kerete csupán, és hogy
ebben a keretben jó forma alakuljon
ki, azt nehezebb elérnünk, mint a
szimmetriánál. Az arányosság itt is
szerepet kap, de inkább az ellentéthatásra épitjuk fel tervünket, sokszor alkalmazzuk a kimozditást, s
legtöbbször az egyensúly megkeresése is külön gondot okoz. A tipográfiai egységrendszer szerinti csoportosítás és térfelosztás a kialakuló
terv fontos eleme. A szabadabban
mozgó formák összefüggéseit, tartalmi kapcsolatait hangsúlyozza ki,
és megerősíti az értelmi összhangot.
Több tudásra, tervezői készségre
van szükség, ha igazán jó aszimmetrikus tervet akarunkkészítení. Az
elkészült terv hatása' élénk, mozgalmas, olykor befejezetlennek hat;
ennek ellenére egyensúlynak és
harmóniának kell kialakulni benne.
A mai magazintervek többsége
ilyen alapelrendezésben készül; az
újságok, napilapok címrendszere is
sokszor aszimmetrikus.
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A SOÍ nsm kozipan éli a papír síkján A sor tengelye aszimmetrikusan eltolódott a papírlap tengelyéhez képest
(7) A hátra ián sorok tangelye és e sorcsoport tömege is asrimmetrlkusan éli (2) A hérom egymáshoz képeit
szimmetrikus sor tengelye a peplr síkján aszimmetrikusan helyezkedik el (3) Clmlep aszimmetrikus tengelylyel (4) Két hirdetés ahol a elmek szövegek és az Illusztráció mutet/a az elrendezéssel elérheti} mozgalmas
képet (5-6) Uiségoldalpár aszimmetrikus jelen esetben előre zért elmekkel (71 Magazlnoldel ahol minden
kép rejz dm aszimmetrikus és a szoveghtiibok subád végződésükkel még Inkább kiemelik tit t moigó
látékos összképet (8)
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A tipográfiai
egységrendszer
A nyelv kifejezései, a szavak, a
mondatrészek, mondatok, szövegek
mind jelek, melyek jelentésük folytán különböző információkat, üzeneteket közvetítenek számunkra.
Formailag egy-egy ilyen üzenet, jel
lehet igen egyszerű; olyan egyszerű
is, hogy nem lehet további, jelentéssel rendelkező részre bontani. Nyelvi kifejezéseink legnagyobb része
azonban felbontható több-kevesebb olyan összetevőre, melynek
van saját jelentése, s a felbontott részek maguk is további értelmes egységekből állhatnak. A nyelvi kifejezések formai tagolódását a kifejezések tartalma, jelentése szabja meg.
A szöveg- és a képanyag egyes
részleteinek tartalmi egymáshoz tartozását, szorosabb vagy kevésbé
szoros összekapcsolódását kell kifejezni tipográfiai formában. A terv
szerkezete sohasem kerülhet ellentmondásba a szöveg- és képanyag
tartalmi szerkezetével. Ha egy címben például tartalmilag nincsen
szétválasztható és megkülönböztethető rész, akkorilyen részeket tipográfiailag sem szabad megkülönböztetni. Nem lehet például kétféle betűtípussal szedni a szoros tartalmi
egységet alkotó cím mondatot. Más
esetben lehet a cimben olyan kifejezés, amely kínálkozik a cfmmondaton belüli kiemelésre.
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ABCDEF
1. Egy cint ftovid. önálló nyelvi egység, ennek megfelelően egy tipográfiai egység. Úgy helyezzük el a
térben, hogy környezetében világosan
énekelhető
legyen önállósága, és összetartozása is más elemekkel, például a szöveggel

ABCDEF
GHIJKLMNOP
2 Hosszabb, két vagy tóbb szóból élló nyelv! egység. Két sort alkot ugyan, de feloszthatatlanulösszetartozik A térben úgy helyezzük el. hogy egyrészt 3
sorok közötti kevés beosztás éreztesse a szétválaszthatatlan nyelvi egységet, másrészt a körülötte levő
tér válassza el más elemektől, hangsúlyozva az előb •
bmél lazább kapcsolatot

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP
ABCDEFGHIJK
ABCDEHmiJKLMNOPQRSTTJV
4 Bővítsük tovább. Kapcsoljunk az előbbiekhez epv
alcímet is Ónál/ó nyelv/ egység, de két sorba került.
A sorok között ezért csak igen kevés lehet a beosztás. A főcímtől ennél \obban elválik, s Igy tulajdonképpen egy olyan csoportot kaptunk, mely tartalmi
alapokon nyugvó rendszert alkot

ABCDEFOHIJKLMNOPQRÉTFUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP
ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJKLMN0PQR9TUV

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP
3 Az előbbihez egy feleimet edunk. Ez is önálló /«lentéssel bíró nyelvi egység. Nem áll oly szoros kapcsolatban e főcímmel, mint a főcím *tíí sora egymással, de azért ennek a címnek a félelme Tipográfiai beosztása is e szerint alakul Valamivel több a
beosztás mint^ a főcím két sora kozott Igy együtt a
kettő jól elválik környezetétől, kihangsúlyozva oszszetertozásukat
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5. Tipográfiaiegységnndszer.
A szöveg, melynek elméről eddig beszéltünk, lazább kapcsolatban van az
egész címmel, mint e dm egyes részei
ffelclm-alclm) egymással A térben is Igy helyezkedik el valamivel tóbb a beosztás Az égési anyagot a környezetéhez képest mégis összetartozás /ellemzi. A környezetnek az eddigieknél nagyobb hézagai foglalják
össze értelmes, jól tagolt tartalmi és tipográfiai egységrondszarré
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Hirdetés terv tipográfiai egységei Az sftö
egység összetartozó két sora és a kóp komit
érzékelhetően nagyobb a tévolség, mint a két
sor kozott, de valamivel kisebb, mint a kép és
az alatta levő címsor között. A címsor ez alclmsorral egységrendszert a/köt, de 3 két kisebb betűsor szorosabb összetartozása nem
vitás f7). Szignet-ielfogÖ tipográfiákban Is
ÖÖntS szerepet kap a* egysé]grendszer Az
összetartozás és szétválás tartalmi háttere
megmutatkozik a helyesen komponált tervekben (aj
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5 A kép a képaláírással együtt képez egységet, a boosztás közöttük tehet kevés A kó( hasáb szöveg oszszetertotik, at iniciálé a szöveghez tartozik, a címrendszerre a korábban elmondottak érvényesek, végül is az egész a tarta/mi összefüggések, viszonyok
értelmes tipográfiai mag/efenítóso, s Így a tipográfiai
esztétikum forrása
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Tipográfiai egységnek kell tekinteni minden elemet, amivel dolgozunk, hiszen a szövegmező a kép a
rajz, a cím, a líd, a híd, az iniciálé, a
képaláírás, a szöveg közötti alcfm
mind az anyag gondolati tartalmának kifejezője.
Sokszor előfordul, hogy egy-egy
elem (kép, cím, szöveg) tartalmilag
további összetevőkre bontható. így
elemezve feltárhatjuk egy-egy szöveg- és képanyag belső, tartalmi
szerkezetét, melyben szorosabb és
lazább kapcsolatok alakulnak ki: az
összetartozás és a szétválás sokféle
variációja jelentkezik az elemek között. A tervező feladata az, hogy ezt
a tartalmi szerkezetet tipográfiai
formában jelenítse meg; hogy a tartalmi egységeket tükröző tipográfiai
egységeket úgy rendezze el, hogy a
terv eredményeként létrejövő rendszer, a tipográfiai egységek rendszere a tartalom összefüggéseit
szolgálja.
Ebben a fejezetben az egységek
térbeli elhelyezkedését tárgyaljuk
tüzetesebben.
Kiindulópontunk minden esetben
az anyagok tartalma, jelentése. A
szorosan összetartozó tipográfiai
egységeket a térben is igen szorosan
helyezzük el, úgy, hogy összetartozásuk teljesen világos legyen. Ez a
szorosság persze relatív, az egész
oldal beosztásrendszerének függvénye. A többi egységek, fehér mezők
azonban úgy vegyék körül a szorosan összetartozó tipográfiai egységeket, hogy önállóságuk és összetartozóságuk kétségen felül álljon.
Ha egy tipográfiai egység egy másik
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9-10. Két oldalpár a tipográfiai egységrendszer érzékeltetésére. A elmrendsier Összetartozásit, összefüggése
a szöveggel, a kezdi Ild önállósításé és sorainak szoros összetartozása a dm szövegével lazább kapcsolatra utal,
a hldszoveg két sora szorosan áll. ennél jobban válik el a kép és e szöveg B/SÓ vonalátó', A képcsoport is tartalmi összefüggést mutat. A 10. ábra Ud szövegének kapcsolata a címmel, az alcím, dm és Ild együttese:
tipográfiai egységrendszer, ahol a szorosabb tartalmi kapcsolatok formai együttessé alakulnak
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elemmel szorosabb kapcsolatban
van, mint a többi elemmel, akkor a
térben is közelebb helyezkedik el
ehhez az elemhez, mint a többihez.
Legyen például az egyik egység egy
Ild, mely a cím előtt áll és azzal van
szoros kapcsolatban. Ennek a lídnek
a sorai szorosan, csak a szükséges
ritkítással szedettek. A címtől a líd
valamivel távolabb áll, de a beosztások, közök úgy veszik körül, hogy
a cím és a Ifd együttes összetartozása kétségtelen legyen. Kerüljön
ehhez az együtteshez még egy alcím is. (gy már három egység képez
egy egységrendszert, amely egymáshoz szorosabban, az utána következő szöveghez pedig lazábban
kapcsolódik, de még mindig úgy,
olyan beosztással, hogy érezhető
legyen a líd, a cím, az alcím és a szöveg egy nagy, összefüggő egységrendszert alkot. A képanyag elemei,
az egyes képek is ilyen tartalmi
összefüggéseket mutatnak. A méretkülönbségeken kívül a csoportosítás, a közei-állás jelentik azt a szorosabb kapcsolatot, amit a tartalom
minél nagyobb hatásfokú megértése érdekében a tervezőszerkesztő létrehozhat.
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11
Példa a tartalmilag szétválasztható ezért tipográfiailag is megkülönböztethető címsor lenézésére A térben
azonban nem válik el a más betÖbOl szedett, ae végül Is összetartozó dm két része. Az alcímmel a kapcsolat
lazébb, tehát kissé távolabb áll a címsortól (11) Oldalpár-terv, amelyben a különböző vonzéserSsségÖ részek
térbeli viszonyét érzékeltetlük a tipográfiai egységrendszer széles körű kiterjesztésével (12}

Összegezve: Elsősorban gondolati, nyelvi, tartalmi egységek különülnek el egy anyagban; ezeknek
megfelelője a formai, tipográfiai
egység. Az egységek egységcsoportokká, egység rendszerré állnak
össze a tervezői munka során. A tartalmi összetartozás, vonzás hoz létre
tipográfiai Összetartozást, szorosabb, vagy lazább kapcsolatokat a
térbeli elhelyezkedésben.
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A tipográfiai rend

A rend a szépség egyik forrása.
A rend mindig előnybe helyezendő
a rendetlenséggel szemben. A t i pográfiai tervezési munka alapja,
hogy rendet, struktúrát viszünk
anyagaink sokféleségébe. Mint
minden tipográfiai tevékenységnek,
ennek is a tartalomból kell kiindulnia: értelmes rendet kell teremtenünk. Ez a rendteremtés nem a tervező magánügye, hanem legalább
két emberé, tehát az olvasóé is, akinek a mű befogadása idején nehezebb a helyzete, hiszen az újságban
megjelent anyag megpillantásakor
még nem ismeri a cikk anyagát.
Csak úgy tudja azt rendszerezni, a
lap célkitűzéseinek megfelelően értelmezni, ha az elrendezés segíti
A tervezőé az a feladat, hogy
megértesse a mü tartalmát. Az olvasónak úgy kell eligazodnia az
elébe táruló jelrendszeren, hogy
minél kevesebb fáradsággal jusson
az információ birtokába. A tipográfiai rend az a segitő, ami vezeti az
olvasót a birtokba vétel útján.
• Az olvasási rend. A történelmileg
kialakult gyakorlat, pl. az olvasási
rend, mármint az, hogy balról jobbra, fölülről lefeléolvasunk, vagy például a betű jelének formája, a múlt
tapasztalatain alapul. Ez a tapasztalat a gyermekkortál kezdve erősö-
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dik és szokássá válik. A betű történelmileg kikristályosodott alapformáján a betűtervező nem változtathat, bármilyen különleges díszítménnyel ruházza is fel azt. Az olvashatóság határain belül kell maradnia. Az olvasási rend fent említett
szabálya is érvényes, de a tipográfiai rend a merev szabályt sokszor
feloldja, mert ha a folyószöveget
többször és nagyobb távolságra
megszakítjuk (pl. képpel), akkor a
szóvegf oly tatást a közelebb álló hasábon keresi az olvasó, és már elvész
a fölülről lefelé való olvasás szigorú
szabálya.
Az olvasás rendje a tipográfiai
szabályokhoz tartozik, betartásával
az értelmes rend felé közeledünk.
Persze nemcsak a folyószövegnek
van ilyen egymásutánisága, hanem
a címek rendszerének, a képek elrendezésének, a képaláírásoknak, a
táblázatoknak is. A tervező a tartalom oldaláról közelíti meg a szerkezeti felépítést, az olvasónak a tipográfiai rend szolgál a tartalom megközelítésére, vezetésre
D A szisztéma és az e/rendezés
rend/e. A rend két változatát jelöljük meg: a rendszer, azaz a szisztéma rendjét, és az elrendezés rendjét. Az első esetben a rend annál nagyobb lesz, minél kevesebb nagy-

Eabcdefghjklmno
pqrstuwabcdefg
1-2 Rendetlenség és rend A kis különbségek
szamunk számira zavart, bizonytalanságot jelentenek (A két kép nem teljesen egyforma
magas i két sor nem teljesen egyforma boszszuságu ) Jobb, ha Ilyenkor egy/ormává alakttjuk u képeket ás a sorokat, mart a nagyobb
rend esitétikusabb hatást jelent
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pOmbpe pezloki ndgtrlki ncl dsrfeflOo mse
mapmvgdsnhopdteuito ndgr haeprz mam
tíopenade sollé mvds óghzif po műndlHt)!
hflBdrbdg omdssghzujkli vcd<sfg omö ltjl
jeopbd csodulkolé nálk|ulöp desamcv bo
mse kadspo iklmcld mserzuvcgh okolfcigu
bOpoikjlé bedcsxae urítmikglo vtghjlki ose

dpoedtiz upúlk^mnbsdendk
büpbsed opg»0 édilkiukds
amedpQ úmopde poi Imado
kodirkdsa edop beomS gdh
núáéhsde tzuiew snh okno

ebdoi mévépacinh kitopácáp desauiklígki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa erlzu ses
úriulki vfrnitesie oűmbködfile vcsfdgihjk
sechrgd ipolkjunbvf redvddsélk okjuoph
ebdoi mái/epacinh kilopécáp desauiklfgki
noüvcdse aoubdiujg komvfgdsa Qrtzu ses
dpoedhi upOlkirnnbídendl
mdk
bflpbsed SpghŰ étíélki úkds
amedpö űmopde poi Imado
kodirkdsa edop beomö gtth
ndáéhsda Hurew srh okno
bdoi mdvépacvnh kilopécáp
desauiktfgki noflved se aoub

daopB üetltuiop klo dssgh
kiopS daserlz njkiopí cado
ukloép dsrsaycid gfzuifgol
koplkj fdgtesda olúpksde a
inads nbughopm eilzu mop
gadar cgduiIzopoC mklévb
ndseadghz uopxcdnh idse

Dumbpe psztoki ndgnlki ncf dsrlepBo msa
rDapmvgdanhGpdreuito ndgr hűeprz mam
tíopensde soliá mvds úglizii po mündilk|i
haedibdg orndesghiujkli ved is lg omö kjl
geopbd csedulkólé nélkijtúp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd: mserzuvegb okolkjgu
bűpoik|lí bfldcsxae unim|kglo vlghjiki ose

daopű flerliuiop klo desgh
kiopö daserii njkiopa csdo
ukloép dersijycíd gfiurfgol
koplkj fOglasda olópksde a
mads rbughopm eilzu mop
gader cgdum 5poü mklévta
ndseadghi uopicdnh ad se

pűmbpe pezloki ndgtrlki ricf ds'fepöo mse
mapmvgdsnhopdrauilo rdgf haeprz mam
dopenade solié mvds óghztr po mündllkji
haedrbdg omdesghiu|kli vedisfg omö k|l
geopbd csedulkúlé nélkjulöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd msefzuvcgh okolk|gu
bűpoikjlé bedcsxae urztmjkglo vlghjlki ose

daopS Derlzuiop klo desgh
kiopö dsseiti njkiopa csdo
ukloép dBísayciid gfiurfgol
kopik; Idgiesda olópksde a
mads nbu^hopmertzu mop
gader cgdurt! öpoű mklévb
ndssadghz uopitcdnh ad se

dpoadhz upűlkjmnbsd ipendk únulki vírnilcsre oümbködfna vcsfdgiH|k
bűpbsed SpghG édálki i inukd sechrflfl ipoikiunpvf redvcfdsélk okjuoph
amedpö ümopde xgepa Imadn hegkh oncgdsa ycisewgtír ipklikjuzhnmö

A téblíratos szövegek például Sok feladatot adnak a tipográfus tervezőnek. A tébléiet egyes részei a szövegből adódóan csoportokban jelennek meg, de a különböző
szovegmennyiségek maguktól nem rendeződnek el. Több szöveg elatvaséSB, kiszámítása, szisztémára alakítása hozhat meg egy olyan csoportosítást, amely megfele
a tipográfiai rend követelményeinek (3). Más esetben, ha nagy különbségek mutatkoznak a táblázat egyes tételei között, keretezéssel tudunk rendet teremteni. Ilyenkor
a szisztéma rendjét az elrendezés rendié is erösltl. mert a hézagok, közök mennyisége csökken és fokozódik az egybeesések száma (4)
4
dáp li mkilbgdsa ertkhhh umhedfit xcvbnsdfdf úne hfgds népolhgkhgl
bnmkhlp ösdlgh
qayisw edcilym
egri owedca ipa
uiopfl áél uvgsjk

zöűpkdfmkli adsgltktlop amnbser icdswqr pop
msd nhievfgads üklíé mikd:lépő okicsde yayqe
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has dretz bxdsrelz omktw
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bab ili opo kafc heizsgfitu
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flwmnhiy sfgjkhuztgl dsd

setmö úlóéá kilopdgidnzui ase óm lé lkjuo
vser yseiui ndui mklp

disoilasd ncvbglfhléks üökijhgfé iopSketcsfa vedertz umjkligse
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ktred sden

pűmbpe pezioki ndgtilki ncí dsrfepöo mse
mapmvgdsnhoptíreuilo ndgr haeprz mam
dopsrade solie mvds óghrtr po

ásd qwertzuio pflfllkj
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we mcv juiolk lopasd
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ekjhgfde ívlglzu owi

geopbd csedulk6lé nálkjutűp desamcv bo
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édtpoi asemju lopsrzi
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ebdoi mavépacinh kilopécáp desauikllgki
noűvcdse aoubdiujg

vedf gycseda íápkjokfdse hdgt éélkjobgliedsa oikek ew qayxcvbnmöv
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>1 kép a szöveg szélével egybevág a dm teljes szé
lességQ sor a képalélrés is teljes sort ad Rend van
az oldalon (5) A kél cikk négy szoveghasábja egy
vonalban kezdődik a elmek sorai is egybevágóak
Rendezett oldal benyomását teszi (6)

Bcdefghijklmnopq Lmnopqrstuvwlab
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A képek képcslkot adnak agyfonna magassággal a szedéshasábok egyvonalban kezdődnek 6s a szöveg
hasábkoz azonos a kép közével (7) A tipográfiai rendnek van nagy szerepe az oldal megformálásában A képek
szélei egybeesnek vízszintes hézagai vonalban állnak a négy hasáb egyforma magas a címsor telíts szélességű.
Érezheti hogy a rendteremtés érdekében többet már nem lehet tenni (8)

Tuvwxyz bcdefghi

ságrendbe sorolhatók be a tipográfiai elemek. A második esetben több
tipográfiai elem egymáshoz való térbeli viszonya a meghatározó, tehát
a közöttük keletkező vonalak vagy
hézagok gyakorisága és egybeesése
dönti el a rend mértékét.
• Egybeesés. A méretkülönbségek
számának csökkentése és az elemek
éleinek, széleinek egybeesése fokozza a rend érzését és egyre áttekinthetőbbé teszi a tipográfiai tervet. Ha két egymás mellett álló kép
mérete kis különbséggel eltér egymástól, akkor a tipográfiai rend
mindkét változatában romlás történt. Egyrészt a méretek (nagyság)
gyakorisága fokozódott, másrészt a
vonalak, csatornák száma növekedett, így csökkent a terv rendje. Különösen áll ez kis különbségeknél,
ahol arányosságról vagy ellentétességről még nem beszélhetünk.
A rend érzését növelni tudjuk, ha
az egybeesések számát növeljük,
([gy kevesebb lesz a különböző
nagyságoknak, valamint a vonalaknak, hézagoknak száma.)
Ha például két címsor csak egy
kis eltéréssel nem egyforma hosszú,
akkor vagy két egyforma sort képezünk belőte (rend), vagy átcsoportosítással nagyobb különbséget alakltunk ki (arányosság). A kis eltérés
a rendetlenség érzését kelti, és hibának számit.
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Képlomb slekllésa lapos, fekvő és illő fotókból. A kozok egyformák, a clmsoi két tele sor, a hasábok egybevágnak (9). A rendezés szabadabb formá/a. A felső kép jobb szila nem vág egybe az alsó képsorral, az alclrtisorok szabad végzBdisűek, a főcím belől Is szabadabb formát követnek ftOJ
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Ü A táblázatok rendje. A táblázatok
különböző hosszúságú szövegeiből
kiindulva szándékos rendteremtő
munka nélkül sokféle szélesség, ma277

gasság és számtalan csatorna alakul
ki az egyes részek kozott. Végül az
anyag maga teremtette elhelyezkedése zűrzavarhoz, áttekinthetetlen
alakzatokhoz vezet. A tipográfiai
rend korlátai közé kell szorítani az
egyes elemeket, tehát kevesebb
nagyságrendbe minél több elemet
kell elhelyezni, következésképpen
csökkentem kell a csatornák, vonalak számát. A képek éleinek és a szedés széleinek egybeesése is a rend
érzését fokozza.
Az újság- és magazinoldalak kívánják az élénkítést, de nem tűrik
el a csapongó képelrendezést.

Megjelent képeslapból kiveti kél elrendezést mutatunk, amelyek lel/esan nélkülözik a tipográfiai rendet Össze
visszeság, rendetlenség van az oldalakon, e képek kozott nincs méretkülönbség, az oldalpáron nincs egyensúly
A szemben levő oldalon újraterveztük ezt a két oidalpért (11-12)
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• A képek rendje. Induljunk ki a
rendetlenségből. Ha a képek elhelyezkedését nem saját torvényei, hanem csak a rendelkezésre álló, pontosabban maradó hely és más tipográfiai elemek határozzák meg, könynyen előfordul, hogy a méretkülönbségek kissé eltérnek egymástól,
a csatornák száma növekszik, és Így
a rendezettség hatása elmarad. Más
esetben maga a tervező teremt rendetlenséget, különösen, ha még ismeretlen számára az a fogalom,
hogy a bonyolultságot a renddel
kell szorozni ahhoz, hogy valóban a
szépség forrása legyen.
A tipográfiában a bonyolult elrendezés magában még nem lehet
alapja a tervezésnek, mert a történelmi háttér és a szokások figyelembevétele nélkül az olvasó nehezen
igazodik el, rosszabb esetben félreérti a tartalmat
A képek logikai rendje a térbeli
12 elhelyezés logikája és rendje nélkül

nem érvényesülhet. Ábráink kozott 1 3
találunk két oldalpárt, amelyen a
tervező „kiélte fantáziáját", és ezzel
lapjának többet ártott, mint használt. Mellette ugyanazt az anyagot a
tipográfiai rend szerint terveztük át.

A cdefghik Imnopqr

• Az egész újság, magazin rendje.
Ha már világosan látjuk a rendteremtés módját, ha az egyes tipográfiai elemek viszonyában a rend képzeletünkben már a szépség forrása
lehet, akkor gondolnunk kell az
egész újság rendjére,
Itt az egybeesések a teljes oldal
vagy oldalpár területén jelentkezhetnek, például a lapfej és a szövegindítás kózóttí beosztás következetes alkalmazásával, hogy a teljes olAz előbbi két példa áttervezése a tipográfiai rend alkelmatiséviil Vonalba állítás, egybeesés, rendezés A képek
dalmagasság méretének szigorú bekozolt nagyobb lett a nagységkülonbség Megszűnt a szöveg összevisszasága, a képek fölösleges egymásba
tartását ne is említsük
illesztése kevesebb nagyságrendbe több elemet helyeztünk el ás e csatornák siéma Is csökkent (13-14)
A rend érzését kelti, ha a lapban
bizonyos beosztások, hézagok azonosak lesznek, sőt az egész lap beosztásrendszerében azonosságokat
teremtünk.
Hasonló értékű vagy például egy
rovatba tartozó címek egyforma
nagyságú, egyforma tipusú betűből készülhetnek, és még sok más
lehetősége van a tipográfiai rend
alaptételeinek alkalmazására a magas nívójú lapban.
A kezdő tervezőnek elsősorban
a rend megteremtésének módját
kell elsajátítani, mert ha képes teljes
rendet teremteni lapjában, az a lap
f-iwJeSá'wJii
wn*i«öwm
már nem lehet rossz. Lehet, hogy
még nem elég érdekes, nem elég
színes a kompozíció, de már nem
rossz a lap, és ez egymagában is
nagy dolog.
u
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A kimozdítás

A tipográfiai rendből indulunk ki.
Feltételezzük, hogy tervünk egyes
elemei között rend uralkodik. A szedésszabályokat a lehetőségig betartottuk, a tipográfiai szabályokat ismerjük és nem ejtünk hibát (hasábkozok, elválasztások, keretezési és
negatív-szabályok, fattyúsor, egalizálás, beosztások stb.).
A tipográfiai egységrendszer
koncepciója alapján tisztán áll előttünk az összetartozás-szétválasztás,
a tartalmi összefüggések térbeli elrendezésének problémája.
Az a kérdés, hogyan élénkíthetjük
tervünket a tipográfiai rend törvényeinek alkalmazása mellett? Hogyan védekezhetünk a rend keresése mellett igen sokszor ránk leselkedő szürkeség, unalmas elrendezés ellen ?
D A rend túlzásainak feloldása. Ha
kizárólag a rendteremtés válik a tervező egyetlen céljává és oldalról oldalra csak ez az elgondolás ismétlődik, „előrelátható" tervek alakulnak
ki,az olvasó mára következő oldalt
is mint sokszor látottat fogadja.
Feloldhatjuk ezt a lassan megmerevedő rendszert a kimozdítás alkalmazásával. A tömbös szerkezetek helyenkénti feloldása egy-egy
elem elmozdításával élénkíti, megmozgatja az oldal összképét. Néha
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A két kép a tipogréf/a/ rend szabályai szerint
„egybevág", egy nagyságrendbe tartónk és
elrendelése csík egyetlen csatornát mutál
(1) A kétsoros clm és a háromsoros clm is
egyforma hosszú, szépségét a rend blztosltia
(2-3)

BCDEFGHI
NOPDRST
2

NOPDRSTU
HIJKLDEFG
KLMVWXY

Mozdítsuk ela két képet Nagysága nem változik, hetisa mégis élénkebb mozgalmasabb
lesi (4). A kétsoros elmet vlrszintesan elmozdítjuk, nyugalma megtörik, nem hal olyan befejezettnek, mint az elSzO példán (5). Hirom
tornál a játékosság lokozótíik, • kímozd/tés
fellazítotté a tömböt (6)

BCDEIGHI
NDPORSI
MDPDRSIU
HIJKLDEFG
KLMVWXY

Három képpel a kimotdltis égést rendszerét
valósíthatjuk meg Az összkép itt már kifejezetten mozgást mutat (7) A három sort
szabadsorosan elmozdíthatjuk, úgy hogy végeik nem találkoznak E/rendezésük felgazdagltó. ás, festői' képet nyerhetünk vele (8)
A szimmetrikus sorcsoport tengelyét is elmozdíthatjuk s ezzel a szimmetria nyugalmát
felélénkíthetjük (9)

A felső példa a teljes rend állapotát mutatja, az alsó az elmozdított, kifutó képekkel, új, mozgalmasabb randba
szedett címsorokkal, a hasábok elmozdításával kelt élénkebb hatást (70-17)

ABCDEFGHIJK
MNOPORSTUVW
PORSIUVWXYZ

ABCD
GHJKLMNOPR

CDEFGHIJKIMNDPDRSI
MNOPRS
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elég, ha két egybeeső képet a térben
elmozdítunk, vagy ha két egyforma
sort elmozdítunk egymáshoz képest.
(Ez nem azonos a két nem egyforma
hosszú sor közötti kis különbséggel.) A feszes rendből kimozdítunk
ugyan, de az elemek közötti rend
azért nem borul fel.
Előfordul, hogy a kimozditás következtében az oldal benyomtatott
felülete az egyik irányban megnyúlik és így egyensúlyzavar lép fel.
Ilyen esetben az ellentétes oldaton
is kimozdítunk valamit.
D Kifutás. A képek elmozdítása sokszor a szedéstukörhoz képest történik ami a képnek a vágásig történő
kifutását jelenti. Ha egyik oldalon
kifuttatjuk a képet, a másik oldalon
vagy az oldalpár másik oldalán is kifuttatjuk, hogy egyensúlyi helyzet
álljon elő
D Mozgás. Az elmozdításokkal a
mozgás érzését kelthetjük az oldalon. Lehetséges két oldalon, három
oldalon és mind a négy oldalon kifuttatott kép. Azonban, ha egy oldalon több kép fut ki, az egyre inkább
csökkenti a kimozditás mozgást keltő hatását és visszakanyarodhat
egészen a tipográfiai rend torvényeihez. (A tipográfiai rendről szóló
fejezetben van egy ábra (9) hat
képpel, amelyek minden oldalon kifutnak és a teljes rend érzetét keltik.)
• Képcsík, képtomb-kimozdítással
(10-11). A függőleges és vízszintes egybeeső elrendezés érdekében
többször formálunk a képekből kép282

A felső két példán lazább, „levegősebb ' környezetben mutatunk Mmozdításl (12-13). de ugyanezt SÍI•orosabb
margóniszonyok kozott Is megvalósíthatjuk (14-18) A tipográfiai szabályokat minden esetben be kell
i tartanunk
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Kfl2<íi5 oldalpír (16) és folytatás olöaipit (17) kimozdltásokkal A kimozdított címsor a szabad végzBdésOIld
sorok előre és hátra zárt képaláírások a képekkel együtt tel/essé teszik a moigésélményt

csíkot, képtombot. Ilyen esetben a
képeknek külső szélei egybevágóak,
belül a nagyságuk eltérhet egymástól. Szép feszes rend formálódik az
oldalon (10). Hogy ez a „katonás"
rend ne ismétlődjék oldalról oldalra,
élhetünk a kimozdítás merevséget
enyhítő alkalmazásával.
Feloldással éltünk például a 10.
ábránk kis átalakításánál (11), ahot
a képcsík balra kifut a szedéstukorből, jobbra a nagy kép fut a vágásig,
az első képet a vonalból elmozdítottuk a nagy kép alsó vonaláig, a
harmadik képet lefelé mozdítottuk
el és még a címsorok és a hasábok
is életet nyertek. Persze nem arról
van szó, hogy elkészült terveket módosltunk, hanem már az első formábaontés így történik
D Képcsoport kimozditással. Természetesen a ki mozdítás nemcsak a
képek kifutását jelenti. Képcsoportba tervezett képek egymáshoz képest is kimozdíthatok Itt nagy szerep jut pl az ellentétességnek (kulonosen az irányok ellentétének) és
az arányosságnak.

G Kimozditással a forma bonyolultságátfokozzuk, a bonyolultság pedig a renddel megszorozva ér el esztétikus hatást. Szükséges tehát,
hogy a tipográfiai rendet is fokozzuk A tartalomból kiinduló mozgalmas elrendezésben teljes rend
uralkodjék. A beosztásrendszer következetessége, a betű- és képarányok betartása emelheti csak a
mozgalmas tervet magas színvonalú
17 tipográfiai tervvé
283

Arányosság
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Az arányosság esztétikai kategória. Az újságírásban, az irodalomban
közismert fogalom a tartalmi arányosság. A lapszerkesztő az egész
lap összeállításánál aranyosit; az
anyagok jelentőségük szerint kapnak több vagy kevesebb helyet. Ezek
a tartalmi arányok formai arányosságokkal lépnek kapcsolatba, (gy az
anyagok tömegükkel, elhelyezésükkel erőteljes, vagy szolid megjelenésükkel fejezik ki a tartalmi hierarchiát, és egymáshoz viszonyított formai
arányukkal jelenítik meg a tartalmi
arányokat. Az arányosság a tipográfia láthatatlan szépség kulcsa.
D Méretarányok. Két egyforma elem
mindig szép. Akkor merül fel kérdés, ha a két elem nem egyforma.
Mekkora legyen a kisebb és mekkora a nagyobb? A problémával
már az egyiptomiak és a görögök is
foglalkoztak. Az emberi test felépítésében, néhány természeti tárgy
(pl. a falevél növekményrendszere)
arányaiban meglepő szépséget fedeztek fel; a szépség forrásainak kutatása révén jutottak el egy arányossági tőrvényhez. Épületeiket, szobraikat eszerint az arányossági viszony szerint méretezték. A reneszánszban Leonardo, Dürer és mások elméletileg is megalapozták ezt
a szerkesztési szabályt.
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Leonerdo da Vinci rajza az emberÍBJÍ art
sban (1
nyálról az 1535-ós Vitmvlus-kledá
a köve
Számtani haladványsor, amelyben
öz. EbbV
kező szémot hozzáadjuk az előzőh
amivel z
emeljük ki az 5, 8, 13-as számsort,
3 tipogrtaranymetszés aránypárját képezzük
fial aranymetszet-számltásoknál kitti
(a úg
gyobb i y
aránylik a nagyobbhoz, mint a na
zlthetürz
égésihez). (2) Kulcsszámot is kés
unk vask
balSIe: 1,62. ízzel a számmal osz
t vagy y
szorzunk, aszerint, hogy a kisebb
a
nagyobbat keressük

0, 1, 1, 2, 3,5
8, 13, 21, 34[

55, 89, 144[
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Az amberi test arányai a 2-3-5-8 felosztásban 13). Az amberí testen kívül még sok természeti tárgy szépsége visszavezethető a
sectio aurea méretviszonyaira. Egy egyenest
mértani módszerrelfelosztunk két nem egyen16 részre úgy, hogy a kisebb rész olyan viszonyban legyen a nagyobb résszel, mint a
nagyobb az egésszel (4)
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ABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXYZABCD
EFGHIJKL

Hjklmnopqrstuvwxyz

A bcdeFghijklmnopqrstuvwxyza

ZrefghijKmnop

ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVXYZ
HIJKLMNOPQR

abcdefghjjklmnopqrst

A szimmetrikus és aszimmetrikus Hírcsoportokban a sorok hosszának az aranymetszést
megközelíti különbsége ad/a azt a szép elrendezést amit a típogrétiéban soresésnek blvunk (11-14)

A nagyobb és a kisebb betű jó arinyit is Bt
aranymetszésben találjuk meg A kisebb fokozatokban a 13 8 arányt (15) a nagyobb
fokozatokban (ez ú/sigtlpogrifia gyakorlata
szerint) a 13 5 arányt (16) alkalmazzuk

PQRSTUVWXY
ABCDEFGISTUVWXMNO
RSTUVXY

ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVXYZ
GHIJKLMÍMOPR

A nagyobb kép és a kisebb kép méretkülönbsége az aranymetszés szerinti 13 8 arányossigiban áll (17) Három kép esetében nagyon tetszetűs méretkülönbség jelentkezik a
13 8 5 arinyok alkalmaziséval (18)

SefghijKIm

abcdefghijhlmno

Mnops

fghjjklmnopqrs
16
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• Aranymetszés (sectio aurea).
A felfedezett szerkesztési szabály az
aranymetszés. Lényege az, hogy
két, nem egyforma rész akkor aránylik egymáshoz a legtökéletesebben,
ha a kisebbik rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az
egészhez. Számtanilag úgy jutunk
el ehhez a haladványsorhoz, ha a
nullából kiindulva a számsor következő tagját hozzáadjuk az előzőhöz.
Ha ebből a számsorból kiválasztunk
három egymás után következőt, akkor megközelítőleg megkapjuk az
aranymetszés arányosságát: a kisebb úgy aránylik, a nagyobbhoz,
mint a nagyobb az egészhez, 5 : 8 =
=8 : 1 3 . ( ö t úgy aránylik a nyolchoz, amint nyolc a tizenháromhoz.)
Az eredmény csak megközelítő, de
ez a pontosság az aranymetszés
alkalmazásához elegendő.
• Számítás. Ennek a számsornak
legnagyobb előnye az, hogy egy
esztétikai kategória, (az arányosság) számítás révén megközelíthető. Gyakorlati példát választva, ha
40 ciceró magasságnak keressük az
aranymetszet-pontját, ez a pont
aránypárral kiszámítható. 1 3 : 8 =
= 40 : x. A két beltagot összeszorozzuk és elosztjuk az ismert kültaggal. 8 x 40 = 320 : 1 3 = 24,6. A
nagyobbik rész 241 /2 ciceró lesz, a
kisebbik 15 1/2 ciceró. Az aránypár
felállítását többféleképpen elrendezhetjük, azt kell csak megjegyeznünk, hogy ebből a három számból
13 jelenti az „egészet", 8 a nagyobbik részt, 5 a kisebbik részt, (gy pl.
1 3 : 5 = 4 0 : x , ebből 5 X 4 0 =

UKLMNOPQHST
UVWABCDEFGHJKLMNOP
DBFOHIJKLM

Alii:\tU'</IMT

ABCDEFGHUK
LMNPQRSTUABCDEFGHUKL
MNPQRS

20

A papír teljes síkját egyetlen vonallal két nem egyenlő részre osztiuk. Az aranymetszés arányossága taszi harmonikussá a két mezőt (19) Ha ez a leiosztás sötét és világos mezőként jelentkezik, arányossági érzésünk
még határozottabban jelzi a két rész harmóniáját (20). Aszimmetrikus tengelyen szimmetrikus elrendezés.
A tengely az oldalaranymetszet-vonalában van (21). Erőteljes vonalháló osztja fel az oldalt, egymáshoz képest
az aranymetszés arányosságéval A mezük harmonikusak egymással, a vonalháló dekorációként hat (22)

*-/Hi*"

Stuvwxyz
obcdefghijŰ

ipMopÖKKHl ÜeUlTifcliltlA
444p»rtvt tQnM i n H i x d 4lGflnrtlh vm|

abcdefghyklmnop
qrstuvwxyz A
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= 200:13 = 15,38 tehát x - 15,38,
a kisebbik részt kapjuk meg megközelítőleg, a 15 1 /2 cicerót.
D Kulcsszám. A számsorból kulcsszámot is képezhetünk. Pl. 13 : 8 =
- 1,625 ebből az első három szám
elég a pontossághoz, tehát 1,62-vel
szorzunk vagy osztunk, aszerint,
hogy egy méret osztását vagy a hozzá tartozó nagyobb aranymetszési
számot keressük. 40 :1,62 - 24,69
= 24 1 /2 ciceró, illetve 40 X 1,62 =
= 64,8 ^ 65 ciceró.
D Mértani módszer. A gyakorlatban
nem alkalmazunk mértani módszert.
A számtani megoldások gyorsabbak
és könnyebbek, de azért a mértani
módszert is érdemes megismerni.
Ha egy egyenest kívánunk kőt nem
egyenlő részre felosztani az aranymetszés szabályai szerint, a következőképpen járunk el: az A-B egyenes A pontjára merőlegest húzunk,
erre rámérjük az A-B egyenes felét,
megkapjuk a C pontot. A C pontból
átlót húzunk a B pontig. A C-A távolságot korzőnyilásba vesszük és
rávetítjük a C-B átlóra, megkapjuk
az /. pontot. Most a B pontból kiindulva, körzőnyílásba vesszük a
B-1 távolságot (2), és egy körívvel
rávetftjük az.4-0 egyenesre. Ezzel a
művelettel kapjuk meg az x pontot,
amely az A-B egyenes aranymetszés-pontja.
• Az aranymetszésben elhelyezendő elem területének levonása. Egy
sor, egy kép, egy dm, egy sorcsoport aranymetszésbe helyezésekor a 24
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FGHDKLMNOPQRSTUVWXyZABGDEGHI
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Kit olyan otdalpir-tarv, amelyben az aranymetstás artnyoasága in/énytaül a kipak vlatonyában ás a különbőiű nagystgú c/mbotűk arányában (23-24)
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D Gyakorlati alkalmazás. Az aranymetszést a tipográfiában, a laptervezésben nagyon sok területen alkalmazhatjuk. Például egy sort elhelyezhetünk meghatározott térben
felső vagy afsó aranymetszésben.
Egy klisét is elhelyezhetünk a papírsíkon, például felső és oldalsó
aranymetszésben. Szövegcsoportot,
szedésfelületen belüli képet vagy
egy vonalat is állíthatunk aranymetszésbe (5-10).
A címsorok hossza (soresés)
egymáshoz képest az aranymetszést megközelítve mutat szép
foltot. A nagyobb és kisebb betű viszonyának megkeresése aranymetszés szerint mindennapi fontos
teendőnk. A képek méretkülönbségének meghatározása térfelosztások, tengelybe állítások, vonalháló
tervezése, mind olyan terület, ahol
az aranymetszés szerencsésen alkalmazható. Különösen áll ez a kezdő
tervezők esetében, hiszen kiszámítható arányossággal dolgozhatnak
addig, amíg arányérzékük kialakul.

HIJKUY1N0PORSTUUUUJCY2

GHIJKLmWOPQRS
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Ellentétes Irányú, ellentétes nagyságú képek és ai aranymetsiet arányosságával megkülönböztetett cím- ét
alcím-betűnagyságok (25-26)

AbcdEfíhiiklmnopqrctuwnbcdef
Ül

tipográfiai elem területét (magasságát vagy szélességét) kivonjuk az
„egész" méretéből és csak a maradványt osztjuk az aranymetszés szabályai szerint. Pl. az egész - 76 mm.
Ebből egy 20 mm-es elem levonva
= 56 mm. 56 X 1,62 X 34,5 mm, a
nagyobb rész. Ha ennyi milliméter
kerül az elem alá, akkor áll az elem
a 76 mm-es magasság aranymetszés-pontjában. Ugyanez a szélességi méreteknél is áll, ebben az esetben a szélesség aranymetszés-pontján áll az elem.
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Ellentéthatás

„Egyforma", arányos", „ellentétes" - e három fogalom a tipográfiai
tervezés három pillére. Ezek közül az
„egyforma" a tipográfiai rend alapja, az „arányos" a harmonikus méretkülönbségeket jelzi, az „ellentétes" pedig az erőteljes különbségek,
a kontrasztok révén őri el formaalakitő hatását.
• Tartalom. Az irodalomban, képzőművészetben, fbtóművészetben a
kontrasztnak jelentős esztétikai szerepe van. A képzőművészetben alkalmazott ellentét sok területre terjed ki: a színek ellentétessége, a méretek ellentétessége, az irányok ellentétessége stb.
A tipográfiai tervezési munka kiindulópontja mindig a tartalom.
A tipográfiai ellentét mindig valamilyen tartalmi ellentétet tükröz. Nem
képezhetünk ellentétet, ha a tartalomban nincsen ilyen ellentét. A legegyszerűbb példát vesszük alapul:
két kép közül az egyiket nagy méretben, a másikat kis méretben akarjuk adni. Ez csak akkor lehetséges,
ha az egyik kép a másiknál sokkal
több információt hordoz, ha a nagynak szánt kép a kis képpel szemben
tartalmi vagy esztétikai többlettel
bír, esetleg mindkettővel rendelkezik.
A címszövegben használt tártai-
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1-2-3. A kicsi és a nagy ellentéte. A nagy
és a k/s kép, úgyszintén a nagy és e kis betű
méretkülönbségének növelésével az elivntéthalós fokozódik, ennek a fokozásnak határt szab a „kicsi" lehetséges legkisebb mérete

NOM

FGHOKLMNOPQRS

4-5. Ai Irányok ellentéte. Vertikális is horizontális elrendelés, vagy csoportosítás
rendkívül élénkké teheti lapunkat. Az ellentélhatást fokozza, hogy képek, szövegek,
vonalak agyaránt részt vehetnek a* Irányellentétek kialakításában

abcdef
P5tuuhmno
ghi

A kerek és a szögletes ellentéte. Kerek vagy
kerék serkú kép a szögletessel szemben ellentétet lejei ki (6). A szögletes jellegű
verzélis sor és a légy hajlású írott betű (7)
ellentétessége miatt jól keverhető", ugyanúgy az írott, hajlékony clmbetű a szögletesebb kisebbel (8) sót még egy lendületes
iniciálé Is teremthet ellentétet a merevebb
vonalú sorral szemben (9)

UVWXYZ

Solél és világos hátterű képek váltogatása
(10) ellentétes hatást ad. Kövér, tehát sötét hatású verzál/s sor világos alcimsorral
(11), vegy világos focim sötét (kövér) kisebbel (12) jó ellentétet mutat. A sötét
emblémához világos, keretezett sor (13)
tónus különbségévet diszit
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Az ellentétek többszörös keverése. Az Irányok, e tónuskülönbségek, a kerek ésszög~
letes formák (14) keveredése ellentéteket
hoz létre. A sötét széles címsor a keskeny,
világos (specionált) eleimmel (15),
ugyanígy a világos, keskeny kurzív sor e
széles sötéttel (16), vagy egy ferde kövér
sor e világos emblémával többszörös ellentétet /alant (17)

BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
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mi ellentétet, amelyet a formai
alakítás során a betű nagyságával
és erősségével fejezhetünk ki úgy
jeleníthetjük meg megalapozottan,
ha a tartalmi és gondolati többlet
legalább annyi benne, mint formai
megjelenésében a környezetéhez
viszonyított kiemelés mértéke.
A tartalom tehát döntő szerepet
játszik az ellentét tipográfiai megformálásában.
• Ellentétpárok. A kicsi és a nagy, a
függőleges és a vízszintes, a kerek
vonalú és a szögletes, a sötét és a
világos, a dőlt és az álló a tipográfiai
ellentétek alapvető formai megnyilvánulásai Egy másik fejezetünk
foglalkozik a relativitással, amely
szerint ezek az ellentétpárok mindig
csak valamihez viszonyítva fejtik ki
hatásukat.
D A nagy és a kicsi ellentéte (1-23). A hasonló méretű képekkel tervezett oldalak külső formájukkal
nem mutatnak elég feszültséget, és
belső formáik sem fejthetnek ki erőteljes hatást A kiemelt, nagyméretű
képek kibonthatják a kis méretben
nem érzékelhető részleteiket, olyan
képelemek tárulnak fel a néző előtt,
amelyekkel megváltozhat a kép
egész jelentéstartalma. A nagyobb
mellett kozolt kis méretű képpel a
nagyobb relatív nagyságát még
emelhetjük is A kis méretű képeket
sokan kifogásolják, arra hivatkozva,
hogy a nyomdai reprodukciójuk
gyenge, részleteik kicsinyek és eimosódottak. Ezek a régebbi keletű
kifogások ma már nem érvényesek.

2$2
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A kél példán (18-19) a nagységellentttet a képek nagysági/iszonyal valamint a címsor és az alcím nagyság
különbsége képezi Az Irányok ellentéte a horizontális és vertikális elrendezés éles kontrasztja különösen a 19
ábrán érezhető
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A jelenlegi berendezéseken a kis képeket is kiválóan lehet reprodukálni,
ha pedig a nyomat nem jó, akkor a
nagy képek is éppen olyan rosszak.
A círnbetűk területén a nagy és
kis fokozatok ellentéte számottevő
esztétikai élményt Ígér. A tervezőnek meg kell találnia lapjában azokat a méretkülönbségeket, amelyekkel a kontraszt hatását eléri, de el
kell kerülnie, hogy a lap nagyságához és az általában alkalmazott betűfokozatokhoz képest gigantikus
cfmbetú't alkalmazzon. Erre csak különleges esetben van lehetőség,
amikor tartalmi alátámasztást kap az
igen nagy betűméret.
• Az irányok ellentéte (4-5). Az
irányok ellentétéből eredő esztétikai
hatás a tervezésben nagy lehetőséget jelent váratlan formák kialakításához. A horizontális és vertikális elrendezés szembeállítása, akár a képek külső formájának alakításával,
akár több képből álló képcslk megtervezésével, vagy szövegcsoportok, címek ellenirányú elrendezésével árjuk el, mindig nagy hatású,
élénk kompozíciót eredményez.
• A kerek és a szögletes ellentéte
(6-7-8-9). Szemünk rendkívül érzékenyen reagál a vonalak és formák játékára, ha abban a lágy hajlású, kerek íveket szögletes formák
váltják. A képeket általában ritkábban alakítjuk kör alakúvá, legföljebb kerek sarkúvá vágjuk őket.
A cím betűkeverés törvényének
alapja azonban éppen ennek ellentéte, a kerek vonalrendszerű, esetleg

Mindkét illusztráción (20-21) több ellentétpár ven jelen Nagységkulönbségek, sötét ésigos
vil ellentétek,
iveiése
ifényellentétek, betükeverési változatok. A tervezőn múlik, hogy az ellentétek többszörös
ki ellenére
megmeiídjon az ellentét, ne semmisítsék meg egymást
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lágy hajlású, dőlt vagy írott betűket
váltakoztatjük éles szögletes kemény metszési) betűkkel. Ezekből
az ellentétpárokból alakíthatjuk ki
a legjobb címtipográfiákat.
D A sötét és a világos ellentéte
(10-11-12-13-14).
Világos összhatású, vagy világos hátterű képek
keverése sötét tónusú, sötét hátterű
képekkel a méretkülönbségen és
irányellentéteken túl új hatást, a világos-sötét ellentéthatását kelti. Ez
az effektus a kompozícióban nem
hanyagolható el, arányosságot változtató, ellentétet fokozó vagy csökkentő hatása lehet. Ha ugyanis csak
a méretkülönbségre figyelünk és elmulasztjuk a képek tónusértékének
vizsgálatát, hamis eredményre jutunk, mert a világos képek csökkentik, a sötét képek növelik méretviszonyaikat.
A tervező felhasználhatja a sötétvilágos képellentétet az oldal mozgalmasságának fokozására. A címbetűk sötét-világos ellentéte a tervező kezében tipográfiai stílusformáló eszköz lehet. Példáinkból látható, hogy egy világos, spacionált
betűsor egy kövér fekete foltot adó
sorral milyen éles ellentétet mutat, s
ennek az ellentétnek milyen dekoráló hatása van. Nemcsak a sötétvilágoskontrasztterületén kell megtartani a különbségeket, hanem a
méretek területén is. A tervezőnek
igen óvatosan kell eljárni, ugyanis
ha a méretkülönbség nem elég
nagy, a kisebbik betű kövérsége
csökkenti az ellentétet, ami ez esetben nem kívánatos.
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A kerek és szögletes ellentéte teszi mozgalmassé a tervet. A vénáin betűsor kemény, szögletes vonalvezetése
szemben a hajlékony írott betű kerek lormáival. a szoveghaséb és a dekoráló vonalak sarkos jellege ez embléma
ovális alakjával mutat többszörös ellentétet ás teszi feszültté az elrendezést (22), A sötét és világos képek
megle/elB elrendezésben erős konlraszthatást biztosítanak, amit még fokozhatunk a méretek ellentétével (23)
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• Az ellentétek többszörös keverése
(14-15-16-17).
Egy laptervben
természetesen több kontrasztforrás
alakulhat ki. A kicsi és a nagy kontrasztja mellett a vertikális és horizontális elrendezés is tartalmazhat
ellentétet. Ugyanúgy a sötét és világos, az egyenes és dőlt, a kerek és
a szogtetes bármelyike szerepelhet a
tervező elképzelésében. Az a fontos, hogy ne semmisítsék meg egymást, az egyik ellentótpár ne csökkentse a másik ellentétpár kontrasztját.
D Az ellentét alkalmazása jó terveket ígér, ha alapos tanulmányozás
után kezdünk vele élni. Az elrendezési keretek kozul az ellentét inkább
az aszimmetrikus formákhoz kotŐdik, de nem elképzelhetetlen a szimmetrikus alapelrendezésben felhasznált ellentétpár sem.
Az ellentéthatást csökkenti, esetleg megsemmisíti, ha az egyes elemek méretkülönbsége mellett az
oldalpáron átmeneti méreteket is
alkalmazunk. Ebben az esetben az
ellentétesség hatását a fokozatosság hatása veszi át. A nem kívánt
fokozatosság például akkor alakulhat ki, ha az oldalon több anyag
helyezkedik el.
A tervekben nagy jelentősége
van a kimozditásnak, ami az ellentétpárokkal együtt fokozhatja a terv
elevenségét.
Bármilyen szabadon szárnyaló
lapterv készül is, a tipográfiai szabályokról és a tipográfiai rend helyénvaló alkalmazásáról sohasem
feledkezhetünk meg.

Mindkét tervben irány- és méretellentétek az uralkodóak de a grafika szabad formája a képek szögletességével
a lágy rajzu írott betO az erőtel/es Egyptiennel szerepet játszik az ellentétek rendszerében (24-25)
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Ellenpont, az ellentét egyensúlya

Az a tipográfiai elem (kép, erős
cím stb.), amely jelentékeny foltot
ad és aszimmetrikus szerkezetű oldalpáron van elhelyezve, az esetek
nagy részében felborítja az oldal
vagy oldalpár egyensúlyát. A hozzáértő szemlélő az egyensúlyzavart
azonnal észreveszi, a laikus szemlélő pedig megérzi, vagy legalábbis
a harmónia hiányát veszi észre. Az
egyensúlvi helyzetet ilyen esetben
helyre kell állítani. A kívánt egyensúlyt egy másik elemmel tudjuk elérni az oldalon vagy oldalpáron.
A „másik elem" legtöbbször nem
azonos tömegű, de alkalmas arra,
hogy együttes hatást, jelen esetben
az egyensúly érzését keltse. Nem
mindegy azonban, hogy ezt a másik
tipográfiai elemet - amely lehet kép,
jelentékeny clm, erősebb keret, vonal, dekoráció vagy más -, a térben,
az oldalon vagy oldalpáron hova helyezzük el.

D Egy elem egyensúlya. Ha például
csak egyetlen jelentékeny tipográfiai elemünk van, akkor az aranymetszés arányossága segit a térben
való elhelyezésnél a viszonylagos
egyensúlyi helyzet létrehozásában.
Aszimmetrikus alapelrendezésben
az aranymetszés arányosságával elhelyezett egyetlen elem is elfoglalhat a papír síkján olyan helyzetet,
hogy egyensúlyosnak érezzük, de
ilyenkor az egyensúlyt az arányos
térelosztás teremti meg.

Mindez azt jelenti, hogy a tipográfiai és grafikai elemek nemcsak
saját formájuk és súlyuk (sötét
vagy világos foltjuk) szerint vesznek részt az oldalpár összképének
kialakításában, hanem a papír felületén elfoglalt helyük is visszahat az
oldalak rendjére, jelen esetben az
egyensúlyára.
Az oldal vagy oldalpár felületén
elég sok olyan hely van, ahol egy

D Az ellenpont keresése. Abból kell
kiindulni, hogy az oldal vagy oldalpár egyensúlya nem áll elő természetesen. Az esetek nagy részében
a tervezés mozzanatai közben, ha
a tervezés többi feltételeit be akarjuk tartani, nem egyensúlyos helyzetek alakulnak ki. Keresni kell tehát az egyensúlyt. Olyan ellenpontokat kell találnunk, ahová az 2
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másik elemet elhelyezve további
egyensúlyromlás állna be. Néhány
hely azonban olyan, hogy javít a felbillent egyensúlyon, sőt teljesen
helyre is állíthatja. Azt mondhatjuk,
hogy ez a hely az elhelyezett elem
ellenpontja. Természetesen nem
egyetlen ilyen hely van az oldalon,
de a meglevők között van jobb és
kevésbé hatásos ellenpont.
Az ellenpontkeresés vázlati. Aszimmetrikusan elhelyezett elem kiegyensúlyozására
keressük egy másik elem helyét a papír felületén A Síeggatott vonalú korok nam szerencsés ellenpontokat mutatnak. A fekete
ponttal /elolt hely mér egy jobb lehetőséget
jelent két elem egyensúlyéban (1). Az ellenpont keresésekor számításba vesszük e
nem azonos katagórléba tartozó elemek viszonyát (2)
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Az els6 kép mellé elhelyezett második kép tovább rontja az egyensúlyt (3). Toljuk el a második képet a halyérBI, keressünk az előlinél jobb ellenpontot (4). Három
képpel keressünk egyensúlyt az oldalon (5). Bekapcsolódnak a lap többi tipográfiai elemei, s most már ez egyensúlyhelytet kialakításéban részt vesz a szövegmező
és e elm Is (6)
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•gyensülykeraséí és aszimmetrikus klmozdHás két példáját mutatjuk (7-8). Élénk, mozgó"
oldalpérokeleamelyekben a elmek és képaláírások Is részt vesznek az egyensúly végleges kialakításéban
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elemeket elhelyezve, egyensúly- és
harmónia-érzésünk támad. Az ellenpont kikeresésénél nem tudunk
olyan matematikai és geometriai
rendszert kidolgozni, mint az aranymetszés arányosságánál. Amíg a
tervezőszerkesztő nem szerez kellő
gyakorlatot, az ellenpontot csak kereséssel találhatja meg. A két elemet
a papír síkján mozgatva, egyensúlyi
érzésére bízva magát, keresi azt az
ellenpontot, ahol az elrendezésben
harmóniát talál. Bizonyára már a keresés első fázisában adódik néhány
pont, ahol az egyensúly inkább tovább romlik. Ha az egyensúly már
javul, akkor egészen addig kell keresni az ellenpontot, amíg érzés
szerint eléri az egyensúlyt.
• Az ellenpont kikeresésének nehézségei. A laptervező nem üres paplrsfkon helyezi el képeit, hanem
szöveg, cím, képaláírás, tónus, keret
stb. környezetében. Mindezek részt
vehetnek az egyensúly javításában,
de ugyanúgy nehezíthetik is az ellenpont keresését, hiszen az olvasást rend, a tipográfiai szabályok, a beosztások rendje, az összetartozás és
szétválasztás, vagyis a tipográfiai
egységrendszer nem elhanyagolható tényezők, és korlátokat szabnak
az el len pont-keresés szabadságának.
D Ellenpont-keresés több elem esetében. A súlypont-ellenpont megtalálása nehezebbé válik, ha több elem
lép kölcsönhatásba egymással az
egyensúlyi helyzet létrehozásakor.
Például egy nagyméretű kép ki-

egyensúlyozása néhány kisebb képpel azt a többletfeladatot jelenti,
hogy a kisebb képeket egymással is
egyensúlyba kell hozni. A legmegfelelőbb ellenpont és az egyensúly
kikeresésének munkájában a képen
belüli formák és ennek tónusértékei
is részt vesznek, mert a kép négy
széle által határolt mezőn belül
olyan formai ellentétek, belső súlypont-eltolódások lehetnek, amelyek az egész súlypont-ellenpontrendszerünket befolyásolják. Ezen a
ponton lép be egyensúlykereső
munkánkba a kimozdítás rendszere,
amellyel megtarthatjuk a terv élénkségét is, és a képen belüli eltolódásokat beépíthetjük egyensúlykereső
munkánkba. Az ellenpont-keresésnél mint erőteljes tipográfiai tényezőt, a címet is figyelembe vesszük.
Ennek foltja, iránya, terjedelme részt
vesz az együttes hatásban. De nemcsak a cím, hanem a szoveghasábok
szürke foltjai is az egyensúly megteremtésének részesévé válnak. Végül is minden elemünk, amellyel az
oldalt megformáljuk, több-kevesebb
jelentőséggel módosítja, helyével,
erősségével befolyásolja a végleges
egyensúlyi helyzetet és az ebből
származó harmónia kialakulását.

A tipográfiai rend és az egyensúly együttese A cím, a szövegmező a képek rendben, vonalban állnak, az oldalperon ezenkívül egyensúly Is érezheti (9) A dm, akim szöveg és mozgó kápe!rendezés nyugtalansága ellenére a! ellenpontok felismerhetőek az egyensúlyi helyzet létrejött, a tipográfiai szabályok betartása mellett (10)
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A tervezőszerkesztő egyik legszebb, de egyben legnehezebb feladata az ellenpontok rendszerének
kutatása, vagyis olyan kompozíció
megteremtése, amely új megoldásokat, „sosemvolt"-formát mutat,
mégis megőrzi az újság, a magazin
hagyományos rendjét, olvasásának,
az információk befogadásának mindenki számára elérhető módját.
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A ritmus

A ritmus életünk minden mozzanatában jelen van. Szivünk dobbanása, lélegzetvételünk, a nappalok
és az éjszakák változása és visszatérése, életünk részévé teszi a ritmust. Lépésünk üteme, táncaink
megismétlődő, majd változással
visszatérő mozdulatai, hangok ismétlődése, az élő beszéd hangalakjainak visszatérése, a vers hosszú és
rövid szótagjainak törvényszerűségei végül is annyira sajátunk lesz,
hogy nem is veszünk tudomást a
ritmusról; természetessé válik, hogy
mindenütt jelen van.
A ritmus fgy átszövi életünket:
a zenei ritmus például már egészen
kis gyermekkorban fontos szerepet
tölt be; tapsolással, kis mondókák
ritmusával kezdődik ismerkedésünk
a világgal, s a formák ritmusa is
korán jelentkezik.
Mint minden más ritmusnak, a
formai ritmusnak az alapja is az
ismétlődés; formai elem - szünet
(space) - formai elem. A visszatérés, az ismétlődés két elem esetében még kevéssé hatásos - már ami
a ritmust illeti -, legalább három
elem térbeli elhelyezése szükséges
ahhoz, hogy igazi ritmusérzést váltson ki.
A betűsor a tipográfus-tervező
számára a ritmus elsőrendű forrása.
A vékonyabb és vastagabb vonalak
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Azonos formák egyszerű ismétlődése, képek és korok, ütemesen, tormájukat és méretükei nem változtatva
visszatérnek. A második soron azonos formák és méretek kozul minden második kimozdul, Igy minden
harmadik azonos pozíciót vesz fel. ntmusosan ismétlődik (1). A betűsorok felsS fele inkább a felismerést
segíti elő, az alsá felén a vonalak és kórok ismétlődően visszatérő azonossága 3 sor ritmusát ad/a (2)
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váltakozása, a betűvonalak fehér 3
köze, a betűk közötti hézag ismétlődése, körök, szögek folytonos
visszatérése különösen a betűsor
alsó felén jelentkezik erős ritmushatással. A betűsor felső fele a jelfelismerésben kap nagyobb szerepet, az alsú fele inkább a sor ritmusát hordozza.
Ha a tervező nem nyomja el a
cím betűsort, hanem valamivel több
fehér mezövei veszi körül, a betű
felszabadulva kibontja belső ritmusrendszerét és nagy hatású esztétikai eszközzé válik.
A tipográfus-tervező betűkön kiművelt szeme rendkívül érzékenynyé válik más ritmusforrások felismerésére, és könnyebben találja
meg a felhasználás területeit.
D A képek sora és hézagaik ritmikusan változhatnak. Ilyen esetben
egyetlen elemtípus visszatérésével
érünk el ritmushatást, de nem mindig azonos etemmel, pl. nem azonos
képpel térünk vissza. Megváltozott
méret, esetleg az elmozdítás visszatérése, ismétlése bonyolultabban
érzékelteti a ritmust és ezekben az
esetekben ez a hatás válik uralkodóvá a kompozícióban.

Sötét és világos (vastag és vékony} vonalak váltakozása ritmust idéz (3). Pozitív sort váltunk negatívra,
majd újra visszaváltjuk. Az ellentétesség és ritmus kapcsolódik együttes íormaalakltó eszközzé (4)
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U

D A szedéshasábok és közeik is
ritmust mutatnak, ez azonban gyengébb és a háttérben marad.
Egymás után következő, egyforma széles címsorok ismétlődést
mutatnak, három sor pedig már határozottan ritmikus jelenség. Ha a
címsorok egymáshoz képest oldal- 4
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ellenpontba helyezett nagyméretű kép nyu
visszatéri Ismétlése az előbbi példánál mozg
vélik (6)
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irányban elmozdulnak, mint például
a kimozdított címsorok esetében,
akkor a második kimozdítás már
ismétlést és ritmust érzékeltet A
soresés a címsorokban az arányosságon kívül ritmushatást is jelent
A több soros soreséssel szedett címek ritmusa kihat az egész oldal
tervére, részt vesz az egész oldal
ritmusrendszerében.
• A szabadsoros címek sorait nem
tudjuk valamilyen meghatározott
rendszer szerint elhelyezni. Érzékünkre vagyunk utalva annak megítélésében, hogy a címkompozició
együttese egyensúlyos, harmonikus
hatást adjon, de ha ezt sikerül megteremteni, okvetlenül észrevesszük
a ritmus jelenlétét is A címkompozícióban a ritmust nem lehet erőszakolni de a szabad sorok jó elhelyezése nyomán a sorok legtöbbször jó ritmust mutatnak

• A különböző elemek, sorok, vonalak, képek stb olyan kompozícióban vesznek részt, amelyben
a tervezés más kategóriái játszanak
vezető szerepet Például az ellentéthatás, az arányosság, az egyensúly megadják a kompozíció alapmotívumait, a ritmus pedig mindezt
itt-ott szerényen átszövi, alig észrevehetően, csak a belső feszültséget
fokozva, másutt folerösítve, jelentékeny szerephez jut. Mindenképpen kerüljük el a hibás ritmust
Ahogyan feltűnik, zavart okoz versben, zeneműben a hibás ritmus, úgy
borítja fel a laptervező egyébként
í helyes elképzelését is.
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Két oldalon ritmust mutat a címsorok elrendezése
a szabad végzödésö hasábok változással visszatérd Ritmust ed e kép, a vonal, e kimotdltás A nyugalom mellett a ritmus létékossá teszi az oldalpárt A kovetkeiO
rendje, a kezdő fekete négyzetek, az alcímek és oldalpárra ezt a jellegzetes mozgást visszük át s ez teszi osszetartozává a négyoldalas anyagot (3-10)
a dekorációs htsábléniék is részt vesznek a ritmusérzés felkeltésében (7-8)
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A vonal

A vonal a laptervező tipográfiai
mindenese. Nehéz helyzetekben segítség, jó tervekben az esztétikum
forrása lehet. A tervező rajzolt vagy
nyomdai vonalakkal, dekorációs vonalakkal (csillag, pont stb.) dolgozik. A nyomdai, rézből vagy ólomból készült léniákról külön táblázatot mutatunk. A táblázat első, finom
vonalának vastagsága kb. % pont.
A további vonalminták 1, 2, 3, 4,
6, 8 és 12 pont vastagságúak.
A dekorációs léniák változatos és
igen sokféle mintázattal találhatók
a nyomdában.
A szedőgéppel is szedhető sordíszek mindig új, jó minőségű dekorációs vonalat adnak. Alkalmazásuk
gazdagítja tervünket.
D A vonalak felhasználása szempontjából nagyon fontos, hogy a
tervező tudja, mit akar a vonalakkal
elérni. Nem mindegy, hogy a vonalat hasábléniának vagy elválasztó
léniának szánja. A hasáblénia is elválaszt, de csak két hasábot. Két,
egymáshoz nem tartozó anyag elválasztásánál a vonal funkciója
megváltozik, s így ehhez a feladathoz kei) alakítani a léniát és környezetét.
Az alaposabb megismerés érdekében vegyük sorra a vonal különböző feladatait.
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A nyomdal vonal és a sordlsz A vonalak melletti számok a vonal vastagságát islzik tipográfiai pontokban (1).
Szemelvények a siedőgépan is szedhető és átnyomólóháról is alkalmazható sordhiekről (2) Haséblénia
és elválasztó vonel Az elválasztó vonal nagyobb közben áll, az egyik hasába! s szokásosnál keskenyebbre
szedjük (3). Vízszintes elválasztó vonal. Legyen félreérthetetlen a vonal elválasztó ttinkciója Az elválasztott
két részt na zavarja meg a láma Megfelelő hely maradjon mindkét oldalon (4)
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^ vonal térfelosnó funkciója A vonallal kisebb tereket képezünk s ebben a kisebb térben kialakuló uj erinyok szerint helyezzük el az elemeket (5-6), A szovaghaséboknuk és a címnek kepeiünk a vonallal uj mezőket A beosztások és a mergók a felosztott területre kulon külön érvényesek (7-8-9)
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Egy vonal/el rendezni tudjuk e tipográfiai terv fehér felületének forrni/át A többszörösen szabálytalan
fehér
mezében egyszerre „rend' lesz egyetlen vonal segítségével 110-11) A tipográfiai terv serkosltését
mag-Is
oldhatjuk szükség esetén vonal alkalmazásival (12-13)
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D Hasábléniák. Keskeny hasábkozben, például napilapban a hasáblénia segíti a gyors olvasást, a sor
végéről a sor elejére szemünk biztonságosan ugrik át. Hasáblénia
nélkül a hasábok kozott nagyobb
beosztás szükséges. Dekorációs
céllal esetenként nagyobb hasábkozben is alkalmazunk léniát, itt
azonban a léniának nem elválasztó,
hanem dekoráló funkciója van.
• Elválasztó vonal. Két, egymás
mellé tervezett anyagot elválaszthatunk léniával Ebben az esetben
a két anyag között nagyobb közt
kell terveznünk, mint az oldal többi
hasábkoze, mert a keskeny hasábkózbe behúzott vastagabb vonal
inkább összezár, mint szétválaszt.
A nagyobb közt valamelyik anyag
keskenyebb hasábszélességre szedésével érhetjük el.
D Vízszintes elválasztó vonal. Két
egymás fölé helyezett anyagot választ szét. A választó vonal szerepe
itt tisztán álljon, ne ragadjon a felső
anyagra, és az alsó anyag elmének
és szövegének is megfelelő teret
adjon.
D Térfe/osztó vonal. Több példán
keresztül mutatjuk be a térfelosztó
vonal funkcióját. Nagyobb térben,
kisebb tipográfiai elemek elhelyezésekor a tér kettéosztásával kisebb
tereket képezünk. Elemeinket, például a sorcsoportokat most már a
kisebb tér arányviszonyainak megfelelően helyezzük el. Más esetben
két kulön teret képezünk, például a
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szöveg és a cim, a kép és a cím
részére. Ezeken a felületeken zárt
terek jönnek létre, ahol a másik tértől többé-kevésbé függetlenül rendezhetjük el a tipográfiai elemeket;
önálló margó- és arányviszonyok
jönnek létre, és nem olvadnak össze
a sokszor szabálytalan alakú fehér
mezők.
• Rendteremtő vonal. A tipográfia
„sarkos művészet", ennek megfelelően sokszor egy-egy vonallal megteremthetjük a tipográfiai terv sarkait. De nemcsak a sarkositásban
segít a vonal, hanem a félreérthetetlen elválasztást is lehetővé teszi.
Ússzetartozónak jelöl szövegeket és
más elemeket, és szétválasztja az
össze nem tartozókat. A rendet tehát tartalmilag és formailag is megteremti. Formailag megszünteti az
elemek hézagainak összeolvadását,
ezért egyenesvonalú, tiszta tipográfiai rend jöhet létre, csökkentve a
nagyságrendek számát. Az elrendezés rendje is fokozódhat a több
egybeesés révén.
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A vonal többíéle steiephe2 lUtbst Rendez, dekorál, csoportosít, sarkoslt A hasábvonalak itt díszítenek, és
a rendet Is fokozzák. A elmeket kezdd ás bezáró vonalak, a fehér mezők bizonytalanságát szüntetik meg
A fejvona! a dekoráláson kívül csoportosít Is (14) Két vonallal szabályozhetjuk a tipográfiával elfog/alt tér
formé/át A képbe beépített negatív szöveg Igy kiegyensúlyozottabb alakot vesz fel (15)

• A vonal dekoráló szerepe. A vonal elválaszt, felosztja a teret, rendet
teremt, de ugyanakkor dekorációs
szerepet is betölt. A rovatfejet határoló két vékony vonal sok egyéb
funkcióján kívül dekorál is. A hasábvonal, a vízszintes elválasztó vonal
vagy $ordlsz jelentős díszítő motívum. A tipográfus tervező él is a
vonal dekoráló hatásával, és igen
sokszor alkalmazza a vonalat kifejezetten ezzel a céllal. Szaggatott vonalak, pontsorok, sordíszek a meg307
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Mindkét ábrán a vonalak és a sordlszek dekorációs szarepe dominál A fenti tipográfián az embléma, az
Iniciálék és a betűk tlpuse agyarént fokozzák a d/sz/tű hatást Az alsó oldalpáron a fOtémához kapcsolódó,
de külön szerkesztett részt emeltük ki dekorációs kerettel (16-17)
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A vonal összeköt, rendez, kompozíciót teremt (18)
A fai különböző elemen összefogja, a téblézatot
értelmessé teszi (19)
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feleid helyen alkalmazva kitűnően 2 (
beválnak a tipográfiai rend merevségének feloldására.
A sordlszeket, pontokat, csillagokat csak abban az esetben szabad keretképpen felhasználni, ha
a nyomdai készletben sarokdarabok is vannak, vagy a sarkot a díszdarabokból megszakítás nélkül tudjuk kiképezni. Rosszul összeérő sarkot* ne csináljunk, akkor inkább
mondjunk le a sordísz alkalmazásáról és sima vonallal keretezzünk.
• A vonal csoportosító szerepe.
A táblázat vonal rendszere, a grafikonok koordinátái, a diagramok
összehasonlító méretvonatai a vonal
alkalmazásának széles körű területet. A táblázat vonalazásának kell
biztosítani az anyag olyan csoportosítását, amelynek segítségével az
olvasó biztonsággal eligazodik a rovatok között.
Grafikonok vonalrendszerében az
abszcisszák és ordináták határozzák
meg a rendszerint idővel és mennyiséggel kifejezett görbék vonalvezetését, ezért a tervezőnek ismernie
kell a grafikon adatait és lehetséges
megoldását, hogy olyan helyet biztosítson a grafikon részére, amelyben a grafikonvonal a tényleges
változásnak megfelelő tendenciát
veheti fól. A diagramok vonalrendszerét úgy alakíthatja ki a tervező,
olyan széles beosztásrendszert alkalmazhat, hogy a mennyiségeket
jelző oszlopok vagy szalagok feltűnően érzékeltessék azokat a különbségeket, melyeket a diagrammal ki akarunk fejezni.
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Táblázatokban a vona/ csoportosít, értelmez, rendez A függőleges rendezést ez oszlopos szedés egybeess
sorai biztosítják ezen a példán (18), Greflkonok vonalhálója legtöbbször re/zolt, de e hely nagyságét ás
arányét sokszor elBre kell megállapítani. Ilyen esetben a grellkon várható formáiét az adatok ismeretében
elSre kell felbecsülni (19)
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1

A fehér mező

A laptervezfl munkájának lényege,
hogy harmóniát teremt a benyomtatott és be nem nyomtatott felületek kozott Akkor igazán szép egy
tipográfiai terv, ha negatívot pozitívra változtatva, a fehér felület
feketén nyomtatva is harmonikus
összképet adna.
A fehéren hagyott felületnek tehát aktív része van a forma alakításában Helyesebb is, ha nem fehéren hagyott részekről beszélünk, hanem megtervezett fehér felületről.
A laptervező mindig jelenlevő
fehér felülete a margó Első vizsgálódásunkat most erre a területre
irányítjuk.
D Margók. Az újság méretének és
a szedéstukor felületének viszonya
határozza meg a margók nagyságát
A margók aránya technikai és tervezési kérdés1 általánosságban a kotésmargó a legkisebb, a fejmargó és
oldalmargó a következő méret, az
alsó margó a legnagyobb.
A margók nagysága meghatározza az egész lap tervezési szisztémáját. Nagy margójű lapok (legtöbbször magasnyomással készülnek) nem tűrik el a szedésfeluleten
belüli nagy fehér felületet, mert a
margókkal összeolvadva bizonytalan, széthulló szerkezetet mutatnak.
A papir széléig kifutó képek sem
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A

alkalmazhatók sikerrel, mert az ilyen
képek töredezetté teszik a nagy
margókat.
A szűk margójú lapok, magazinok
sűrűn és sikerrel használják a kifutó
képeket, szedéstukron belül pedig
bátran dolgoznak fehér felületekkel.
A szűk margó és a sűrű elrendezés
zsúfolt hatású oldalakat teremt. A
szűk margó a lazább belső szerkezeteket vonzza inkább. Szebbek, kellemesebb hatásúak a lap oldalai, ha
a fehér mezőket belső tagolásra,
szétválasztásra használjuk, és mérsékelt margókkal dolgozunk.
• A ritkítás. A szövegszedés általános képét fellazítja a ritkítás. A
sűrű (kompressz) szedés általában
napilapokban szokásos. A magazinokban a betűfokozat emelése mellett (borgisz, esetleg garmond) legtöbbször egy pont ritkítást is alkalmaznak, (gy levegősebb a szovegfolt. Legtöbbször a hasábok szélessége is nagyobb, mint egy napilapnál. A ritkítás és a szélesebb hasáb
nagyobb hasábkozt; címeknél, alcímeknél valamivel nagyobb beosztást is feltételez.

daopü uenzmop

pümbpe peztoki ndgtrlk ncf dsríepöo mse

• Az alcímek fehér mezője. Az alcímek funkciója a szöveg tartalmi
tagolása, az olvasásra felhívó érdekességek kiemelése és a szövegmező szürkeségének formai feloldása. Ez utóbbi szerepe a képeslapokban egyre csökken. A képek,
a címek, a lídek, a hidak formailag
feloldják az oldalt; a szöveg közötti
alcímekre fgy kevesebb szükség
van. Az alcímek beosztásrendsze-
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Nagy margójú lapban na hasznél/unk a végesig
Nagy margójú lap nagy belső beosztásokkal stéteső képet mutat (2) ilyen esetben szOkabb beosztásokkal
képeket mert « széttördeli az oldalt (6J
dolgozunk (3) SzOk maigó/u lap szOk beosztásokkal nagyon zsúfolt Itisz (4) Szűk margóid lap klvénjakifutó
Szűk margóju lapba való a kifutó kép ahol ez
a nagyobb közöket, beosztásokat (5)
elevenné mozgóvá teszi az oldalt (7)
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rében két szélsőséget tanácsos elkerülni. A túlságosan szoros, kevés
hézaggal szedett alcímek erőltetettnek hatnak, úgy néznek k i mintha
„beékelték volna" őket a szöveg
kózé. A nagy közökkel szedett alcímek pedig szétdarabolj'ák a hasábot. Igyekezzünk megkeresni azt
a beosztásrendszert, amelyik az alcímek formai funkcióját a legjobban
szolgálja, és az oldalon mutatkozó
fehér felületek rendszerébe harmonikusan beillik.
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O Kiemelés fehér felülettel. A címbetűsor vonalrendszerének szépségét úgy érvényesíthetjük, ha a környezetét felszabadítva (nagyobb
beosztást alkalmazva) „élni hagyjuk" a nemes vonalú betűt. Szoros
környezetben a betű nem bonthatja
ki saját szépségforrásait s csak mint
a tipográfiai terv egyik eleme vesz
részt a kompozícióban. A címsorok
végződésénél keletkezett szabálytalan fehér mező úgy válik harmonikussá, ha a címsorok hosszának
törvényszerűségei, például a soresés nem csak a benyomtatott, tehát
a pozitív, hanem a be nem nyomtatott, tehát a negatfv (fehér) felületekkel is arányossági őrzéseket kelt,
és indokolja a címtér áltatunk meghatározott formáját.
Igen sokszor segítünk a fehér
mező rosszul alakuló vagy egymásba olvadó formáján egy vonallal,
amely képes rendet teremteni a kezdődő formai zavarban.
A címek, lídek és áthidaló szóvegek nagy lehetőséget adnak tipográfiai formák alakítására, hiszen mi-

nél többféle elemből rendezzük el
tervünket, tehát fokozzuk bonyolultságát, annál nagyobb szerepet
kap a háttér, a fehér mező és annak
rendje, amellyel a tipográfiai formák
esztétikussá válnak.
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• A leütés. Leütésnek azt a tipográfiai megoldást nevezzük, amikor
a szedéstükor felső vonalánál lejjebb kezdjük az oldalt vagy az oldal
fő tömegét. A képeslaptervezők
sokszor élnek a fehér mező ilyen
elrendezésével, mert ez az egész
oldalt levegőssé, könnyűvé teszi, és
nagy lehetőséget ad a címsor kiemelésére vagy lídsorok, áthidaló
szövegek dekoratív elhelyezésére.
Az oldalpár leütése azt jelenti, hogy
a felső fehér mező átfut mindkét
oldalon és jól összeköti őket. Nem
csak a két oldaton átfutó vonallal
köthetünk tehát össze, hanem fehér
mezővel is. Ha tervünket vízszintes
irányban nyújtottnak akarjuk kiképezni, akkor a leütésen kivul az alsó
margót is megnövelhetjük. Természetesen egy lapban csak kivételes
oldalakat tervezhetünk ilyen sok fehér mezővel.
D Szabad végződésű hasábok.
A fehér mező ez esetben a különböző hasábmagasságoknál jelentkezik, játékos, változatos képet mutatva. Ennek a látszólag szabad elrendezésnek elég sok kötöttsége
van, akárcsak a szabad soros címnek. Nem lehet a hasábvégződés
lépcsős elrendezésű, egymás mellett nem kívánatos több egyforma
végződésű hasáb stb.
11
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A leülésen klvul az alsó fehér mező" is nagyobb ezáltal vízszintes szerkezetűvé válik az oldalpár Eztflvízszintes
formát függőleges irányú clmetrendezés és fehér meiS teszi ellentétessé (70) A soreséssel szedett hátra zárt
címsorok a fehér mezőt is arányos formájúvá alaklt/ák A vízszintes fehér mezők és az Iniciálék fehér foltjai
könnyű szerkezetet eredményeznek ez oldalpáron (11)
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>l íeftíf mezflA /iléka cikkfolytmások oldalam Áthidaló elmek 4s alcímet helyettesíts Ildek a fehér környezet
ben dekorációként jelentkeznek A szokásos elrendezéstől lényegesen különböző oldalak változatosságot
teremtenek az egyébként unalmas folytatás-oldalak kozott (12-15)
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0 -4z oldalterven belüli fehér mezők. Akárcsak a vonal, a fehér mező
is elválaszt, tagol, csoportosít. A
tervezőszerkesztő világossá teheti
vele az egymás után következő szovegfolytatást, az olvasási rendet, az
alcímet helyettesítő szabad Ild értelmes összekapcsolását a szöveggel, s a sokszor oly fontos egymásutániságot címben, szövegben, képben, lídben. Igy lesz a fehér mező
a terv aktív része, az információ zavartalan és esztétikai többlettel felfokozott átadásának forrása.
• A fehér mezők egyensúlya. Ahogyan a benyomtatott felület a képek, címek, szövegek egyensúlyával
teremt harmóniát, a fehéren maradó
felületek is egyensúlyt igényelnek.
A fehér mezőknek is van ellenpontjuk az oldalon, vagy az oldalpáron,
s bár figyelmünk inkább az elemek
elhelyezésére irányul, az egyensúlyi
helyzet kikeresésének szükségessége a fehér mezőkre is áll. A készülő terv vázlatozása közben időnként szemünkkel váltsunk át pozitívról negatívra és javítsunk az esetleg rosszul alakuló fehér foltok elrendezésén.
G A lyuk. Az előbbi témával kapcsolatos a fehér foltok rendszerében
támadt lyuk. Ha a fehér mező valahol indokolatlanul, hiányosságot
okozva, egyensúly nélkül jelenik
meg, akkor a nézőnek kínos benyomása lesz, úgy érzi, hogy a tervezés
során valamit nem tudtunk megoldani és úgy hagytuk a tervet
„lyukasan".

D A képen belöli fehér mező.
A kompozícióban figyelemmel kell
lenni a képen belüli esetleges fehér
mezőkre is. A horizont feletti világos
égbolt például maga is fellazító, térteremtő elem. A terv összeállításánál ezt mint fehér mezőt számításba
kell venni. Nem adhatunk mellé nagyobb üres felületet, mert ez már
megsokszorozza a háttér fehér terét, s csökkenhet a terv értéke.
Q Nem mindig fehér a háttér. Sötét
hátterű, teljes oldal, vagy oldalpár
nagyságú képek, sötétszürke, vagy
fekete negatív oldalak esetében természetesen megfordul a színkép és
most az elemek, betűk, vonalak
lesznek fehérek s a háttér fekete. Az
elmondott szabályok, szokások
most erre a fekete mezőre érvényesek, azzal a megszorítással, hogy az
elemek margóviszonyaira még több
gondot kell fordítani, mert a negatívon belüli kevés margót a szemünk jobban érzékeli.
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A lehár mező ez oldalpér belső felületére kerül. A clm és a képek környezetében feloldást és értelmes tagolást
tesz lehetővé (16). A negatív oldalpár mezőé/osztása fokozott ta/vezűl munkát igényel, mait iszemünk
a negatív szövegek és elmek margóviszonyelre különösen érzékeny (}7)

D Az egész lap fehér rendszere.
A lap egységes képét a fehér mező
egyenletessége biztosítja. Aszerint
hogy sűrűbb vagy lazább szerkezetű a lap, több vagy kevesebb fehér
mezőt alkalmaz tervezője. A lapoldalak között is lehet azonban harmóniát teremteni egységes beosztásrendszerrel, tehát a benyomtatott és a be nem nyomtatott felület
arányának állandóságával. Egy-egy
rovat vagy novella eltérhet az egész
lap rendszerétől, de ez szándékos
tervezés következménye legyen, ne
a véletlenek játéka.
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A relatív nagyság

A művészetben a relatív nagyság
fogalma jól ismert. Egy tárgy, egy
alak nagy méretének határt szab a
lehetséges legnagyobb felület. Ahhoz, hogy valami óriásinak tűnjék,
más alakot vagy tárgyat kell sokkal
kisebbre méretezni.
• A tipográfiában hasonló a helyzet
azzal a kiegészítéssel, hogy a kialakult szokásokkal, szokásos méretrendszerekkel összevetve is lehet
valami nagy vagy kicsi.
D Az újságoldalon kialakult szokások határozzák meg azt a címbetűnagyságot, amelyet az újság méretéhez képest jónak érzünk. Ha ettől
jelentősen eltérünk és kisebb címbetűket használunk, akkor úgy érezzük, hogy a címbetűrendszer kicsi
a lap méretéhez képest. El lehet
képzelni olyan összeállítást, amelyben a néző úgy érzi, a címbetűméretek nagyok a kialakult szokásokhoz és az újságoldal nagyságához képest. Mindkét esetben csak
viszonylagosan lesz kicsi vagy nagy
az alkalmazott címbetű.
D Apróbetűs szöveghez, például
nonpareille szövegszedéshez a másfél cicerós nagyságú címbetű már
jónak, elég nagynak tűnik. Ugyanez
ciceró nagyságú szöveghez hatá-
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rozottan kicsi. Tehát ugyanazt a 1
címsort látjuk egyszer nagynak,
majd kicsinek.
Q Képek esetében még fokozottabban mutatkozik meg a relatív
nagyság. Két egyforma, középméretű kép izgalommentes együttes
hatást ad, de ahogyan az egyik kép
méretét emeljük a másik rovására,
úgy változik mindkettő relatív mérete. Az egyik relatíve nagy, a másik
relatíve kicsi lesz. Itt érzékelhető a
relatív nagyságok tartalmi alátámasztásának fontossága. Tartalmi
és formai okokból egyaránt tudatosan kell alkalmaznunk a relatív
nagyság szabályait.
• Nem azonos elemek relatív nagysága. Ha a tipográfiai kompozícióban felcím, főcím, szöveg, kép stb.
együttesen szerepel, akkor megfigyelhetjük a több elem viszonyában
mutatkozó relativitást. Bizonyos
képnagysághoz képest lehet egy
címsor relatíve nagy, hozzáillö, vagy
éppen relatíve kicsi. Ugyanúgy teremthetünk relatív különbséget felcím, főcím, alcím viszonylatában is.
Ü Az újság oldalainak relatív viszonya. A lap elemeinek nagyságrendszere az oldalak összességére is vonatkozik. Ha ettől egyes oldalak jelentékenyen eltérnek, akkor relatíve
nagy, vagy relatíve kis méretek alakulnak ki szemünk előtt. Az elemek
tehát nem csak egy oldalon belül
lehetnek nagyok vagy kicsinyek,
hanem az újság több oldalához
képest is,
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A kialakult szokások és ti újság nagysága határozza meg 11 alkalmezoU clmoetü méretét Ha ettől
lényegesen eltérünk, akkor relatíve kis vagy relatíve
nagy clmbetü fokozatról beszélünk (1-2)
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MNOPQ
A képek egymáshoz viszonyított nagysága Igen lényeges a tervezőszerkesztő
számára Ha az egyik képet felnagyítjuk, a misik relatíve kisebb lesz akkor Is, ha
eredeti méretét megtartja (3-4)

Nemcsak azonos elemiknek van relatív nagyságuk A külónbozB elemek, elmek,
képek Is ilyen viszonyban vannak egymással Kis képekhez viszonyítva leltet Igen
nagy a clmbetű, mis esetben viszont ugyenez megfelelő lesz A felcím nagyságinak csökkentésével megváltozik a relatív viszony (5-6)
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A kompozíció

1

A latin szó (compositio) fordítása:
összetétel, összeállítás. Lexikonszerű meghatározása a képzőművészetekre vonatkoztatva: elemeknek,
tárgyi motívumoknak, formáknak,
vonalaknak és színeknek az elrendezése, amely a természeti látvány
esetlegességeit kiküszöbölve az ábrázolás részei között szükségszerű
összefüggéseket, zárt rendet teremt. Ez a megfogalmazás a laptervezésre vonatkoztatva is helytálló, de kiegészíthetjük még az információ- és kommunikáció-elmélet idevonatkozó tételeivel.
D A tervezőszerkesztő fő feladata
az információk eljuttatása az olvasóhoz. Átvizsgálja, megismeri az
anyagot. Elolvasás után világosan
értelmezi a szöveget. Megvizsgálja
a képanyagot, összeveti a szöveggel. Értékeli a kapott címet: valóban
teljes egységben áll-e az anyaggal,
a felcím és alcím segíti-e, tovább
erősiti-e a főcímet és az egész
anyag tartalmát ? A lap teljes anyagába hogyan és hová illik a tanulmányozott anyag ? A tüzetes vizsgálat után alakít ki egy értékrendet,
amely meghatározza az anyag helyét a lapban, és az anyagon belül is
kialakul egy hierarchikus elképzelése a kiemelt képek, alárendelt képek viszonyáról, a címek rendsze-
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rének összefüggéseiről. Kiegészítést kér, javaslatot tesz lídek írására,
a címek esetleges megváltoztatására. Mindez a tervező számára a
teljes birtokbavételt, az anyag teljes
megértését jelenti. Csak így lesz
képes majd olyan kompozíciót kialakítani, ami az olvasó számára a
legkönnyebben áttekinthető, leggyorsabban befogadható információvá teszi az eléje kerülő anyagot.
Ha mindehhez még hozzászámítjuk
azt a többletet, amit az anyag kompozíciója mint esztétikai információ
jelent az olvasó számára, akkor láthatjuk, hogy az információ átadásának, az olvasóhoz jutásának és befogadásának kérdésében milyen
nagy szerepe van a laptervezőnek.
D Az elemek szándékos, nem véletlenszerű elrendezése. A komponálásban nem arról van szó, hogy a
szöveg mennyiség hogyan fér az
oldalra és mennyi hely „marad" a
képnek és a címnek, hanem az előbbiek szerinti gondos tanulmányozás
révén kell az anyag belső szerkezetének, tartalmi rendjének megfelelő
szándékolt rendet, összefüggéseket
megteremteni: fölé- és alárendelni,
kiemelni, visszatartani. Egyszóval a
véletlen elrendezéseket elkerülve a
tartalom és a forma belső rendjét
kompozícióvá alakítani.
G Ipari formatervezés, design. A
tervezőszerkesztő kész vagy félig
kész anyagokkai dolgozik. A szövegmező, a cím, a kép, a rajz, a vonal, a tónus és a dfsz tervező munkájának „nyersanyagai". Munkája

jellegzetesen tükrözi azt az új viszonyt, amely a művészet és a modern technika között kialakult. A
lehetséges műszaki berendezések
figyelembevételével komponál formát; létrehozza az anyag belső öszszefüggéseit megjelenítő formatervet (design), amely a nézőben egységes, a technikát és a művészi
formát egységbe foglaló szerves
szerkezetet éreztet. A kommunikáció, a közlés olyan magas foka lehet
jelen munkájában, amely az esztétikum sajátos hatóterülete révén az
értelem és szépség életörömöt keltő
egységével a befogadót (az olvasót) az információ teljes átvételére,
azonosulásra készteti.
D A technikai bázis. Ipari formatervezésről van szó. A műszaki lehetőségek olyan tudást és fegyelmet
követelnek meg a tervezőszerkesztőtől, amin nem léphet keresztül,
aminek minden területét a legaprólékosabban ismernie kell. Ha csak
egyszer nem veszi figyelembe a
nyomási eljárás nyújtotta előnyöket
és megkötöttségeket, a lapot elkészítő nyomda felszerelését, annak
állapotát, máris azt tapasztalhatja,
hogy a legjobbnak tartott kompozíciója is megreked, kivihetetlen
lesz. Nem dolgozhat például nyomdai betűmintakönyv nélkül.
A fényszedett címbetűkből csak
azokat használhatja, amelyek a
fényszedő-készülék repertoárjában
szerepelnek stb. A szerkesztőség és
a nyomda kölcsönösen alakítsa ki
a lapkészítés technológiáját. A szerkesztőség ne követeljen technikai-
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Az oldal legegyszerűbb elrendezése Is terv, kompozíció. Ebben is figyelembe vesszük a kép formáját, a clm
betűiét, a szöveghasábok e/rendezését (2-3). Tervünk felépítését Is befolyásolja az. hogy a kép ábrája
merre „néz". Eszerint kerül a kötésbe, vagy a lap szélére a kép (4-5)
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lag megvalósíthatatlan megoldásokat, a nyomda pedig ne szegényítse
a tervet azzal, hogy csak a legsimább, erőfeszítést nélkülöző technikát hajlandó alkalmazni. így azután lehetségessé válik, hogy a magasnyomással készülő lapok az eljárás kötöttségein kívül minden lehetőséget felhasználjanak a magasabb rendű tervezés kivitelezésére, a
mély- és ofszetnyomás műszaki
adottságait pedig nagyon kevés korlátozás mellett szabadon használhassák fel a tervezőszerkesztők.

• A lap jellege. A komponáláshoz
elsősorban a lap jellegét vesszük
figyelembe. Nem mindegy, hogy
szöveges, kevés képpel megjelenő
lap kompozíciójáról, mondjuk folyóft( ÍS egyszerű anyagok vennak a tervben Egy kép dm, szöveg, mégis bonyolultabb szerkezetet holtunk
létre ellentétességgel kimozdltissal ritmussal vonallal a kompozíció elemeivel (6-7) A tervben clm Ild, iratról, vagy ugyancsak sok szöveszöveg ra/z és képek vsnnek A komponálássá/ értelmes elrendezést egyensúlyi helyzetet harmóniát kere-ges politikai hetilapról van szó A
sünk (8)
képeslapok kategóriájában is nagy
különbségek lehetnek. A lényeges
tartalmi eltéréseken kívül a tervező
BCDEFGHU
is teremthet különbségeket, hogy
például szoros szerkezetű vagy laKLHNO
zább, nagyobb margójú, vagy a viFQHSTUV
lágon mindenütt jelentkező papírABCD
hiánynak megfelelő szűk margójú
lapot tervez. A döntések már itt
kezdődnek, de ezek a döntések a
kompozíciós lehetőségeket alapjaiban meghatározzák, befolyásolják a
lap jellegét.
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• A szabályok érvényessége. A
komponáló tervezőszerkesztő új
formákat, új megoldásokat keres, ez
azonban nem jelentheti azt, hogy
felmentést kap a szedésszabályok
és a tipográfiai szabályok torvényei

alól. Évszázadok hagyományai kristályosodtak ki ezekben a szabályokban, és valamennyiük a tiszta, világos megértést, a könnyű, és gyors
olvasást, az egymásutániság törvényeit, az Összetartozás és szétválasztás optikai megvalósítását szolgálja. A szabályok területén elkövetett hiba a legsikerültebb kompozíciót is elrontja.
D A tipográfiai rend is azok közé
a feltételek közé tartozik, amelyeknek betartása alapvető szükségesség, azzal a kiegészítéssel, hogy ez
már a kompozíciónak is szerves része. Nem marad úgy háttérben,
mint a szabályok betartása, ahol
csak az elkövetett hibát vesszük
észre. Minél bonyolultabb a terv,
annál inkább fokozni kell a rendet ahhoz, hogy valóban esztététikai élményben legyen részünk.
A tipográfiai rend két követelménye, a nagyságrendek számának
csökkentése és az egybeesés, egybevágás fokozása a terv bonyolultságán belül a részietekben teremt
olyan rendet, amely a világos áttekintést, a belső szerkezet megjelenítését mozdítja elő.
D A tanulható, tanítható esztétikai
kategóriák. A komponálás munkájának néhány mozzanata szavakkal
is kifejezhető, tehát tanulható. Az
arányosság érzését például előidézhetjük az aranymetszés kiszámítható arányosságával. Szimmetrikus
vagy aszimmetrikus elrendezéssel a
terv nyugalmát, vagy az egész szerkezet mozgását tudjuk a kompo-10
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Képesap szöveges (novella) oldelpárja. A kompozíció eltérnél a többi oldelpér rendszeréül. Nagyméretű
dm.k/séiőszoveg, iniciálé és szövegmeiő e kompozíció összetevői. A terv fellehetőén „egyszeri" kompozíció.
Más címmel, szöveggel nem megvalósítható (9). A kép nagy sötét meiójét használjuk fel a cint és a szövegIndítás megkompanéléséra. A kép belső szerkezete nyújt/3 ezt * lehetőséget (10)
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Szöveges oldal kompozíciója. Keretezett rovtt,
önálló kép. kisebb cikkek és agy alirendelt szöveg
terve. A tlpogriflal siebityok. a tipográfiai rend
az alapja az elrendezésnek. A fend a szépség forrása Is lehel, és a kompozícióban a rend mindig
előnybe helyezendő a rendetlenséggel szemben.
A címek, szedéshasábok, hasábköiok, a beosztások, a záróvonalak és a keretezés rendje ennek
a kompozlclónek alapgondolata (11)

A kompozíció Igénybe veszi a tipográfia rltkin
alkalmazható, különleges lehetőségeit. A folyószöveg követi e háttér nélküli kép formáiét. Megvalósttása a tipográfiai kultúra magasabb fokát és
a nyomdal dolgozók készséges egyűttmOködését
feltételezi, mart a sorok mefíészedesit nem lehet
egyenként előírni (12)

Bonyolultabb, grafikai hátitokra épito oldal terve.
Térrel, formával, vonallel, világos és sötét hatású
képekkel komponált ellentétességre, térfelosztásra,
egyensúlyra építő elrendezés Különleges esetek.
speclil/s anyagok esetében gondolhat e tervezi
olyan megoldásokre, amelyek éttérnek ugyan a lap
többi oldalitól, de Összhangban vannak a tarta12 lömmel (13)

zlcióba beépíteni. Gyakorlással fejlesztheti a tervezőszerkesztő a saját
látáskultúráját, például ha az ellentétesség esztétikai kategóriáját nagyobb biztonsággal és csakugyan a
tartalom irányában ható, tehát valóban a belső szerkezetekre felépülő
módon alkalmazza. Mozgást a kimozdítások rendszerével idézhet
elő a laptervező. A kimozditások
rendszere begyakorolható. A ritmus
is megvalósulhat, ha a tervező megtanulta, hogy hogyan alakíthatja sorait, képeit, szedéshasábjait, hogy
az ritmushatást ébresszen. A komponáláshoz tehát tanulással alapokat képezhetünk. Az alapok ismerete nélkül nem érdemes a komponáláshoz hozzákezdeni.
D Az a bizonyos többlet. Ezek után
be kell vallani, hogy a tervezés tanulható részein kívül a komponáláshoz tehetség kell. Tehetség nélkül a lapon vagy a túlzott egyszerűség látszik meg, vagy kalandos, elhibázott megoldások születnek.
D Legyen eddig még nem látott,
egyedi a kompozíció. Nincs két
egyforma cím, egyforma szöveg,
egyforma kép. A tartalom maga is
keresi a legjobb kifejezési formát,
de persze ez csak a tervező szubjektumán keresztül valósulhat meg. Ha
a tervező jól értékelte anyagát, biztos kézzel teremtett hierarchiát és
rendet, tájékozott a laptipográfia
legújabb irányzatai között, akkor
egyedi, „egyszer volt" kompozíciót
képes létrehozni speciális képzettsége és tehetsége révén.
13
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A tervezési ötlet

A komponálás speciális formája.
Ahhoz, hogy különleges, ritkán látott, vagy sosem volt megoldások
szulessenek, tördelési ötletre van
szükség. Majd minden anyag hordoz magában olyan részleteket,
amelyekből érzékeny ráfigyeléssel,
inspiratív ötletességgel „sohanemlátott" megoldásokat teremthetünk.
A tervezési ötlet azonban veszélyes
terület. Csak az ötletre koncentrálva
könnyen elszakad a laptervező a
realitásoktól és a jóra irányuló szándék visszájára fordul. A félresikerült
Ötletnél jobb az egyszerűbb megoldás.
• Az ötletek forrása. Elsősorban
a tartalom a forrás; a tartalom természetesen az alkalmazott elemekben jelenik meg. A képek szokatlan
kivágása, háttér nélküli képek, egy
képrészlet felnagyítása, szürke háttérként alkalmazott kép mind az ótlet forrása lehet. Új, még nem alkalmazott betűtípus a címben, vagy a
cím szokatlan tipográfiai megoldása, az oldal pozitív-negatív játéka, hasábok szabad elrendezése,
líd sorok kiemelése, grafikának és
tipográfiának szerencsés keverése
az ötletek egész tárházát nyújtja.
A szedésszabályok, a tipográfiai
szabályok és a tipográfiai rend az
ötletektől sértetlen maradjon.
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nagyon elekor,
Háttér nélküli, ai egész olda/páit Átfogó kép, a szedéshasábban mellészedéssal,
itlv megoldás
lehet (1) Meg/elelS méretű szovegbetű negatívba forgatva is /ól olvasható,
a nagybetűs ttd címsorral.
grafikával az egész kompozíciót ötletessé teheti (2)

Gfgh
ijklmnopqrs
tuvLuxyz

KLMNOPQRSTUVW

Néha elég egy embléma-szerű Indítás a szolidan el
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A szedés szabad végzOdésü sorokkal, a bavezelO rész kiemelt betOfokozattal, Játékos idézőjellel, clmkombinéció vonellal, feleimmel, emblémával, annak á bizonyítására, hogy a szokatlanul ható kompozícióhoz nem
kell az oldalon mindent teljesen lellordltani. Az ötletek maradjanak a megvalósítható tipográfiai megoldások területén, a tipográfiai rend mértéktartó nyugalma segítségével 15}
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ről vall. A tervezői munkát áthárítja
a technikai munkát végző tipográfusra, mettőrre, szedőre. Az így elkészült lap lehet jó is, rossz is, de
a jó lap nem a tervezőszerkesztő
érdeme.

A tervezés
kiterjesztése
az oldal minden
pontjára
Sokat vitatott terület a tervezői munka mélysége, a tervezőszerkesztő
munkájának részletessége. Akad
olyan tervező, aki csak vázlatos tervet készít. Jelöli a szöveg hasa bot,
két vonallal és kézírással jelöli hova
kerüljön a cím, odacsapott felületes
vonalkával jelöli az alcím helyét, s
végül betűvel odaírja: keretben. Az
ilyen tervezői munka elfogadhatatlan, és a tervező hozzá nem értésé-

• A laptervezés teljes, maradéktalan munkát igényel. Fogadjuk el,
hogy a tervezői munka a szedésszabályok, a tipográfiai szabályok, az
olvasási rend, a tipográfiai rend szigorú betartásán alapszik és minden
további alkotói tevékenység csak ez
után következik. Az arányosság például laptervezésünknek egyik szépségforrása. Az alkotó munka nagyon sok területén alkalmazzuk az
aranymetszés arányosságát. Például

a címsorok hosszát, betűnagyságok
arányát, beosztásokat, térfelosztásokat, képméret-különbségeket tervezünk az aranymetszés szerint. A
felsorolásból érezhető, hogy az arányosság meghatározása, az arányos
méretkülönbségek megteremtése
igazi tervezőt feladat és hogy ezt
lazán odavetett vázlattal nem lehet
megvalósítani. A tervet tehát minden részletre kiterjedően a laptervezőnek kelt elkészíteni.
D Milyen legyen tehát a terv?
A laphoz előrenyomott tükörpapiron nagy pontosságú tervet kell készíteni. Hegyes, puha ceruzával készült, jól látható rajzot készítsünk.
Minden vonala félreérthetetlen le-

A terv kiterjesztése az oldal minden pontjára azt jelenti, hogy a részleteket, e szövegmezőt, az iniciálét, a címsorokat, a képaláírásokat és az oldalon Iev6 grafikai és
tipográfiai elemeket gondos apró/ákossággal kell megtervezni (1-2-3)
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gyen. A tervezők és a nyomdai dolgozók között kialakult egyezményes
jelzések pontosak és megállapodásszerűek legyenek. El kell kerülni,
hogy a felületesen alkalmazott jelzések miatt más értelmet kapjon a
jelölés. Az ilyen tévedés csak sokszoros munkával hozható helyre.
• A rajzolt terv összefüggése a kézirat és a képek jelzéseivel. A kéziratok szövegének nyomdai sorokra
való gondos kiszámítása után készül a rajzolt terv. Ebben alakulnak
ki a komponálás során a képméretek, a címek sorai, a beosztások, vonalak, tónusok és természetesen a
szövegmező is. A rajzolt terv az
alapja a kéziratok nyomdai előírásának, a képek méretezéseinek és minden egyéb előírásnak. A tervezési
munkánk három lépcsős tehát: számítás, rajzolt terv, előírás. Csak így
lehet Összhang a terv és a kivitelezés között. Csak így várhatjuk el,
hogy az előírásunk szerinti betűnagyságból kiszedett folyószöveg
csakugyan olyan felületű legyen,
mint a rajzolt tervünkben volt. Hogy
a kézirat nyomdai előkészítése nyomán, az általunk meghatározott betűtípusból és változatból, az előírt
nagyságból olyan szedett címsor
legyen, mint amilyent a tervünkben
rajzoltunk, és így tovább.
D Előírások a tükör/apon. Néhány
előírást nem tudunk a kéziraton jelölni és nem jelölhetjük a képekre
sem. Ezeket a rajzolt tervre írjuk
betűvel, Ilyen például a negatív
címsorok előírása, a negatív képalá-
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A szöveg részletterve pontosén meghatározzuk a hasábok szélességét, magasságát, elhelyezkedését e papírsíkon (4) Clmterv a betO típusa, nagysága, e sorok hossza, a beépített l/d sorok soresése pontosan a tervnek
megfelelő (5) A képelrendezés-terv a Uikona/z alapján méretezett képek arányéi, nagyságuk, a köztük levS
hézagok és egybeesésük a terv fontos részel (6} A képa/álrás-terv a sorok elhelyezkedése, hossza, értelmes
megtörése, pozitív vagy negatív megjelenése a tervezőszerkesztő el nem hanyagolható feladata (7J
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írások, a szürke mezők és negatívok
tónusértékei stb. A sikeres munka
megkívánja a pontos előírást és azt,
hogy az előírás a lap tervezőjétől
származzon, mert ha másnak kell
dönteni az már két tervezőt jelent,
és két tervező nem gondolkozhat
egyformán.
D A részletek terve. A kompozíció
nem csupán általános terv és nem
is csak az alkotóelemekre ráhúzott
forma. Az elemek állnak össze megkomponált oldallá. Minden elem
rendkívül fontos szerepet kap a
kompozícióban. Egyetlen sort, egy
képaláírást sem lehet elhanyagolni.
Arra gondoljunk, hogy a legkisebb
elem hibája is példátlan rombolást
visz végbe az általános képben. Ha
egy oldalon valahol tipográfiai hiba
van, csak azt vesszük észre. Már
semmi másra nem tudunk figyelni,
a terv minden jó tulajdonsága hiábavaló. A szépnek tartott lapok tervezői ezért fordítanak annyi munkát a
részletek megtervezésére.
• A szövegmező részletterve. Aszöveghasáb szélességét, kezdetét és
végét a tervben világosan, félreérthetetlenül kell jelölni. Ez a jelölés
természetesen a kézirat szövegének
kiszámításán alapul. A kéziraton jelöltük a betűtípust, a betűfokozatot,
a ritkítás és a bekezdés mértékét.
Ezekből az adatokból kaptuk meg
a sorok számát, a szedés terjedelmét. A szöveg közötti alcímek is
pontos, részletes előírást kívánnak.
A betűre vonatkozó előíráson kívül
az alcfmsorok ritkítását, a fölé és alá
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A rovatfej betűtípusa, nagysága, változnia, a nagyobb betű alapvonaléval egybeeső kisebb sor, a vonat és
a címsor közötti beosztás, e felső fehér mező leütése, csak úgy születhetett meg. ha annek pontosan rajzolt
terve ás ehhaz kapcsolódó előírásai voltak. Ugyanez vonatkozik a hasébköira, hasábléniára, az eleim
beosztásvlszonyalra Is. Ne tételezzük fel, hogy mindaz magétól, előírás és tervezés nélkül alakulhatott ki (8)

helyezett üres sorok számát is elő
kell Irní. A szöveg az alcímekkel
együtt adja a végleges szedésmenynyiséget. Ha pontosan számoltunk,
ezzel a szövegfelülettel dolgozhatunk a tervben. A hasábok elrendezése a kompozícióban azt a szürke
mezőt jelenti, amely háttérként szerepel a tervünkben. A komponálás
munkájához jó, ha a rajzunkban
egyenletes cikcakkvonalakkal imitáljuk ezt a szürke mezőt. Igy az már
a rajzolt terven ugyanazzal a szürke
háttér értékkel jelenik meg, mint
majd a szöveg a nyomtatásban. A
pontos számítás és pontos rajz segít
abban, hogy elkerülhessük az olvasási rendben mutatkozó hibákat, elkerüljük például a képek sokszori
átlépését a szöveggel, a rendkívül
rövid (4-5 soros) szedéshasábok kialakulását. Az alcímek helyét meghatározva több alcím egyvonalba
esését is elkerülhetjük. Igazi komponálási munka tehát a szövegmező
pontos kiszámítása és részlettervének megrajzolása.
• A címek részletterve. A tipografikai lapterv kiemelkedő kompozfciós eleme. A címbetű nagysága,
típusa, változata (világos, kövér
stb.), a sorok formája, elhelyezkedése, helyfoglalása a címtérben, a
cím sorai közötti ritkítás mértéke
csak akkor alakulhat ki, ha pontosan
felvázoljuk. Aránya, viszonya a címrendszer más elemeivel, felcímmel
és alcímmel, a tipográfiai egységrendszerszerinti térbeállítása a laptervezés, a komponálás legszebb,
de legnehezebb feladata. Csak tő-

Al>cdelüe;liijlElm

véglegesen meghatározza elhelyezkedését az újságoldalon. A tipográfiai rend megteremtésével egybeesések és elmozdítások támadnak.
Az egybeesések csak úgy valósulnak meg, ha a helyes méretezésen
kívül rajzában is pontosan jelöl minden térközt, találkozást, egy bevágást a tervezőszerkesztő.

Vn Képaláírás terv. Elhanyagolt terület. Az az oka, hogy nem alakult ki
még a képaláírások szövegének
megfelelő stílusa. Sokszor banális,
képet ismétlő szöveget vagy kurta,
semmitmondó képaláírásokat kapunk, fgy azután a laptervező is
mint mellékes elemmel foglalkozik
velük. A jó képaláírásokból viszont
Elkészült oldal képe/rendezés- és fehér meiC terve. érdekes, az egész oldalt segítő részFeltétlenül a tartalomból kell kiindulni. A kópék
nagysigkulönbsége úgy alakulhatott ki, hogy a
lettervet lehet kidolgozni.
kiemelt képek több információt tartalmaztak, mint
az egyformára méretezett négy kisebb kép, melyeknek még elhelyezése és azonos mérete Is azonos jelentőségei sugall (Példánkban négy portrét
feltételezünk ezen a helyen.}

kéletesen kidolgozott részletterv
biztosítja, hogy a betű nemes vonalai a kompozíció részévé váljanak
és a nézőnek rejtett forrású, tiszta
örömöt szerezzenek.
i/.

D A képek részletterve. Képeslapban kompozfcióit irányító, az egész
laptervet meghatározó szerepet tölt
be a kép. Pontos méretezés után a
vágások, kivágások nyomán alakul
ki külső formája. A laptervbe ez a
külső forma kerül. Méretaránya,
széleinek a tükörre rajzolt vonala

• Ajánlás a tervezés kiterjesztésére.
A tervezőszerkesztő alkotó munkája a kész vagy félig kész elemekből összeállított grafikai-tipográfiai
kompozíció. Nem egyedi műalkotás, nem az örökkévalóságnak készül. Ipari formatervezés. A mindennapok esztétikájához tartozik. Alkalmas arra, hogy az olvasó látáskultúráját fokozza, kellemes esztétikai élménye legyen és segítségévet erőfeszítés nélkül jusson nagytömegű
új információhoz. A lap nagyvonalú
általános elrendezése nem tipográfiai terv. Az ipari formaterv akkor
valósul meg, ha minden sor, minden
vonal, minden kép és minden térköz
pontosán a helyén van. fgy nyeri el
végleges formáját és tölti be kommunikációs és esztétikai funkcióját.
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Címszerkesztés
- címtipográfia
Laptervezésnél a címszerkesztés
és cfmtipográfia elválaszthatatlan
két szó. Lapszerkesztői és tipográfiai felkészültség egyaránt szükséges ehhez a munkához.
A címek tartalmi része, gondolatritmusának, hangulatának megteremtése, egyeztetése a szöveggel, a
képekkel, szerkesztői feladat. Mindez mégis elválaszthatatlan kölcsönhatásban áll a tipográfiai tervvel,
betűvel, beosztással, méretekkel.
Az természetesnek látszik, hogy
egy közgazdasági lapban más címszövegeket használunk, mint egy
képeslapban vagy egy magazinban.

de a címszöveg kialakítását a lap
tervezési módja, stílusa, tipográfiája,
a rendelkezésre álló hely és a hely
formájának lehetőségei is meghatározzák. Ez a címszöveg: Szenzáció
az űrben, nemcsak egy laptípust feltételez, hanem egy elrendezési
módszert is. Egy klasszikus vagy
akár modern folyóiratszerű tördelés
mellett ezt a clmszöveget nem adhatjuk. A Shakespeare drámái cím
viszont nem illik egy magazin jellegű
tördeléshez, pedig nem kétséges,
űrrakétáról lehet írni folyóiratszerű
lapban és Shakespeare drámáiról is
magazinban. A clm szövegezése alkalmazkodjék a lap tervezéséhez is.
Az oldalterv szokásos rendszere
visszahat a szövegezésre. Ennek a
kölcsönhatásnak az elhanyagolása
miatt törés támad a lap harmóniájában.
A cím megszerkesztése, megszö-

vegezése még további figyelmet követel. Az oldalon levő többi címmel
is összevetjük, sőt az egész lap címszövegét is ismerni kell a munkához.
A cim egy részlete vagy szavai ne ismétlődjenek és ne legyen értelmileg
egymásnak ellentmondó cím a lapban. A cím alatti szöveg és képanyag tartalmával egyezzen meg a
cím tartalma, ne legyen pl. „izgalmas" a cím, ha a szöveg és a kép
nem az, de ennek fordítottja is törést
okoz.
D A clmszövegek vizsgálata. A tervezés előkészítő fázisában a címszöveget tipográfiai formáihatóságának oldaláról gondosan megvizsgáljuk. Hosszú-e vagy rövid a
cím? Több részből áll (pl. feleim,
alcfm), vagy csak egy zárt mondat ?
A szavak hosszúak vagy rövidek,
több rövid szó között akad-e egy

1-2. A elmek szóvege, szövegének stílusa összefüggésben áll a laptípuséval,elrendezésének rendszerével. Ez a két példánk fordított, mert a Shakospeam-drimik clmInkább az első elrendezést vonzza, a Szenzáció az űrben clm pedig a szabadabb, mozgalmasabb tervezést feltételezi

Szenzáció az Űrben
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Shakespeare
drámák

Hosszú dm:
különösen hosszú? A hosszú szó
kedvezően elválasztható-e? stb. A
vizsgálat után kibontakozik képzeAbcdefghijk|lmnopqrstletünkben az a térforma, amiben ezt
uvwxyz[abedefIg
a elmet előnyösen, értelmesen, érdekesen alakíthatjuk ki.
no
Az egyeztetés szintén fontos
mozzanat a címtipográfiában. Mi' lyen a lap jellege, tördelési rendszere? A szokásos betűtípus vagy
típusok közé hogyan illeszthető
be ? A elm alatti témával, szöveggel,
képekkel kerüljön szoros kapcsolatba, mindezeken kívül a terv érdekes is legyen s a tervezői fantázia
nyoma is lássék rajta.
Később ennek az egyeztetésnek
Rövid efm:
egy-két részlete tudatunkban már
háttérben marad, automatikussá vá•
"
BBFGH
lik, mégis jelen van a tervezésnél és
sok hibát elkerülhetünk, ha nem
hagyjuk figyelmen kívül.

Abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz
abedef
ghijklmno
DEFGH

D A clmbetű megválasztása. Egy
lap címbetűit bizonyos rendszer
szerint állítjuk össze. Lehet a lap címeit egy betűtípusból, annak különböző erősségű és nagyságú változatából összeállítani, és lehet változatos címbetűket használni egy
lapon belül a betűtípusok keverésével. Az eredmény nem azon múlik,
hogy a két nagy csoport közül melyiket alkalmazzuk, hanem azon, hogy
melyik megoldás áll közelebb a lap
tartalmához, címszövegezéséhez és
főképpen milyen tipográfiai felkészültséggel használjuk az egyik
vagy a másik módszert.
Az egyforma betűtípus alkalmazásának feltétele, hogy az előállító
nyomda rendelkezzék a betűtípus

Több i&vid szó kötött egy különösen hosstú:

Abc|defgh|ijk|lmnopqr
stuvwx|yzab|cdefghij

Abc
defgh
lmnopqrstuvwx
yzab
cdefghij

minden változatával és fokozatával,
mely a laphoz szükséges lehet. Nagy
előnye, hogy a rendszer nyomán dolgozó szakemberek, címszedők, mettőrök, de a tördelőszerkesztő is
könnyen begyakorolhat egy beosztás- és méretrendszert, amivel a lapoldalakon rendet lehet teremteni t i pográfiai értelemben. A jó tervezést
és kivitelezést feltételezve nyugodt,
harmonikus oldalakat nyerhetünk.
A lapot fenyegető egyhangúság
' elkerülésére a tervezők egy része
egy-egy oldalpáron vagy oldalon,
esetleg egy bekeretezett részen eltérő betűtípusokat is felhasznál egy
kis élénkítésre. Ez az eltérő betűtípus ebben az esetben tartalmi változást is jelent.
Mindenki számára (tervező, mettőr stb.) nagyobb feladatot jelent a
több címbetű-család alkalmazása.
Ez alapos betűművészeti és tipográfiai ismereteket kíván. A tervezőnek
az egész lap tervét kézben kell tartania, vagy nagyobb terjedelmű lap
esetén a munkatársakkal összhangban kell a betűkeverést alkalmazni.
Egy lényeges kérdést rögtön tisztázni kell. Mennyi, milyen terjedelmű, milyen kivitelezésű hirdetés van
a lapban.
A nálunk is mintául vett külföldi
képeslapok és magazinok összhatását színes, tarka hirdetésözönét,
betű- és tipográfiai változatait nem
utánozhatjuk, mert ilyen tömegű és
minőségű hirdetésre mi nem számithatunk.
Ha egy lapot élénkíteni akarunk,
azt képpel, képelrendezéssel, címtervezéssel, tipográfiai és betűterve331

u

zési eszközökkel érhetjük el. (A betűkeverés a hirdetésekkel tarkított
lapokban természetesen fokozottabban jelentkezik.)
A betűkeverés alatt természetesen nem ízléstelen összevisszaságot
12
értünk, hanem betűművészeti és t i pográfiai ismeretekkel megerősített,
gondos tervezői munkát. Olyan betűkeverésről van szó, ami összhangot, harmóniát képes létrehozni.
Vizsgáljuk meg, hogyan áll elő ez a
13
harmónia. A tipográfia szabályainak
betartását tételezzük fel. A margók,
sortérkozök rendezettek, a szóközök
vagy ritkítások jó sorképet adnak.
Ezzel most nem foglalkozunk.
Kezdjük el a betűválogatást már
azzal, hogy egy álló főcímhez egy u
kurzív alcímet adunk. Ha a betű sa-
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abcdefghijklmnopqretuvwxyz

abcdefghijklnmopq
abcdefghijldmnopqrstuvwxye

ABCDEFGHIJKLMN
ABCDETOHUKLMNOPtíKKTUVW

ABCDEFGHIJKLMN
3

abcdefghijJdmnopq
ABOJEPGHIJKLMNOPQBSrrU

3. Egy típusból (klasszicista Modem 20) szedett elmek. Ha olyan típust választunk, amiből sok változat
áll rendelkezésre, kielégítő mozgalmasságot érhetünk 0! a lapban Elől/áss és szedése könnyű. 4 Kurrens sorhoz arányos kisebb kurrens sor. 5 Kurrens 1 g
ál/ó sorhoz kurzív kurrens sor 6 Verzá/ls címhez verzélls kisebb alcím 7. Verzál/s föc/m, kurzív kurrens
eleim. 8. Kurzív főclmsorhoz ellentétesen kisebb verzálls alcím 9. Kövér kurrens fíc/m, ellentétesen kisebb kurzív verzál alclmbetö. 10. Kövér verzálls sorhoz kurrens normális vastagságú alcímet szedtünk

16

klmnopqrstuvwxy
ASCDEmWJKLMNOPQBSTUV

AIWWFGHIJKLMAO
sbcdefjíhoklnuiopqratavnyz
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A tetúkeverés alapos bBtüismenttel oldható mag
helyesen. £gymássel keverni esek teljesen más vonalrendszerű betűt lehet. Ellentétekre ven szükség:
illát a kurzívval, világosat a kövérrel, szögleteset a
kankdeddal, díszeset az egyszerűvel. A közel esSvonabentíszerek hibás betOkeverást adnak. 11. Kurzív
madiavátls főcímhez széles, világos, ritkított grotaszk alcímet adtunk. 12. Félkövérverzális groteszk- „
hez világos kurzív kurrens betűsor jó keverést mutat. 13. Kézírásos főclmsorhoz kis fokozatú verzálls
groteszket kevertünk. 14 Szélesebb félkövér verzálls
groteszk címhez világos, kisebb, kurzív alcímet szedtünk. 15. Kövér, kurzív, kurrens klasszicista antikvához álló verzills groteszket vettünk. 16. Széles kövér
Egyptienne sorhoz kézírást utánzó kis fokozatot alkalmaztunk. 17. Árnyékolt, verzál/s, dtszbttOs főcímhez kurz/v groteszk kurrens alcímet tervettúrtk

Abcftdeffrghmjklttmno
•

P O H S T U V W

EFGHUKLMNOP
,

Abcdefghijklmncp

GHIJKLMNOPQ
Abctkf&ÜjklnirUipqTSt

Abcdefghijhlmn
ABCTJB=CHUKLMNOPQR

w •

ját típusából tervezzük, akkor az ará- 25
nyosság vagy az ellentéthatás érvényesüljön. Az aranymetszés 1 3 : 8 as aránya már harmónia. (16 pontos
betűhöz 1 0 pontos kisebb fokozatot
Arstuvwxyz
választhatunk.) Nagyobb méretű
19
betűknél a lap szokásos hely-leheItfiMW RtfJjtjfr
tőségeit is figyelembe véve már elind
lentéthatás alapján válogatjuk meg
a fokozatokat, p l . 1 3 : 5 arányban.
Ha az oldal képét nem betűkeverésnriHiiMUilill
ből származó tipográfiai rendetlenSMtKMf. lop i W u
uld alu "RiMaaH
20
ségek zavarják, a betűkeverés feltűnik, jobban „ k i l ó g " az oldalból. A h i bás soresés, a rossz térköz, ragadás,
szétállás még j ó betűkeverés mellett
is elrontják az oldalt. Kevert betűtípusok esetén a tipográfiai hibák fel21
tú'nőbbek, mint az egy betűtípusból
tervezett tápoknál. A betűkeverés
Példák egy típus változataiból szedett elmekre. Azo
alapszabálya az ellentét. Más típusú
nos típus
noí
í/pi/s nagyobbis
nagyobb is *
kisebb
/ " fokozata.
''
Azonos
*
clm'
betO és iniciálé i"
(25-26)
betűt csak úgy érdemes alkalmazni,
ha az karakterében, vonalainak
rendszerében messze eltér az alapul
22 vett sor betűjétől. Sötét betű mellett
a világos; kemény, sarkos mellett a
lágy, finom hajlású, vagy kerekded;
álló mellett a kurzív; sűrű, tömör sor
mellett a spacionált; kontúrvonalas
mellett a fedett; díszes mellett az
23 egyszerű; kézírásos mellett a kötött
vonalú stb.
Nem szabad keverni egymáshoz
közelálló típusokat, p l . kétféle klaszszicista antikvát, vagy kétféle me1a
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Hitíélo rossz betűkevorást mutatunk be. Valamenynyi hibás, mert egymáshoz kötél eső vonalrendszereket kevertünk. Na keverjünk medlevélis csalidba
tartozó betűt klasszicista vonalrendszerű betűvel.
Két keskeny betűt, két széles betűt, két dlstbetűt nem
szabad keverni (13-24)
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Egy típusból félkövér, kurrens és vénéi, kövér é& kur- Ezeknek az oldalaknak címei betűkeveréssűí készültek. Mad/evéfis kurzív kurrenshez széles világos groteszk
2/v változatok (27). Egy típusból fSclm, alcím és verzéí Egyptlenna-hez groteszk kurrens, árnyékolt, tffszbotüfiöz kurzív groteszk stö. A legfontosabb betQkeyat
Inictélé A tlpogrétiBi tervben ra/lö változatosságot rési szabály:
egymástól tévol eső vonBlrendszerek keverése jó hatású (23-30)
mér nem Is kell fokozni a betQkovoróssel (28)
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dieválist, vagy kurzív betűhöz kézÍrást utánzó típust. A legtöbb baj abből származik, hogy minden áron kever, betűtípust változtat a tervező,
még akkor is, ha nincsenek meg a
betűkeverés feltételei. Ez zűrzavart
okoz a lapban, amit feltétlenül el
kell kerülnünk. Időt és fáradságot
kell áldozni a legalkalmasabb betű
kiválasztására. Természetesen vonatkozik ez egy címen belül és az oldalpáron belül is, de összhangra
kell törekedni az egész lapban.

Hétont különböző cím-térforma. Rövid szavakból álló címhez magas álló tér (31). Egy hosszú szó és több rövid
szó részben horizontális, részben vertikális térformát alakíthat ki (32). A harmadiknál nemcsak nagy horizontális táifoimáról van szó, hanem ei mái összetett tervezési folyamat, melyben a vertikális rajz, az inkiélé-indttés
és » vonalrendszer Is szerephez jut (33)
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D A clm a lapterv egy része. Bármilyen érdekes oldalt - s azon bármilyen különleges címet tervezünk,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
egész lap tervét, stílusát, szokásos
elrendezését, szokásos betűtípusait,
betűnagyságait stb. A cím esetleges
különlegessége, meglepő megoldása is része a lapnak. A változás,
meglepetés csak stílustörés nélkül
következhet be. A lap forgatása
közben is legyen érezhető, hogy
ugyanarról a lapról van szó.
• A cím az oldalterv egy része.
A cím az oldalon Önálló egység.
A papírmező, melyen elhelyezkedik,
alkalmas egy önálló tipográfiai terv
megvalósítására. Ez az önálló terv
azonban a legszorosabb kapcsolatban van az oldal, sőt oldalpár többi
elemeivel. A többi címmel, a képekkel, szöveggel stb.-vei. Az egymáshoz való viszony tartalmi és formai
vonatkozásában értendő. Az oldalon elhelyezett különböző anyagok
harmóniája nem jön létre magától,
ezt külön meg kell teremteni. Terv
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ez is: Összehangolt oldalterv, melyben a címek önállósága mellett meg
kell keresni azoknak egységét is, ami
éppen úgy létrejöhet az azonosság
vagy arányosság magas szinten való
alkalmazása által, mint az ellentétek
céltudatos hozzáértő kialakításával.
D A cím részére kialakított térforma.
Ezen nem azt értjük, hogy tervezés közben meghatározott „helyet
hagyunk" a címnek. Ez a munka egy
összetett tervezési mozzanat. A clmszöveg vizsgálata éppúgy része ennek, mint a c/mbetű megválasztása.
A képek értékelése fekete vagy világos tónusa sem hanyagolható el,
32 elrendezés iránya (vertikális, horizontális) is más-más térformát idéz
elő. Az előző oldal címrendszeréből
kialakult forma s az ezután következő változtatási szándék is befolyásolja a cím térformáját. Úgy is
mondhatjuk, hogy ez kialakul, de
nem véletlenül, nem anélkül, hogy
a térformára ne lennénk tekintettel.
Végül is, ha már megformálódott a
cím, tapasztaljuk, hogy önálló grafikai, tipográfiai egységgé lett,
melynek tere, közei, tagoltsága,
egysége, margói, tehát a térforma
belső terve és környezete formálta
olyanná, amilyen.

Arányosság e betűnagyságok viszonyában. Az újságban a kisebb fokozatú bstök esetében a 13:3
arényt használjuk (34). A nagyobb fokozatú betűknél a 13:5 alannyal már Inkább ellantátas hatást
érünk el (35). Az arányosság az oldat többi elmeivel
összevetve Is áiazhető
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G A clm környezete. A cím környezetének hatását a kialakítandó címre
úgy értjük meg igazán, hogy szélsőséges példát választunk. A képeslap
egy címe állhat egy nagy fehér papírmezőben, esetleg egy grafika kíséretében, néhány sor kezdő szöveggel, és állhat egy képekkel és
szöveggel határolt keskeny csíkban.
Természetes, hogy ez a kétféle köri nyezet más-más tipográfiát, betűt
és elrendezést igényel. Mint szélsőséget, említsük meg azt is, amikor az
anyag zsúfoltsága kényszerít a környezet alapos tanulmányozására és
tervezési következtetések levonására. A tÖrdelőszerkesztő egy területen
nem tehet engedményeket: a kedvezőtlen környezet esetében is teljes
tipográfiai rend legyen az oldalakon.
, Hozzáidomított, alkalmazott rend,
de nem tervezetlen zűrzavar.
A cím környezetében lehet kép,
szöveg, másik cím, esetleg, hirdetés.
Az egyik fontos munka az összetartozás-szétválasztás pontos éreztetése. Tévedhetetlen legyen a cím
hovatartozása és saját elemeivel
való összetartozása. Váljon el térrel,
ha kell, betűtípussal a környező, de
nem összetartozó címektől, anya1
goktól. A környezet egymásra hatá-

C DEFGHIJKL
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sa sok esetben megszabja a betűnagyságokat is. Ennek ellenére a
betűnagyságok tartalmi értéküknek
feleljenek meg. A környezet a betű
típusának megváltoztatására is ok
lehet. A tÖrdelőszerkesztő ugyan
mindig oldalpárt tervez, de ha egy
változás következtében kell két, külön megtervezett anyagot egymás
mellé helyezni, ez a környezetváltozás mindkét anyag tervét megváltoztathatja.

O Cimbetö-arányosítás. Egy címben két különböző értékű címrész ts
lehet (pl. főcím és annak alcíme).
A különbséget a betű nagyságával
is kifejezésre juttatjuk. A kérdés: milyen legyen az arány a nagyobb és a
kisebb fokozat között. Az aranymetszés szabálya segít bennünket a fokozat kiválasztásánál. Az ismert
5:8:13 számsor segítségével megállapíthatjuk a helyes arányt. Ha a
nagyobb fokozatú betű pl. 20 pontos, akkor a 13:8-as arányt alapul
véve a 12 pont közelíti meg legjobban az aránypár 8-as tagját. Ez azt
jelenti, hogy egy text nagyságú nagyobb címsorhoz a kisebb fokozat
ciceró nagyságú lehet. Tercia fokozatú betűhöz ugyanezzel a számítással garmond nagyságú kisebb
betűt használhatunk.
A13:8-as arány a nagyobb méreteknél is (pl. öt ciceró) tetszetős különbséget mutat, mégis a gyakorlat
Neoszeeessziós kövér veizális balűhöz hagyományos angol szépírás feltűnő ellentétet ed (36). Mo- szerint ezt újságban, képeslapban
dern szabadra/zú /rótt betőhöz szögletes, széles, vermár ritkán lehet alkalmazni. A 13:5zilis groteszk betű kitűnő clmosszetétel (37). Világos, nagyméretű verté/is groteszk a játékos vonalú ös arány (ami már inkább ellentémedleválls antikva kurzívval kát szélsőséges vonalú
betű keverését mulatja (38). összefüggd fekete tesnek, mint arányosnak számít)
foltot ed a fekete fősor. s fölötte a teleim vékony vomegfelelőbb a kisebb fokozat megpalával és ritkításéval is kifejezi ei ellentétet (39)
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állapítására, ötcicerós, 60 pontos
betűnél ez így alakul: 13:5 = 60:X
= 24 pont. Kétcicerós betűt, vagy
az ellentéthatást fokozva, ennél kisebbet vehetünk.
A helyes arány kialakítását befolyásolja még a betű erőssége (félkövér, kövér). A világos nagyobb és a
kövér kisebb betűnél fokozni kell a
kettő közötti nagyságkülönbséget
ahhoz, hogy arányosnak érezzük a
két betűt egymáshoz képest, ezt
azonban már nem számítással, hanem arányérzékünk kifejlesztésével
érhetjük el. Sok gyakorlattal olyan
arányérzéket szerezhetünk, aminek
segítségével számítás nélkül is meghatározhatjuk a legalkalmasabb betűfokozatot.
• Ellentéthatás a címben. Az ellentéthatás a betű méretében, erősségében és a betű rajzában jelentkezik. Egy betűcsalád egy típusából
szedett kétféle betűméret ellentétes
lehet, ha a nagyság különbség eléri a
13:5-ös arányt, vagy ezt meghaladja. Ezen belül a betűnagyság-különbség inkább arányosnak, mint
ellentétesnek tűnik.
Ha egy betűtípuson belül a betű
erősségét változtatjuk, már ellentéthatás keletkezik. Az ellentétet fokozzuk ilyenkor méretkülönbséggel
is, amíg valódi „kemény" 'ellentét
alakul ki.
A betű rajzában rejlő ellentét-lehetőséget úgy tudjuk legjobban kihasználni, ha szélsőséget hozunk
egymás közelébe. Kövér betűt világossal, állót a kurzívval, szögleteset
a kerekdeddel, sűrűt a spacionálttal
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pűmbpe peitoki ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
dopenade sollé mvds óghztr po műndtlkji
haedrbdg omdesghzujkli vcdxsfg omő kjl
geopbd csedulkólé nálkjutőp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkjgu
bOpoikjlé bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
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A relatív nagyság. A betű önmagában nem nagy ás nem kicsi, a környezete teheti azzi. A bal oldali lombban
például B cím nagyon szerény kiemelésnek szémlt, a jobb oldali szedés között pedig mér jelentős nagysággal
blr Betűfokozatuk egyforma (40)
A tomböíltés a tipográfiai rend megteremtésének egyik eszköze. Spacionéléssal tombösltűnk, de mindig mérlegelnünk kell, hogy a tómbösltéssel elért eredmény megéri-e a speclonáléssal együtt leró gyengébb sorképpel
okozott veszteséget. Ha a tömb szétesönek fiat. Inkább mondjunk le a tömbősltésről {41-42)
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ebdoi mávépacxnh kilopócáp desauiklfgki
pűmbpe peztoki ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
únúlki vfrnztcsre oűmbködfrte vcsfdgihjk
dopenade solié mvds óghztr po möndtlkji
bQpoikjlá bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
haedrbdg omdesghzujkli vcdxsfg om5 kjl
ebdoi rnávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
geopbd csedulkólé nálkjutSp desamcv bo
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkjgu
únulki vfrnztcsre oűmbködfrte vcsfdgihjk
bűpoikjlé bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo 42 noűvcdsq aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses

keverve s mindezt nagyságkülönbséggel fokozva érjük el a kívánt
eredményt. A betűcsaládok sem lehetnek egymáshoz közel állók. Nehezen tudjuk pl. a reneszánsz betűt
a klasszicistával ellentétesre állítani.
Groteszk betű kurzív reneszánsz betűvel már jó ellentétet mutathat.
Kézírásos nagy betű mellé egy világos groteszk kisebb fokozat igen jó
ellentétnek számít stb. De minden
„szabály"-tól függetlenül gyakorlással alakítsunk ki magunkban jó
érzéket az ellentét felismerésére és
alkalmazására. Az egymáshoz közel eső méretek, betűrajzok nem alkalmasak ellentéthatás keltésére.
• A relatív nagyság. A betű önmagában nem nagy és nem kicsi.
A környezete, a papír nagysága, a
cím részére kialakult hely mérete, a
szomszédos vagy akár az egész lapban szokásos többi betűméretek
avatják naggyá vagy kicsivé. Egy
sort kiemelni nemcsak saját nagyságának növelésével, hanem a többi
betűsor méretének csökkentésével
is lehet. Ez persze csak addig csökkenthető, amíg az alapbetű simán,
könnyen olvasható. A kiemelő betűk méretének az alapbetűhöz való
közelítése először egyszerűvé, komollyá, később szürkévé teszi a lapot.
D A tombósltés. Több sorunk egyforma hosszúságúra alakításával
szedéstómbot, tömbszedést érünk
el. Az egyforma hosszú soroknak
kétségtelen dekoratív hatása van.
Olyan esetekben, amikor a sorok

hossza csak kis különbséget mutatna, alakítsunk inkább tömböt, egyforma sorokat. Az egyforma hoszszúságű soroknak feltétele, hogy az
alapvető tipográfiai szabályoknak
megfeleljenek. Nagyon szűk és nagyon tág szóközök ne legyenek a
tömbben. A tömb egy-egy sorát a
sorhosszúság elérése érdekében
nem szabad túlzottan spacionálni.
Az esetleges elválasztásokat a
nyelvtani és tipográfiai szabályokon kívül még az újság-címszerkesztés értelmi szabályaival is
egyeztessük. Sok esetben szükséges a tömbösítéshez szerkesztői
munka, a helyes elrendezés érdekében esetleg szöveget módosítunk.
D Szimmetria és aszimmetria a címszedésben. Néhány laptól eltekintve, melyek következetesen alkalmazzák a szimmetrikus vagy aszimmetrikus címelrendezés valamelyikét, általában a két módszer egy lapban vegyesen jelentkezik.
A szimmetrikus elrendezés zárt
formájú, nyugodt, befejezett hatású. Könnyen begyakorolható és ha a
címelrendezés többi feltétele (beosztás, soresés stb.) is rendben van,
nagyon szép megjelenésű. Az
aszimmetrikus elrendezés nyugtalanabb, a befejezetlenség, a mozgás
hatását kelti és több készséget kíván
tervezői és tipográfiai területen. Sok
összetevő szerencsés találkozása
kell ahhoz, hogy csakugyan jó eredményt érjünk el. Szimmetria alatt
egy középtengely két oldalán
egyenlő területet elfoglaló címsoreirendezést értünk. Aszimmetria

esetében a tengely két oldalán, a
címsorok nem egyforma területet
foglalnak el. A második esetben
több kérdés merül fel, mint az elsőben. Nagyobb szerepe van az arányosságnak, ellentétnek, egyensúlynak, a benyomtatott és a fehérben maradó papírfelület viszonyának. Egyszóval nehezebben jön létre a kívánt harmónia.
D Középrezárt sorok (szimmetria).
Középre zárásról beszélünk már akkor is, ha a cím részére kialakított területen egy sort oldalirányban középre helyezünk. Annak számít két
vagy több egyforma hosszúságú
(tömbösített) sor is, ha a mező közepén áll. Különböző hosszúságú sorok középre állítása a címtervezésnél már felveti az értelmes tagolás
(gondolatritmus), és az arányosság
kérdését is. Nem kívánatos megoldás, ha a sorok hosszúsága közel áll
egymáshoz, de mégsem egyforma.
Ilyenkor szövegátrendezéssel teremtjük meg a rövidebb és hosszabb
sorok arányát, az úgynevezett soresést. A rövidebb és hosszabb sorok
között a legszerencsésebb az aranymetszés arányai szerint (5:8:13),
vagy legalább ezt megközelítően
megválasztani a sorhosszúságokat.
Ebben az ideális esetben nagyon
szép soresést érhetünk el, ha a rövidebb és hosszabb sorok rendszerét is helyesen alkalmazzuk. Néhány
példa: rövid sor (5) hosszú sor
(13), középhosszű sor (8). Ebben
a sorrendben és arányban szép a
soresés. Más: közép (8), hosszú
(13), rövid (5). A következő is
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Szimmetrikus
clmelrendezések.
A térben siimmetrlkusan elhelyezett
két egyforma hosszú
sor (43). Szimmetriatengely/e felépített
három címsor,
amelynek soresése
aranymetszésben áll
(44). A soresás
és e clmbetO-változat
egy másik lehetősége
kurrens fősorral.
A soresés-viszony
itt is az aranymetszés
szerinti (45).
A főcím rövid,
verzál/s, a kíséri
két sor a fődmmel
adja a sorasást (46)
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OPQRSTUVWXYZ

cdefghijklmnopqrst
Aszimmetrikus
elrendezesd elmek.
Három
egyforma hosszú sor,
a térben aszimmetrikusan elhelyezve (47)
E/Őreíárt három sor.
A sorok hossza
eranymetKás szerinti
soresést mutat (48).
Hátrazért sorok
kurrens betűs fSsotrel,
soreséssel (43).
AzelSrezárt sorok
hl Is, mint
a többi példán,
aszimmetriát mutatnak,
a sorok hossza
aranymetszés szerinti
viszonyban áll
egymísaal (50)
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Egybeesések. A tipográfiai rend megteremtésének
tszkóza az egybeesés, vonatba elütés. A cfmbetű
alapvonala álla kép a/só szétévot, a szőveghaséb szé/évei egybeesik a két címsor vége (51)
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mutatós még: közép (8), rövid (5),
hosszú (3), vagy hosszú (13), röABGDEFOnJKLMNOP vid (5), közép (8).
Nem divatos a lépcsőzetes elrenUVWXYZ
dezés rövid (5), közép (8), hoszszú (13), vagy megfordítva.
Sokszor úgy tűnik, hogy a szövegeket nem lehet értelmileg is helyesen tagolni és arányosságra, helyes
ABCCEFOHJKL
sorhosszúságok kialakítására is töMNOPQRSTUVWXYZ
rekedni. A sok lehetséges jó változat valamelyikét legtöbbször mégis
megvalósíthatjuk. Az aranymetszésarányt két sor esetében is meg kell
tartanunk, pl. 8:13, vagy 5:13 stb.
CŰEÍOfflJiOJVÍNOFQRSTIJK
Négy vagy több sor tervezésénél
folytatni lehet a változtatás rendszerét.
A cím egyéb részletei: felcfm, alKimozdltés. Ha minden sor aleje vagy vége egybe- cím külön egységet képeznek a szimesik, at elrendezés unalmassá válhat. Egy-egy sori,
metrikus elrendezésben. Szabadon
vonalat vagy más tlpogrétiai elemet kimozdíthatunk, ezzel új tormát, kevésbé unalmas sorcsoportot
tervezhetjük tipográfiai megoldását,
alakíthatunk ki (53)
de ha sorcsoportba vonjuk őket,
akkor erre is vonatkozik a soresés
esztétikai szabálya.

vpqr
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A tipográfiai tervben sokszor alakulnak ki ssiimmetrlkus tengelyek. Van úgy, hogy tényleges tengely,
mint példánkban a függőleges vonal, s van úgy,
hogy a tengely nem Ilyen határozott, öe mégis érezhető, A kozáprezért sorcsoport most agy aszimmetrikus »lapalrend»zés része (62)

D Előre- és hátrazárás. Azt jelenti,
hogy a megadott területen a címsorok egy függőleges tengelyhez
képest tompán elölről kezdődnek,
vagy a tengelyt hátra helyezve egyVWXYZ
vonalban végződnek. A sorok másik
vége állhat soresésben, de természetesen tömbösítve is. Ebben az
DEFGHIJKLM
esetben nem a sorok állnak egymásOUJKLMNOP
hoz képest hátra- vagy előrezárva,
DCFGHIJKLM
hanem az egész tömb a mezőben
így helyezkedik el. Nem egyforma
sorok tervezése esetén az aranymetszés szerint 5 : 8 : 1 3 soresés adja a
Beépítés. Nagyobb sor vonaléba kisebb sort, vagy legszebb eredményt. A szövegtől
több kisebb sort is elhelyezhetünk. A betOvonalnaK függően ezt igyekszünk megközelíItt is állnia kell (54,

DEFG
LMN
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tení. Ennél a sorcsoportosításnál is
hiba a nem egyforma, de kis különbségű sorok kialakítása. Ha soresést
alkalmazunk, a sorcsoporton belüli
tömbalakulást el kell kerülni.
G Egybeesés. A címelrendezés
egyik gyakori megoldása, hogy a
sorok kezdete vagy vége egybeesik
más elemekkel, képpel, szöveggel,
vonallal, címsorokkal. A clm egybeesése vízszintes irányban is lehetséges. A kép szélével vagy hasábbal is
a szöveg egyvonalban állhat. Ha a
betűsor alapvonala áll vonalban, a
betű ólomhúsát le kell számítanunk
a betű méretéből (Abstand). Az
egybeesés alkalmazásával a tipográfiai rend érzését kelthetjük.
D Tenge/ybeá/lítás. Az egybeesés,
a sorok tompán kezdése révén kialakult függőleges tengelyre (ami persze legtöbbször képzeletbeli) állíthatunk középtengelyes kisebb sorcsoportot. A hatás kellemes és feloldja, megmozgatja az egybeesés
merevitő vonalát.
D Kimozditás. Az előre- és hátrazárás, az egybeesés függőleges vonalát esetenként fel kell oldani. Egyegy sor vagy sorcsoport elmozdításával már megtörhetjük, játékosabbá tehetjük a címet. Sokszor a kimozdításra azért van szükség, mert
a sorvégződések által teremtett térforma zavaró, grafikai értelemben
rossz foltot ad.
D Szabad soros címe/rendezés.
Nagy tipográfiai felkészültséget
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nalon kfvül felül is vonalban áll, pl. a
betű szemnagyságának vonalával
(pl. az n betű felső vonala), vagy az
egész betűmagasság vonalával (I
betű felső vonala).

igényel. Ma nagyon divatos címtipográfia. Csak értelmi és esztétikai
kötöttségei vannak. Nem középtengelyes, nem előre-vagy hátrazárt
sorokból áll, több, mint a kimozditás. A sorok „festői" elrendezése.
Az ún. absztrakt képzőművészeti alkotások hatottak kialakulására. A
sorcsoport, melynek kezdete és vége nem vág egybe, nem képez tengelyt, végül is harmonikus összképet nyújt. Tömegében egységes,
nem érezzük rajta egy-egy sor kiugrását, harmonikusan szabálytalan. A sorok által benyomtatott és a
fehéren maradt felület egyensúlyos
játéka. A tipográfia általános szabályai vonatkoznak rá (szóköz, sorritkítás stb.), egyébként gyakorlott
tervezői szem és érzék a fő követelmény. Alkalmazásának elterjedését
a fény-címszedőgépek nagyban
elősegítették. A gépről lekerülő
filmszalag-címsorok az elmozdítás
kipróbálását megkönnyítik.

G Spacionálás. Sikeres alkalmazásakor alapos betű- és tipográfiai ismeretre van szükség. Miért spacionátunk? Szélesebb szót, szélesebb
sort akarunk; egyforma hosszúra
akarunk alakítani nem egyforma
hosszú sorokat; a spacionált szót
kiemelésre akarjuk használni; dekorációs céllal alkalmazzuk.
A spacionálással az egységes
szókép vagy sorkép veszít értékéből. Mindig mérlegelnünk kell, hogy
a tömbösítés vagy hosszabb sor
ad-e annyi többletet formailag, mint
amennyivel romlik a spacionálással.
Ha dekorációs céllal spacionálunk, rendszerint az erőteljes, tömör
sor vagy sorok ellentéteként alkalmazzuk.

G Beépítés (nagy betűsorba több
kis betűsor). Elsősorban azt vegyük
figyelembe, hogy az ólombetűkkel
végzett beépítés munkatöbbtettel
jár. Egy betűsor vonalába egy kisebb
sor beépítése betűvonalba (Abstand) állítást jelent. A nagyobb és
a kisebb betűsor alsó vonalát tökéletesen egyvonalba állítjuk. A különbséget nyomdai anyaggal kitöltjük. Ez a vonalba állítás nem mindig
sikerül szabványos nyomdai anyaggal, mégis igen pontosan kell elvégezni, mert a legkisebb eltérés is feltűnő. Ha nagy betűsorba több kisebb sort építünk, jó, ha az alsóvo-

•
Betűegyengetés (egalizálás).
A szedett nyomdabetűk, különösen
a verzál betűk technikai okok miatt
nem adnak tökéletes szóképet, csak
úgy, ha egyengetéssel segítünk azt
megteremteni. A sorban szedett V,
A, Y, L stb. betűk nem látszanak
egymáshoz olyan közelállónak, mint
pl. az I, H betűk. A kerek 0, D stb.
betűk is a szóban más összefüggéseket mutatnak a mellettük álló betűkkel. Mivel az ólombetűket nem
lehet egymáshoz közelebb állítani,
így a V, A betűk nem kerülhetnek közelebb. A többi, egymáshoz tapadó betű közé spacionáló
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Példa az erőszakolt címtömbösftásre, A tömbösttéasal elért eredményt rontja a sorok szóteső lúlspaclonilt képe (55). Tombosltés helyett tlírezért clmsorokjobb benyomást adnak (56)
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únülki vffnitcsre oümbk&afne vcs(dgih|k
lechigd ipclkiun&vl fadvcfdsélk okjuoph
hegkh oncgdsa v«5ewq!ti ipklikujihnmo
pümbpe peztoki ndgulki ncf dtrfepio mse
mípmvodsnhopdteuitd ndgr haepn insm
dopenade sollé mvds óghztt po mOndilkji
haedrbda omdesghiuikli vcdislg o m í kjl
geopbd csadulkdld nálk|u!flp desamcv bo
msa kadspo iklmctd mssnuvcgh okolkiau
bflpoikjlé bedcs>ae uinm]kglo vlgtijlki OSB
obdoi mávépacírh kilopícáp desauikltgki
noűvcdsí »oubdiu]g komvígclsa ertiu sas
únülki vfrnztcsrs oOmbkSdfrta vcsfdgihjti
sschigf! ipolkjunbvl tedvcldsélk okjuoph
haghli oncgdsa ycisewqztr ipKIikjuihnmo

pűmbpe pezlöki ndgtrlki nctdirfspSo mse
Tiapmvgdsnhopdreuitö ndgr ha epri mam
dopenade soíié mvds íghztr po mOndlIkjl
hasdrbdg omdesgíiiujkh vcdislg omö kjl
geopbd csedulkolé nálkjutGp desamcv bo
mse kadspo iklmcíd msa'iuvcghi okolkjgu
pűmbpe penoki ndgtrlki ncf dsrfapőo mse
mapmvgúsnhopdrBuilo ndgr ha^pr^ mflm
dopenade sollé mvds úghitr po mündllkji
haadibdg omdesflhiu|kli vedisfg ömö kjl
geopbd csedulkólé nélkjulOp dssamcv bo
mse kadspo iklmcfd msanuvceh ölolkjgu
bűpoikilí bsdcsiae untmjkglo vlgtijlki oss
ebűoi mávépacmh kilopécép desauikllgki
noűvcdse aoubdiujg komvtgdsa ertiu sas
únülki vftnzlcsrs oűmbktidlne vcsfdgihjk
gechrgli ipolkiunbvl redvcldsélk okjuoph
hoflkli oncgdsa ycisewqitr i(jklik)uzhnmó

Szimmetrikus elrendezésű oldat. A fOcIm hérom verzilis sora szabilyos soresésban helyezkedik al, az tfc/m
kurzív kurrens sorai mintegy befejezik a clmko/npoz/ciót. A tipográfiai egységrendszer szabálya/mutatkoznak
mag az oldal beosziésrendszerén. A tartalmilag összetartozó részek a térben Is közelebb állnak egymáshoz és
azzel többszörösen összefüggő viszony alakul ki az egységek között
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58

zertunhjkl óléápo
tzu opő mnjkl ocbm
• ntijk éprtzcn miopdfli
mokilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nomadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
űsda edhzui okhnmamn
vmnemju ísde iop moms
wedikjl Ikólartzsuvo opi
cxysdaertz ucnf ósdfgui!
yaserfjkl onmoklé qápmf
efuinbgh esacbg moöbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá omú
áhá ofzu mcdfr oulép no
ycsde aonmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt citmk up
ósdfre yomniélo pőpsde
vgharte üolgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwu
múulépa yzur epö áhém
úgiko mafdhtu iasd poz
onokipewtqa cyaeul nol
ads gpoő ucbgtro ipikln
udfrtz uamoipcbes bnhi

acsd edngthlgh mopéds zal snl

g moőbn
rt nmhós
épá omú
oulép no
wertzu opS mnjkl ocbm
obnmjk óprtzcn miopdfli
mokilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nomadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui okhnmamn
vmnemju isde iop moms
wedikjl ikólartz suvo opi
cxysdaertz ucnf osdfguil
yaserfjkl onmoklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá ofzu mcdfr oulép no
ycsde aonmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cumk up
ósdfre yomnlólo pőpsde
vgharte üolgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwu
múulápa yzur epö áhém
úgiko mafdhtu iasd poz
onokipewtqa cyaeul nol
ads gpoő ucbgtro ipikln
ödfrtz uamoipcbes bnhi

obnmjk éprtzcn miopdfli
mokilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nomadtl
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui okhnmamn
vmnemju isde iop moms
wedikjl ikólartz suvo opi
cxysdaertz ucnf osdfguil
yaserfjkl onmoklé qápmf
efuinbgh esacbg moöbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá omú
áhá ofzu mcdfr oulép no
ycsde aonmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cumk up
ósdfre yomniélo pöpsde
vgharte üolgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwu
múulépa yzur epö áhém
úgiko mafdhtu iasd poz
onokipewtqa cyaeul nol
ads gpoő ucbgtro ipikln
udfrtz uamoipcbes bnhi
obokilaertzu poimng ew

Szabadsoros cfmtervezés Aszimmetrikus elrendezés nyugalmát (57) a szabadsoros aszimmetrikus clm elevenságéval, mozgalmasságéval összevetve érezhet/ük, hogy itt a tartelmi kérdések játsszák e fSszerepat. Az oldal
külső megjelenésében is minden elem mozgásban van, feltehetőleg a tartalom élénkségét is kitejtzva (58
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anyagot kell tenni; annyit, amennyivel a harmonikus, azonos szókép kialakul. Ezt persze „szemre", érzésre
tesszük. Akkor mutat jó képet az
egalizált sor, amikor egy képzeletbeli milliméterháló kockáit összeadva minden betű között egyforma
számú kockát olvashatnánk össze.
Ezt a vizsgálatot természetesen nem
hajtjuk végre.
A verzál betűből szedett címeket
még a nagy gyorsasággal készülő
napilapoknál is egyengetni kell, különösen nagyobb fokozatú betű
szedése esetén. Ennek elmulasztása
értelemzavaró hibákat okozhat.
ü C/mtervezés tipofil címszöveg
esetén. A képeslap-tervezés elemei
(a kép, a képaláírás, a szöveg stb.)
között a cím grafikai vagy tipográfiai megtervezését a szövegírás
nagyban elősegítheti. Olyan felbontott, tagolt címszövegre van szükség, aminek szövege alkalmas a dekoratív tipográfiai megoldásokra.
A felcím, a főcím és a cím alcíme,
vagy külön bevezető szöveg megszerkesztése esetén nemcsak tartalmilag érhetünk el kitűnő hatásokat,
hanem lehetőséget biztosítunk t i pográfiai megformálásra is. Leegyszerűsítve úgy mondhatnánk, hogy
kiemelkedő tipográfiai címtervet
úgy készíthetünk, ha van miből.
A szokásos címrendszer unalmas is
egyben. Nemcsak tartalmilag, hanem formailag is. A tipofil címszövegírással válik a cím a lapterv
egyenrangú részévé és dekoratív
erejévé,!, értelmes tagolásaival megkedvelteti a magazinok olvasását.
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Szabadsoros elmek. Nem szimmetrikus, nem e/Sre- vagy hátrazárt, fianem szabadon, egyensúlyt és harmóniát keresve rendezzük el a sorokat. A kép, amit a sorelre
tésbőrttyerünk, rendkívül mozgalmas, sohasem Ismétlődő, ezért „egyszeri" mindig új formát jelent. Feltételei kozott az ellentétesség, a tipográfiai egységrendsier szíbilyal, a jó gondolatritmus szerepelnek, s mindez egybevetve » szabadsoros elrendezés festői képével adjék azt a friss, eleven hatást, emlért ez a clmtipogréfía olyen d
yttosai vált (B9-64)
.
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A szöveg közötti
alcímekről

' pümbpe peztöki ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
mapmvgdsnhopdreuitó ndgr haeprz mam
dopenade sollé mvds óghztr po műndtlkji
haedrbdg ómdesghiujkli vcdxsfg ömö kjl

Abcdefghjklmnop
Nagy szövegmezők megtörésére,
élénkítésére szöveg közötti alcímeket is alkalmazhatunk. A magazinokban, képeslapokban az utóbbi
időben csökken az alcímekkel tarkított szöveg, de ennek legtöbbször
az az oka, hogy a tervezők más módokat találnak a színesebb, érdekesebb oldalak kialakítására, így az alcímezés fölöslegessé válik. A változatos címrendszer, lídek, hidak, képek sokszor igénylik is a nyugodt
hatású szövegfoltot. Ha mégis alcímeket alkalmaz a tervező, legtöbbször tartalmi okok miatt teszi, vagy
néhány esetben tipográfiai érdekességként különleges alcím-megoldást választ. A tervezők alcím-pótló
szöveg közti iniciálét is nagyon szívesen használnak, de ezt csak megfelelő nyomdai körülmények között
engedhetjük meg magunknak, mert
a hibásan, hozzáértés nélkül szedett
iniciálék többet rontanak, mint javítanak az oldalon.
A képeslapokban is megmaradtak az alcímek az egyes szöveges
rovatokban, mint például a hírrovatban, a kulturális és gazdasági rovatokban stb.
Néhány, szabálynak is felfogható
alclmszedési szokást ismertetünk.
D Az alcímek betűfokozata és betűvá/tozata. Az alcím betűje nagyság-

346

4 pömbpe peztöki ndgtrlki ncf dsrfepöo msa
mapmvgdsnhopdreuttö ndgr haeprz mam
dopenade solié mvds óghztr po mflndtlkji
haedrbdg Ömdesghzujkii vcdxsfg öm6 kjl

Nbcdefghjklm

ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únulki vfrnztcsre oOmbkŐdfrte vcsfdgihjk

pűmbpe peztoki ndgtrlki ncf dsrfepfio mse
mapmvgdsnhopdreuitö ndgr haeprz mam
dopenade sotlé mvds óghztr po műndtlkii

2 geopbd csedülkólé nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkjgu
bűpoikjló bedcsxae urztmjkgio vfghjtki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki

5 haedrbdg ömdesghzujkli vcdxsfg ömS kjl
geopbd csedülkóté nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh ökölkjgu

Abcdefghijkm
únülki vfrnztcsre oűmbkődfrte vcsfdgrhjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncadsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

Hjkmnopqrst
uvxyz
nodvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únülki vfrnztcsre oQmbködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsőlk okjuoph

3 noQvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses s geopbd csedűlkólá nálkjutöp desamcv bo
únülki vfrnitcsre oambködfrte vcsfdgihjk
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh ökölkjgu
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
bdpoikjté bedcsxae urztmjkgio vfghjlki ose
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki

ABCDEFGHJKLMNPQ
bűpoikjté bedcsxae urztmjkgio vfghjlki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses

ABCDEFGHJKLMNPCL
CDEFGHJKLMN
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

Középre zárt, szimmetrikus szöveg közötti élelmek A szövegbetö típusának megfelelő, de nagyobb bntObSI
szedett alcím f1). Félkövér betObBI szedett eleim. Jól látható annak BZ általános Mihálynak alkalmazása, mely
szerint az tlcim a következB szöveghez áll közelebb, amelynek elme (2). Kisebb fokozetú, da kövér varzálls
betűből szedtük az alcímet, amely így nem feltűnő, da elég ahhoz, hogy észrevegyük (3). Kurz/v alcím középre
zárva (4). Előrezért kétsoros eleim kővár kurzív betűből szadve (5). HiUtzirt, kisméretű, kövér verzffls »le/m
kétsoros elrendezésben (6)

pűmbpe peztöki ndgtrlki ncf dstfepöo mse 7 ban és sokszor változatban is eltér a
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
szővegbetűtöl. Nagyobb lehet a
dopenade sollé mvds óghztr po möndtlkji
szövegbetűnél, az alcím például az
haedrbdg omdesghzujkli vodxsfg omö kjí

Abcdefghijkl
mnopqrstu
abcdefghijk
Imnopqrstuv
geopbd csedülkóté nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh ökölkjgu
bOpoikjlé bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
ebdoi mávópacxnh kilopécáp desauiklfgki

noQvcdse-aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses 8
únülki vfrnztcsre oGmbködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

Cabcdafghjklmnopqrst
Babcdefghjkhnnopqrst abcdafghjkl
mnopqrstuw
abcdefghjklmnopqrstuwuw
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únufki vfrnztcsre oümbködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

Szabadsoros alcím, széles kövér betűből szedve elevenségével emelkedik ki (7) Kimozdltás ez a/címazedésbtn. A tompén kezdett sorokból kimozdított
második sor magbontja a sorkezdet rendiét s ezzel
éri el „mozgó" tmtését (8)

aranymetszés arányosságával nagyobb, így tízpontos szöveg betűhöz
tercia nagyságú alcimbetűt vehetünk. A választott betű nagyságát
befolyásolja a változat is, ha az alcímbetű kövér változatú vagy verzális, az aranymetszés optikai arányosságához a nagyságot csökkenthetjük, így az előbbi példa szerinti garmond szövegbetűhöz ciceró
kövér betű megfelelő lehet. Az alcímeket eléggé szabadon tervezhető
tipográfiai elemnek foghatjuk fel,
ezért tervezését nem kötjük szigorú
szabályokhoz. A betű nagysága és
változata is példáinkon kívül sokféle
lehet.
• Az alcím helye. Az alcímek helyét
mindig szedett sorokban állapítjuk
meg. így például kihagyunk 8 vagy
10 szedett sort és ebben a mezőben
helyezzük el az alcímet úgy, hogy
funkciója szerint az alatta levő szöveghez (aminek címe) álljon közelebb. Legtöbbször egy- vagy kéthasábos alcímet használunk. Kéthasábostervezésnél megvizsgáljukazalcím szövegét, mert egészen rövid alcim-szövegek nem valók kóthasábos elrendezésre. A kéthasábos alcím sora lehetőleg haladja túl a második hasáb elejét.
A nagy alcím-helyen kis alcím,
vagy kis alcím-helyen tömött, hézag
nélküli alcím egyaránt kerülendő.
D Az alcím sorainak elrendezése.
Középre-, előre-, hátrazárva, esetleg 10

SÓlftJi

SsKSE ssHaS SSs&ffl jjflSSgB

sszüssi n s i s s igiSSgsj SVEHE;

Xarauzatt alcím két hasábra szedve. Az egybeesés a
szatféshesábba! teljes tipográfiai rendet teremt az
oldalon (9) A hssébok széles közét dekorálásra felhasználó alclmtervek. Az iniciálék játékos elrendezéseuakép,
a képeslap kép nélküli oldalét Is vittotatossá tehet 1(10)r
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kimozdított vagy szabad sorokban
rendezzük el az alcímek porait, aszerint, hogy milyen az anyag rendszere. Legtöbbször alkalmazkodunk
a főcím elrendezéséhez. Ha az alcfm-sorok szabad végződésűek
(előrezárt), vagy szabad kezdésű
sorokból állnak (hátrazárt), az
egyes sorok hosszát, a soresés szabályai szerint szedjük hosszabb-rövidebb sorokba, lehetőleg (az értelmi szempontokat figyelembe véve) elkerüljük az egymáshoz közelesŐ sorhosszakat. A középrezárt
sorok esetében is a soresés szabályai szerint járunk el.

abcdefghijklmnoabcddg
Z abcdelghij
kl
. maj. j*. *r+ijp

(Ja

/abcddg
hijkJfnnopqrstuvwx
ptjntuvwsyi

jn«Hii*kiit

*¥*

S™

JXIibcdefehíjltl

.Jíg

abcddghijltlmnopqm

« ii"»iifj«rfnm

•*•*

• Többhasábos szedés, alcím elrendezése. Hosszabb folyószöveg eseifíp nélküli képeslap-oldalak. A középre zári. ini- Erötótiasebb hldsorral indul ez a folytatás-oldal. Az tén, ha alcímet alkalmazunk, arra
ciáléval kezdett alcímek élénkítik a szövegoldali
élelmek vonel közölt állnak, az első alcím hosszabb törekszünk, hogy minden hasábba
(11). Élénkítés erőteljes vonal-aláhúzással, a 16- sora
marészen kilóg a szedéstükörbőt (13). Kerek jusson alcím.
clmmel azonos típusú betO kisebb változatéból sarkú negatív alcímek tarkítják az oldalt (14)
szedtük az eleimet (12)
Előfordul, hogy így az alcímek
vízszintesen egymás mellé kerülnek,
megbontják a szövegfoltot. AttörMebcdefghljklmno
Habcdefghij
deléssel, alcím-áthelyezéssel, esetkhTmopqrstuvwxvz
ghijklmnopqrstuvwxyz
leg megszüntetéssel, vagy új alcím
MdHHWirM
oprstu
beiktatásával igyekszünk elkerülni
ezt a hibát.
Ha csak lehet, elkerüljük a hasáb
élére (pl. a cím alá) eső alcímeket is,
de két szövegsor a hasáb elején az
Cabcdef
Aabcdef S"ÍÍ«'"£íÍ ^újklmnop
alcím fölött sem kívánatos. Ugyanígy a hasáb alján az alcím alatt kétÍJ^SrtVB'Jii iFrt^íüK' ffff* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
három sor is kevés.
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D Dekoratív a/clm-tervezés. Előfordulhat, hogy az oldalon nincs más
alkalmas tipofil szöveg, mint az alcím, és szükség van az oldal élénkítésére. Különleges alcím-tervet készíthetünk: adhatjuk az alcímet ini-
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A Mdak és lidek a elmet átsegíts és megsegíts szerepet kaphatnak, de önállósított, a szöveggel kapcsolatban álló l/deket a szóvegmezSben ts ethalyezhetúnn anél
hogy alclmszeröen a tartalom folyamatosságát kellene szolgálniuk JetentBs dekorációs sreiük tartalmilag pedig rendkívüli információs szerepük lehat, amellyel a szo
olvasására lehet rávenni az olvasót Mindezt összevetve a dm, a hld, a Ild, az alcím és a szöveg közötti Ild olyan tartalmi információs lehatSséget ás olyan tipográfia
tervezési alapot kinél, hogy érdemesnek létszik ez újságírásnak ezt a nagyhatású módszerét, a tipolil szoveglrást széleskörűen elterjeszteni (15)

daléval, keskeny szedéshasábból
kiengedve, keretezve, alul-fölúf vonallal dekorálva, tónuson, negatívban, egyszóval az alcím terét tervezési felületnek tekintve, az alcím

szövegét tipográfiai tervanyagnak
véve készíthetünk szokatlan, nem
sablonos alcímtervet. Természetesen minden tipográfiai tervezési
szabály érvényes: betűmegválasz-

tás, arányosság, térfelosztás és a
tipográfiai egységrendszer. Tulajdonképpen szabad tipográfiai terv
ez, de a tipográfiai szabályok betartása azért kötelező.
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A képaláírásokról

D A betűtípus megválasztása. A magazinok, újságok tervezői a szövegbetűtől eltérő típust vagy a szövegbetű valamelyik változatát alkalmazzák a képaláírások szedéséhez, Igy
még szűk közök esetében sem olvassuk össze a képaláírást a folyószöveggel. Egyszerű megoldás, ha a
tervező a szövegbetű kurzívját választja, vagy a szövegbetű félkövér
változatából jelöli ki a képfelirat betűjét.
Választhatjuk a képaláírást a szövegbetű típusától eltérő betűből, de
akkor ellentétes vonalrendszerű betűcsaládból jelöljük ki a megfelelő
típust. Medtevális szövegbetűhöz
például groteszk betűs képaláírást
szedhetünk.
A helyes betűkeverés elve ez
esetben is érvényesüljön. Ne használjunk medievális szövegbetűhöz
például klasszicista képaláírást.
D Betűnagyság. Ha a lapok tervezői
a megfelelő típust kialakították,
meghatározzák az alap-képaláírás
nagyságát is. Lehet ez a szövegbetűvel azonos fokozat, de lehet nagyobb, vagy kisebb is. Azért mondunk alap-képaláírást, mert a magazinokban találhatunk egy-egy tartalmilag is kiemelt anyag esetén nagyobb fokozatú és esetleg más típusú képaláírás-betűt is.
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O A képaláírás szövege. A szerkesztőség alakítja ki a képaláírás szövegtípusát. Egyes képeslapoknál nagy
súlyt helyeznek a képaláírás-szövegek írására. Esetleg külön szerkesztő
foglalkozik a képaláírásokkal. Hoszszabb, részletesebb szöveget írnak
hozzá, olyant, ami túlmutat a képen
ábrázolt eseményen és alkalmas arra, hogy a cím elolvasása, a képek
megnézése után rávegye az olvasót
az egész szöveg elolvasására, vagy
esetleg elegendő információt ad a
képekkel együtt a továbbrapozásra,
hiszen nem lehet egy újság vagy képeslap teljes szövegét elolvasni.
A külföldi magazinokban szokásos
a teljes sorszélességű képaláírás, kimenetsor nélkül. Ez több gondot,
szerkesztői munkát igényel, de az elért forma megéri a fáradságot.
Előfordul, hogy egyes lapok
igénytelen képaláírásokat, vagy
képismétlő szövegeket írnak. Más
esetben lakonikusrövidségű szöveg
kerül a képek alá. Ezt a módszert az
olvasó egyre kevésbé kedveli.
Az egy helyre tömörített számozott képaláírás fölöslegesen fárasztja az olvasót és esetenként idegesíti
is. Ka lehetséges, el kell kerülni.

dépoökj drghztrsdc sdfr te nvg dt lopOQ 6lk|hH inp

A képei&itks B képhez tartozik, ahhoz áll közelibb.
Batö/e eltér a szövegbetdtűl fi). Égy ciceró beosztás a kép és a képaiáhis között sok. Az összetartozást a képaláírás közel állításival Is hangsúlyozzuk (2)

D A képaláírás helye. A képaláírás a
képhez tartozik. Ezt a sor közeire állításával is kihangsúlyozzuk. Egy ciceró beosztás a kép és aláírása között sok, és elválasztja az összetartozó két egységet. A kép oldalához
állított képaláírásnál az előbbi hézag
még megengedhető. Ilyenkor elörevagy hátrazárt sorokat adunk szabad végződéssel vagy kezdettel.

OW»//» zárt képaláírás asetéban a szsösrf vágzSdésO Nam szép, ha egy róvld sor vagy szó második sorba
totók a legalkalmasabbak. Ne törekedjünk keskeny kerül. Akkor inkább kénünk két egyforma sort. vagy
bontsuk kétsorosra az aláírást (4)
sorszélessóg mellett tömbszedésra (3)

4hgrda epíűnhg irftz mng hyniírtiu a«c m i m ívngo Oinn műlltipolé mi
MwqiűVm miulll psd« róllésd m w n amvg ípomfípoO irtünlípiakí min

iíOKás helyet Igény/6 egysze'3, egysoros képaláírások. A képhez közel á/llt/uk (pl. 8 pont távolságra),
a szöveg és a képaláírás kozott tobb beosztás kell
(6). Ha a képaláírás mennyisége különböző, akkor
már a tervezésnél hagyjunk több helyet (7)
EtŐre zárva, hátra zárva. A izabfd vegződásO sorok érzékeltetik, hogy malylk képre vonatkozik a képfelirat (5)
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Keskeny
képaláírás-sorszélesség
esetén ne igyekezzünk töm bösfteni,
hanem hagyjuk meg szabad végződéssel a sorokat így elkerülhetjük a
nagy szókőzöket.
Képaláírás szedésénél ne alkalmazzunk bekezdést. Az oldal aljára
helyezett képeknél a képaláírás nem
teljes sora megbontja az oldal alsó
vonalát, így helyesebb, ha ezt a képaíáfrást a kép fölé helyezzük. A külföldi lapokban ezen az aláírás teljes
soros szerkesztésével segítenek, de
még így is sokszor kerül a kép fölé a
képfelirat. Számolnunk kell azzal,
hogy a képaláírás egy vagy két rövid
szóval hosszabb szedett sort ad,
mint a lehetséges sorszálesség (például a kép szélessége), ilyen esetben ne vigyünk át egy-két szót a következő sorba, hanem jelöljük a szöveg mondatszerkezetének megfelelően a képaláírást két rövidebb sorba. A kép világos mezejére mély- és
ofszetnyomás esetében nehézség
nélkül helyezhetünk képaláírást. Ha
a kép sötét részére helyezzük negatívban, azt előzetesen jeleznünk kell
a fotó hátán.
V?D Képriportok, űtibeszámoiók, is' meretterjesztő képanyagok aláírásai.
Megkülönböztetett szerepet kaphat
a képaláírás, ha a kép és annak aláírása teszi ki az információ jelentékeny részét és a szöveganyag kevés,
vagy másodrendű a kép mellett.
Ilyenkor a képaláírás kilép szokásos szerény megjelenéséből és nagyobb fokozatával, megváltoztatott
tfpusával a kép mellett főszerepet
kaphat.
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Az oldalterv része lehet önálló, a clkkhei nam tartozó és a cikkhez tartozó kép. Aliltisuk esetenként tÖObsoros
lehet A tervezésnél ilyankor a képalilris mennyiségének klsiimltisa nagyon fontos, mert beosztésrendszerüknek alkalmazkodni kell a lap egyéb beosztásihoz Is (8) Ha a képaláírások környékén nagy lyukak keletkeinek, akkor szorosan tördelt lapnál ez rendetlenséget mutat
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Kit oldal amelyeken a képaláírások előírása mére
(trése fontos része az oldaltervnek Az egyiken a
teljes képszélességgel azonos a képaláírás a mási
kon szabad vigzódésO sorok kerülnek a képekhez
(9-10)
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Egyes oldtttervaknél a képaláírások fontos szanphez juthatnak, természetesen Ilyenkor a tartalmi háttér emeli
a képaláírást a szokásosnál magasabb rangra A választott betűtípusa Iseltérhet* kiemelt képtlé/risok esetében
és nagyobb Is lehet mint s szovegbetű A képaláírás ebben ez esetben nem háttérben tartott kíséri sor, hanem
teret kivin ás a kipkompotlció aktív részesévé vilik (11)
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Tervezés,
modellek
A laptervezői munka alapjait tárgyalták előbbi fejezeteink. Szabályokról, szokásokról, esztétikai kategóriákról esett szó. Minden fejezetben példákat, modelleket mutattunk
be, amelyek az ott tárgyalt téma
fontosabb összefüggéseit illusztrálták, magyarázták. Egy-egy oldaltervben találhatjuk meg például az
ellentét megteremtésének módját,
az arányosság helyes alkalmazását,
a ritmus hatását kiváltó elrendezést.
A kompozíció egyéb alkotóelemei'
nek, például a vonalnak, az iniciálénak alkalmazási területeit mutatják
a velük foglalkozó fejezetek és tervek Valamennyi terv a fejezetben
tárgyalt témához kötődik A most
következő oldalakon a modellekkel
inkább gyakorlati feladatok megoldásait keressük.
A modellek kompozíciójában természetesen ugyanazok a formaalakító módszerek találhatók, amelyekkel a korábbi fejezetekben ismerkedtünk meg A szedésszabályok és
tipográfiai szabályok betartását is
illusztrálják az oldalak
A modellek hézagai, beosztásai
a tipográfiai egységrendszer bizonyítását is szolgálják. Az egységek
összetartozását és különállását találhatjuk meg például a modellek
címrendszerében. Ahogy a könyv
második részében mindenütt, a ké-
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Négy kulonbozO szerkezetű kezdő oldal (latlalom/agyzék) modellje A szövegrészen klvul az anyagokból
veit kis kapákkal Is adunk kedvet ébresztS bamutatót Az impresszum és a tteikesztöségi kiadói rész is
kerülhet arra az oldalra (1-~4)
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Híroldal, képes hlroldel két viltozete. Egyszerűbb Képes hltoldalpérok, A sok kisebb enyag elrendezése rendkívül sok munkit ró a tervezőre. Nagyon pontot
elemekből áll ar egyik, a másik negatív megoldása számítások és jó képméretezések szükségesek ehhez. A terv alapja a tipográfiái rend. A pontot egybeesések
bonyolultabb technikai kivitelezést Jelent (5-6)
és a keretezésen belüli szép margók rendezetté teszik ai o/da/ptroket (7-S)
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pek helyett a modelleken itt is fekete
folt szerepel. Néhány helyen a képet
imitáló vázlat helyettesíti a képet, az
aktuális képek elöregedésének elkerülésére. A tervezés alapjait ezekkel a jelzésekkel könnyebben lehet
megérteni, mint valóságos képekkel, valóságos szövegekkel. A kép
és az értelmes szöveg elvonja a
figyelmet a kompozíció formai öszszefüggéseitől, és a tipográfiai szabályok betartását sem ellenőrizheti
kellőképpen a szemlélő.
• A modellek oldaltípusokat mutatnak be. Például néhány kezdő
tartatomjegyzékes oldalt, amelyben
részben szöveggel, részben apró képekkel szoktuk ismertetni a magazin
belső tartalmát. Hírösszeállítás, képes híranyag egy másik modellcsoport tartalma. Ezek összeállításánál a tipográfiai rend a vezető
motívum.
Egyoldalas szöveges-képes anyag
modelljeit láthatjuk. Az oldalakon
több-kevesebb kép van, a cím
és Ild sorok pedig jó lehetőséget
nyújtanak tipográfiai részletek kialakítására. Az egy- és kétoldalas
cikkfoiytatások tervei mutatják,
hogy ilyen oldaltípusok is alkalmasak a lap magas színvonalú megformálására.
Egyetlen oldalon több anyag elhelyezése a laptervezők nehéz feladatai közé tartozik. Néhány megoldást találhatunk a modellek között, amelyek arra utalnak, hogy
a tipográfiai rend segít a nehézségeken.
Az önálló magazin-oldalpárok a
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Bonyolultabb szarknetQ. grafikai hatísü aü/ke-fekata, negatfi/'poztth. kombinációjúoldal. Technikai /»oldal latot (9)

bonyotttita gondot munkát is jó tUkésittétt Igényel. Az endmány mutatós, dekoratív
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tervező legkellemesebb alkotó munkáját jelentik. A második rész fejezeteinek anyagából szinte mindent
felhasználhatunk ezeknek a modelleknek tervezéséhez.
Q Nem másolásra való, A modellek
gondolatébresztő szerepet tölthet-

nek be. Az elrendezéseket nem másolhatjuk, hiszen minden téma másmás Összetevőből áll, és a sémákat
nem lehet az anyagokra ráhúzni.
A könyv második részétjen tárgyalt
tervezési elmélet megvalósíthatóságának bizonyítására szolgálnak a
kompozíciók.

Képekkel, valamivel hosszabb szöveggé/,
gtaflkévat kombinált tarkt ölHal.
A sudáshasábok szabadelrendezésűek,
alul és fölül nem tsrtjik a tűkőrvonalat.
Ez Igen élénkké.
mozgóvá laszlaz oldalt,
A szabad végzídéső hasáb
a szövegmennyiség szerint alakítható.
A tömbön belül teljes tipográfiai rend a cél.
A rajz mellészedéséhez
* nyomdai szakemberek segítség* ktll (10)
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13
A címtár módot ad ebben a példában arra. hogy ez úf vonalú betűk kife/tsik dekoráló hatásukat. Egy-egy
megkülönböztetett enyag » lap szokásos is nyllvin annál siorosabb rendszerében változást, kiemelést,
áUnkségat hozhat. A tímrendstqr különösen alkalmas arra, hogy a tervező tipográfiai tudását kipróbálhassa
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Egyoldalas anyagok több képpel Meg kell szabadulnunk a szokásos, unalmas elrandtzéstSI. Tegyük
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/1 nagyobb mérető lapok egyoldalas anyaga a képkombináció területén ad faladatokét a tervazűszerkesztOnek A cél, hogy a képek, e szöveg és a címrendszer kozott tal/as formai egység alakuljon ki. A képek értelmű csoportosrtfsirt és a batsG képliéoyokn is fordítson gondot»tttvtzO
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Az Induló oldáliól tthozott szövegfolytatás aUrantttH, a effrk fOtérni/éhoz latin kapcsolódó külön anyaggal
A alma szöveges oldal manvségét old/a fel a hatom szabedsoroa alcím dekoratív írott Iniciálékkal A maliikanyag kantvpnala egybeesik a haaáb vonalival. Fontos, hogy a karatan belüli margóviszonyok megfelel'
jenek a tipográfiai mbifyoknak
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Mint/két oldalpiron folytatódik a szöveg is képanyag. Hldsiövaggal Indul az oldal, a 20. ébrén kimozdított
kipalhelyaxést tervaitünk, a 21. ébrén viszont * kapák teljes tömbbé formálva jtlennek meg, vékony kötökkel
btlorgatott képaláírásokkal. Az oldalpérok taitéttitítk, hogy az Induló oldal hasonló karakterű volt (20-21)
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hirdetésekkel. A hirdetések elhelyezését* ktvéló e fél vegy kétharmad olúelnyl
űras felület. A hirdetések tipográfiai kültériién
kívül fontos a meilettt vagy felette kialakított kéz
k (22-23)
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flry oldalon kit is három anyag. Gyakori tervezeti
szükségesság. A megoldás akkor bíztató, ha az
egyik cikk alárendelt viszonyban lehet. így a kiemelt anyagban több formai ötletet lehet megvalósítani (26-26)
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Egy oldalon négy anyag, A tervetOszarkasztő hálátlan ftltdatai közé tartozik. Sok szimltésl és variációs
munkáltai hozhatja csak litra az oldalt. Hasébslélesságaket vált, elmeket kombinál. Ezan a nagyméretű
oldalon megpróbil rendet teremteni a sokféleségben. Három cikk egy oldalon a képesltpbtn rttkin forduljon elő, mart tömötté és unalmassá válnak az oldalak (24)
26
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At önléllú oldalpirtarv
,
a urvezOszerkasztO legizgalmasabb munkája A e/m térformáiénak megválasztása hhttSségat ad jó és új clmbatüformik érvényre juttalátira.
ek szabad
is negatív szövegek, mozgás és a tipográfiai rend igyütt jelefítktzhat t két oldal szép terében (27)
A képek
szabad jétéka.
jétéka. potltír
p
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Önálló oldalpértarv
A kipalrandazés hármas tanpálya (fal, balta, la)
határozza mag a kompozíció fő irányát
A szöveg két egységes csoportba karúit,
az olvasás rend/e biztosított
A elmsor ú/ t/pusu betűje soresésben áll
* két alcím összekapcsol és dlszlt
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önálló oldalpirtarv
A főcím tora őstzékót/t két oldalt
Ai alcím az utolsó hatóbbal vonalban itt
és bafajazla dm tarét.
,.
„
.
, „, ,
Héromnagyméretűkip
fűggSItg** Unpalyö és Igya clmsornl ellentétét muUt.
A izovaglomb négy egyforma magát hasábja
az alapot, t tipográfiáérandát biztosítja
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Mindkét oldalon
kétoldalas nagy kép Imitic/ó/a,
A kép tőiét hátterében negatív a clm és a szöveg
A sötét hálterek igán alkalmasak
* negtt/y clm és szöveg Indításira.
Ha az eredeti képben ez nem elég nagy,
vagy nem a/ég sóiét.
Wui-baavstkozéssal helyei tgramthatünk
a Bűnnek, Ildnek, szövegnek
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Önálló oldalpirtarv.
Az ellentétesség, az ellenpont-keresés az egyensúly érdekében
a klmozd/tások agymésra ható mozgist keltő rendszara,
a aovegolvasés rendje a képaláírások világos elhelyezése
úivonalú c/mbslü alkalmazása,
és szabályos Iniciálé
volt a tervezés alapmotívuma

.í

Önálló otdatpirtorv.
A térelválasztó vonal dekorációs tttttpet Is kap.
A íitikosan kltárO Iniciálé írott jelfogó ellentétet matti
az ujvonatú címsorral.
A harmadik szövaghaséb magbont/a a mis halyonja/anhvŐ rendet
és az egybaaséiak rendturébSI
felszabadítja a tervet
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Négyoldalas anyag terve.
Az elsO indító kép héttér nélküli,
A szabálytalan mezőben helyezkedik el a szabadsoros erőteljes clm
a Ild sorok betOje a ctmbetűval ellentétes.
egyszerű vonalú groteszk.
A clm. a Ild, a képaláírás alkalmazkodik a tér formáiéhoz.
A métodlk oldalpárra a clmbetQ típuséból került az iniciálé
és a Ild betűjéből az StfiídalÓ szöveg
Az alsó képsor vonala
egybeesik mind a négy oldalon.
Az összetartozásnak ezek az elemei a tervezői szándákot mutatják
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A képeslap-tükör

A kifutó képek vonata

Kötésmargók

A vágott lapmére

I
s

45c

I

1
Lábmargó
372

Szedéstükör

4 féle hasábszélesség

Hasébközök

\ laptervező formaalakitó, fornatervezői munkáját előrenyomott
ükörtapon végzi. A tükörlap nyomatott felülete megegyezik a kész lap
méretével. A papír ceruzarajzolásIOZ alkalmas, jól radírozható, fehér
tözépvastag (80-100 g), nem sima
:
elületű legyen (pl. ofszetpapír).
\ lap méreteit, szedéstükrét, hasábbeosztását jelző vonalak vékonyak,
Különböző mintájűak (finom, félkövér, pontozott) és pontosan derékszögben állók legyenek, egymáshoz és a papír széléhez képest
is. Nyomása világos színnel (világos
szürke, világoskék) történjék, hogy
az erős fekete vonalzás ne szóljon
bele a kialakuló tervbe. A lap méretvonalain kívül a tükörpapíron
kevés margót hagyjunk.
D A tükörlap tervezése. Tulajdonképpen nem a tükörlapot tervezzük,
hanem a képeslapot. A képeslap
mérete a lap műfaján kfvül papírméret és nyomdatechnikai lehetőség kérdése is. A tekercspapír szélessége az egyik méretet, a nyomóhenger kerülete a másik méretet
határozza meg. A tervezőt a vágott
lapméret érdekli elsősorban. A tükörlap egyik fővonala egy oldalpárt
(páros és páratlan oldalt) Összefogó
keretvonal, ezt a vágott lapméretet
jelöli. A vágott lapméreten kívül
6 tipográfiai pont távolságra egy
külső keretvonal is található. A tervező eddig a vonalig rajzolja és
méretezi a lap széléig kifutó képeket.
Az oldalpárt összefogó keretvonal
közepén egy függőleges vékony

Siovagjalölés

A megszakítás jelzése

HIbét jeliéi

A folyószöveg helyét a tűké/lapon négy oldalrólpuha ceruzávalkorülkeretezzuk. A hasáb teljét MzátesiSgáben
cikcakk vonalakat rajzolunk olyan sűrűségben, hogy a rajzolt hasáb Altalénos képe visszaadja a nyomtatott
ízedéshesáb szurka mezeiének hatásét A tervezőnek in szüksége van erre azért, hogy tervezés közben érzékelje az agyas elemek tónusértékét is egymáshoz való viszonyét 12). A szövag közötti alcímeket a szövegmegszakítás terében helyeztük el Jelzése két párhuzemos vonal, közötte hullámvonal. Az alcímek háromféle
tárását (előre, középre, hétra) is mutattuk és letoljuk is a tükörben Az alcím sorai közelebb állnak az alattuk
levő szöveghez, amelyhez tartoznék (3)
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A képek szabályos jelzése a tükörlapon nagyon fontos. A kép alakiinak és méretének megtaláló derékszögű urületat négy vonallal keretezzük. A képhely
négy sarkiból két agymist metszB átlót húzunk. Ez e két átló jelzi, hogy a határolt terület képet jelöl Az átlók metszéspontjánál beírjuk » képszámot. Először
*z oldalszámot majd törtvonallal a kép sorszámát az oldalon. A két számot
együtt bekarikázzuk. A képaláírást a képhez tartozóan jelöljük. A képtől való
távolsága 8 pontnál ne legyen nagyobb. A képaláírás egy~agy sorit kát párhuzamos vonallal jelöljük A vonalköz annyi legyen, mint a képaláírás betűiének
nagysága. A kép oldalához állított sorok is közel álljanak a képhez. A valóságnak
megfelelő képaláírás-mennyiséget rajtoljuk a tükörlapra (4)

A kifutó képet rmHáljuk ezen a rajzon. Ha a papír széléig kifutó képat akarunk,
akkor nem a lap vágott méretét jelö/Ő tukön/onallg rajzoljuk a kép helyit,
hanem az azon kívül levő .kifutó képek vonaláig' A lap vágása ugyanis ingadozik, és e legkisebb eltérés esetén is fahér csík mutatkozna a kép szélén
a vágás vonalánál Azért engedjük tovább a képet, hogy a lap vágásakor egy
kissé be/evig/unk a képbe. 6 pontnál nagyobb kleresztés sem helyes, mert a
képből sokét nem vághatunk a kép ábrájának sérülése nélkül (5)

A kifutó képek kíeresztóse

A vágás ingadozására
hagyott terület
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vonal jelzi a kötés vonalát. A kötés
$ legbelső oldalpár kivételével mindig szétvágja az oldalt
Az oldalpár két nagy mezője a
szedéstükör felülete. Ennek mérete
gondos számítás révén jön létre.
Elsősorban a margók méretét és
arányait állapítjuk meg.
A magazinok többsége a papírhiányt is figyelembe véve, mérsékeli a lap margóinak nagyságát.
A kötésben van a legkisebb margó,
hogy ne essen széjjel az oldalpár.
Fölül kisebb margó Van, mint oldalt. Alul van a legnagyobb margó.
Ezek a margóviszonyok általános
tervezési szándék nyomán alakulnak ki. Az egészen pontos margót
a szedéstükör tipográfiai méretei
határozzák meg. A szedéstükör
szélességét a többféle hasábszélesség méretlehetőségei szabják meg.
Egy ciceróval és fél ciceróval osztható szedéshasábokat tervezhetünk
csak, mert más méretre a szövegszedő gépek nem állíthatók be.
A hasábközöket is úgy választjuk
meg, hogy sem túl keskenyek, sem
túl szélesek ne legyenek. Ha ehhez
hozzátesszük, hogy három-négyféle hasábszélességnek kell a teljes
szedéstükör szélességébe jól illeszkedni, láthatjuk, hogy a margó pontos megállapítása nem kis feladat.

ABCDEFGHIJKL

A rajzot korvonaliinak Im/tálésival/elöl/ük a tukörtepon. Az eredetihez hő jelölés segít a környezet elemeinek
helyes elrendezésében (61. He több eleim, Ild, szöveg van a kézireton, oldalszámmal és bejelzésekkel tegyük
pontossá azt, hogy melyik szöveg hovt kerül (7). A szedett címsorok a kötésvonalnil kilépnek a szedéslukőrbel. mert a két kötésmargó eayütt túl nagy szóközt adna (8)

Ahc:defgfaj

• Jelölések a tükörlapon. A tükörlap jelzései üzenetek a technikai
kivitelezést végző nyomdász kollégák számára. Egységesnek, közérthetőnek kell lenniük. A tervrajz
pedig olyan legyen, hogy vázlatos,
de hű képet adjon a tervezen oldal-
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röl. A megjeleni lapnak
„lükre", formaterv* l*gy«n a
amelyet a tükortapon
átadunk. A h«venyéu«tt,
csapott tervrajz azt jelanti, hogy a
tervezfii munka egy részét métok/i
(matíörre. szedOre) hárítja át a tarvezOszerketztfl.
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A v*/*utotoniUktt. fiéttbltntit. kttotvonttat ifiJ creiitfi vJíUy>i<jtn.)k inultttsfiitl ia)/ot)uk j itthetfc
él titnifrul m^y OtlOt*! " tlűiriu*. hogy miiytn votitfil gondoltunk 19). A lóntnlikMÁiokjt, ahol IBIIÁI J
ift^*« irmtűn t**ttt intű rtn trtékttmk iittofela/űen ceiuiivnl trutkém rt/íoliut. ricnUvulbctűvrl is kilr/.'t.
rwff mttoin náuéqú (',. •/, •/,} ninuil *i¥énunk (tO). A ntg,Uiriik¥l (tekét* alipO'i fehér brtfit) innvtut/u* nnD(»ir<Stn mld/uk , tukotbe. él bitJwtii
Ínyük, például III ntyuliv (tekete). V? loni.su negtuv Ut> (II)

Í J Szöveg/ehfés. A tzövaghatáb
mind a négy oldalát puha ceruzával,
vonalzóval körülkerítjük, úgyetva
arra. hogy fi szöveg kezdetének és
végének jelölése félreérthetetlen legyen. A szöveget otyan aörG cikcakk vonalakkal jelöljük, ami a kinyomtatott szedéshaséb tóouténefc
illúzióját kelti.
Atcim/e/o/és. Megszakítjuk a eöveghasábot. Vonalzóval házon vonallal jelöljük a szoveghaaéb végét
és az alcím utáni szöveg kezdetet
Az alcím ahhoz a szövegrészhez áO
közelebb, amelynek dme.
D A képek jelölése. Nagyon pontosan, vonalzóval 4 oldalon köriürajzoljuk a képet. A négy ttrkábŰI
két egymást metszS átlót húzunk.
Az átlók találkozásánál beírjuk «z
oldalszámot, majd törtvonafta) a
kép számát az oldaton (pl. 4/5 ezt
jelenti, hogy a negyedik oldal ötödik képe). A kifutó képek helyét
a külső vonalig, tehát a kifutókápak
vonaláig rajzoljuk, és mémtaaáaétfc
attól számítva végezzük. M % - ét
ofszet nyomás esetén a képet 2-3
milliméterrel nagyobbra IIIÉÍI—íJBr
mint amit a rajz mutat mwtafflmta
montírozásnál derékszögűre véajé*.
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a Rtjzok és hittét nélküli képek
jelötésm. A rajzok korvonalán a tükörbe felvázoljuk. Ezek sokszor
egész környezetüket befolyásolták.
és a cfmek, szövegek elhelyezésére
M hatásul vannak. A képméretezés
fejezetben ismertetett,,kockázassál"
pontosabb vázlatot készíthetünk
A képhez hasonlóan számozzuk
és a (ukorre ráinuk rajz A háttör
nélküli képeket a rajzhoz hasonlóan
fetvázoliuk. és a tukorlapra is ráírjuk
a „háttér nélkül" megjelölést.
j Képaláírások /e/zése A képaláírások jelzése kél pár hu Í J mos vo
nal. az alkalmazott betűnacjysáynjk
megfelelő közzel. Annyi vonalközt
rajzolunk, ahány soros lesz a képaláírásunk. A kép és a képaláírás
közötti hézagot is a valóságnak
megfelelően rajzoljuk a tükörbe.
A kép oldalához helyezett képaláírásokat is a sorok számának megfelelően rajzoljuk. A képaláírás ne
lépjen ki a szedéstukörböl.
• A címek jelzése. A elmeket nagyságuknak és típusuknak megfelelően vázoljuk a tükörbe. Vázlatos,
de karakteres legyen a címbetű rajza. Azt a képet, azt a sorhosszúságot mutassa, amit nyomtatva is
mutatni fog. A szedett cimbetü sorának kiszámítása igen fontos, ezt
betömintakonyv alapján végezzük
el. majd a betű lenyomtatott nagyságát is eszerint állapítsuk meg.
A verzális és a kurrens betű mérete eltér a tipográfiai pontokban
kifejezett betűnagyságtól. Kisebb
annál. A rajzolt betű típusát is vá-

zoljuk (el a tükörbe, hiszen szt i s 1 2
összehangoltuk környezetével. Ha
több clmrészlet van, alcímek, Ildefc,
hidak, a tükörben és a kéziraton is
jelöljük meg fiket az oldal számával
és törtvonal után betűvel (pl. 12/a) a
keresés és Összecaerélés elkerülésére. A képeslapnál két oldalon átmenő cfmek a kötésmargó irányában
kilépnek a szedéstukörböl, hogy
középen ne legyen nagy szóköz.
Tónusok, negatívok jelzése. A túkorrajzban erősségének megfelelő
értékben ceruzával imitáljuk a tónust, de betűvel is ráírjuk a tónus
értékét (például ' ; tónus. U tónus. 3 i tónus, takarás). A negatívot rajzzal és betűvel is előírjuk.
Meghatározzuk a negatív tónusértékét is: ' '> tónusú negatív.
', i negatív (fekete).
Vonalak előírása. A szedett vonalak vastagságát rajzzal jelöljük.
és mellé írjuk betűvel is: finom vonal, 1 pontos vonal, 4 pontos vonal stb.

At intetem pontot** tWwwtol. MMMart
tot mérni ttuévl. * t*áumn M W mám
iraton é* a (u
kéuuH bvMM «fewú9*n •

ABC

^ Iniciálék jelzései. A tukórrajzban
az iniciálékat nagyságuk, típusuk
alapján rajzoljuk meg. pontosan
jelölve az elhelyezését is. Egysoros,
többsoros, süllyesztett, keretes, negatív rajzot készítünk, és betűvel is
előírjuk. Az előrajzolás és az iniciálé helye pontosan egyezzen meg
a kézirat előírásával, hogy hány
sort milyen betQfokozatban, menynyivel kezdünk beljebb, és milyen
nagyságú, milyen tipusú betűt alkalmazunk.
ia
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Képméretezés
Méretarányváltoztatás

/

Kisebbítés /

D Az eredeti fotó méretaránya.
Az eredeti fotó mérete rendszerint
más, mint a lapba kerülő méret,
ezért azt nagyítani vagy kisebbíteni
kell.
A nyomdatechnikai méretváltoztatásnál a kép mérete módosul, de
a méretarány nem változik. A kép
méretváltozása mindig átlójának vonalán történik (1-2).

D A kép helye az oldalon. A ter-

Kisebbítés

/

/
Eredeti képméret

Nagyítás

Eredeti képméret

Fix sarok

vezőszerkesztő a képet a tükörlapon tervezi meg, (gy annak ott meghatározott helye van. Mindkét méretet nem ismerhetjük, de vagy a
szélességét, vagy a magasságát
megtervezzük, s azt is, hogy az oldal
melyik pontján kívánjuk elhelyezni
a képet. Ezt a pontot egy saroknak,
egy fix saroknak tekinthetjük, ahonnan a méretezési munkánk kiindulhat

Ceruzapont a tukörlapon

D A kép magasságának kiszámítása. Azokban az esetekben, amikor
a kép szélességét megtervezzük,
meghatározzuk például, hogy 115
mm, illetve két hasáb széles képet
akarunk, az egyik méret Igy már
adott. Azt kell kiszámítanunk, hogy
mennyi lesz a magassága.
Megjelöljük a tix sarok helyét
a tükörlapon. A kép sarkát pontosan
derékszögben tartva, ráhelyezzük a

A szélesség vonala metszi az állót

A sarokból állúl húzunk a ponton át
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Eredmény: a kép magassága

Q A kép szélességének kiszámítása.
A feladatban most nem a szélességet tervezzük meg, hanem a magasságot. A szélesség ismeretlen. Az
eljárást az előbbihez hasonlóan végezzük. A fix sarokba helyezzük a
képet (7). Az átlósan szemben levő
képsaroknál pontot teszünk a tükörlapra (8), meghúzzuk az átlót
(9). A fix sarokból kiindulva felmérjük a tervezett magasságot. En-

fix sarokra. Ezzel a sarokkal átlósan
szemben levő képsaroknál egy ceruzapontot teszünk a tükörlapra (4).
A fix sarokból kiindulva a ponton
keresztül egy meghosszabbított átlót húzunk a tükörlapra (5) (nem
a kép hátára). A megtervezett szélesség függőleges vonalát meghúzzuk, metsszük vele az átlót.
A metszésponton kapjuk meg a kép
eddig ismeretlen magasságát (6).

Wmm
n

m

Ceruzapom a iu kori apón

nél a pontnál vízszintes vonalat
húzunk a tükörlapra (10). Ahol a
vízszintes vonal átmetszi az átlót
ott kapjuk meg az eddig ismeretlen
képszélességet. Az Igy kapott szélesség ritka esetben találkozik a hasa bszétességgel.
D A kép előre meghatározott mérete esetén (11). Ilyenkor a kép
aránya sokszor nem egyezik a berajzolt hely arányával. A kép méretarányát tehát a tervnek megfelelően
változtatjuk. A kép egyik oldalából
vágni kell, hogy a méretarány azonos legyen a terv méretarányával.
A tükörlapra rajzolt képhelyre meghosszabbított átlót húzunk (12).
A berajzolt képhely sarkára illesztjük a fotót (13). Az átló előtűnik
a fotó alól. Az átló találkozása a
fotóval mutatja a vágás vonalát a
fotón (14). Előfordulhat, hogy egy
oldalról nem tudjuk a szükséges
területet levágni a kép károsítása
nélkül. Ebben az esetben elosztjuk
a vágás nagyságát, és két oldalról
vágunk (15). Az átló természetesen
ugyanúgy mutathatott vágást a szélességből, mint a magasságból.
• Rajzok méretezése. A szabálytalan alakú rajzot a hátán, a legszélső rajzvonalak szerint négyzetesre'
rajzoljuk, s a továbbiakban úgy méretezzük, mint a fotót (16).

Átlót húzunk

Eredmény, > kép szélessége

G A kötésvonalon átfutó kép. A kép
helyét úgy terveztük meg a tükörlapon, hogy az a párosról a páratlan
oldalra ér át. Meg keli tudnunk,
hogy a kötés hol vágja át a képet,
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A kép előre meghatározott mérete a tervben
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Ráhelyezzük a fotót

N
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A kép alól elfltűnO átló mutatja • vágást a képen

A rajz legszélső pontjai szerint
négyzetes formát rajzolunk a kép hátán
és úgy méretezzük, mint a fotót
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\

\

\
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Az álló találkozik a fotóval

A képen a vágási kát oldalról is végezhetjük

1fil1í

A tukoriapra húzott átló

19L

.

A

1

Az eredeti rajzia pauzpaplrt lasiunk,
ceruzával négyzetekre bontiuk,
a változtatott méretben is ugyanannyi négyiatst
húzunk a tükörre s a rajzot a kockák szermt
konnyebban vázolhatjuk fef az uj méretben

Fotó

**

7\

T*v

A fotó méretét mag határoltuk.

A káp helye és a kötísvonal találkozásáig
a sarokból állót húzunk

Hol metszi a kölésvonal» fotót ?

N

V
s

_ _ _ _

s
At átlépés helye a foton

>

\
Az átló és a fotó találkozásé

mert lehetséges, hogy egy alak szemén fut keresztül a kötés vonala,
ami súlyos hiba lenne. A berajzolt
képhely fix sarkára illesztjük a fotót
(17). A fix sarok és a kötésvonal
kép alól előtűnő pontja között meghosszabbított átlót húzunk (18).
A fotót újra ráhelyezzük a fix sarokra, és ahol az imént húzott átló
a kép alól előbukkan, ott lesz a kö-

tésen átlépő képvonal (19). Megvizsgáljuk ezt a vonalat, és ha nem
érint érzékeny képrészeket, a kép
hátán jelöljük az átlépés vonalát.
D A kötésvonalat előre jelöljük a
képen. Olyan képeknél, ahol nem
mindegy, hol vágja át a képet a kötésvonal, jelöljük meg a képen az
átlépés helyét (20), és ebből ki-

indulva méretezzünk. A képet úgy
helyezzük el a tükrön, hogy az előre
kijelölt átlépés vonalát a kötésvonalra illesztjük, majd ebből a pontbői kiindulva, két átlót húzunk a
tükrön a kép két sarkának megfelelő
pontokon keresztül (21). Ennél a
feladatnál a kép magasságát kell
meghatározni, amely mutatja azt is,
ha a képből vágni kell (23).
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As átlépés helyéi
t fotón előre meghatároztuk

\

\

Az átlépés vonalát
rí helyezzük a kotésvonalra

Két irányban húzunk átlói

Két különböző" méreiarányú kép egyforma magas
legyen
A teljes szélességei meg határoztuk
A két sarokból a két képnek megfslsie
egymást keresztezd átlói húzunk
25 Az átlók találkozásinál egyforma magas a kél kép

21

Két kulönbözd méretarányú kép egy/orma szólás
legyen

A kép egyik o Ida lábúi
esetleg vágni kell

ss

D Két, nem egyforma méretarányú
képet egyforma magasra méretezünk. A két kép helyének teljes szélességét megadjuk a tervben. A két
képet a két ellentétes sarokból kiindulva méretezzük, ugyancsak két
ellentétes sarokból kiindulva, két
egymást keresztező átlót húzunk
a képek ellentétes sarkát jelölő pontokon át a tükrön. Ahol a két átló
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A telies magasságot k
meghatározzuk r
A két sarokból
a két képnek megfelelfi
egymást keresztezd
átlót húzunk
Az állók találkozásánál
agyforma széles lesi a két kép

metszi egymást, ott lesz egyforma
magas a két különböző méretarányú
kép. Ha hézagot tervezünk a két
kép közé, a találkozási pontnál lejjebb húzzuk a magasságot jelző
vízszintes vonalat.
O Két, nem egyforma méretarányú
képet egyforma szélesre méretezünk. A két kép együttes magassá-

gát jelöljük a tükörben. A két ellentétes sarokba helyezzük a két
képet, és az átlósan szemben levő
képsarkoknál pontot írunk a tükörlapra. Ezeken a pontokon keresztül
a két ellentétes sarokból kiindulva
egymást metsző átlókat húzunk.
Az átlók találkozásánál lesz egyforma széles a két kép. Ha a képek
között hézagot akarunk (pl. képaláírás céljára), akkor a metszésponttól beljebb húzzuk a függőleges, a kép szélességét jelző vonalunkat, így a diagonálisoknál mutatkozó nagyobb nyílás nagyobb
közt jelöl a két egymás fölött álló
egyforma széles kép között. (25)
D A képek jelölései. A képek szá- 2 7
mozását a tükörben az oldalszámmai, majd törtvonallal az oldalon
levő képek sorszámával jelöljük.
Mindezt együttesen bekarikázzuk.
A két oldalra átmenő képeknél
kezdjük a számozást (pl. 4-5/1),
majd külön folytatjuk az oldalszámmal és a képszámmal (4/2, 5/2).
A méreteket a kép hátán milliméterben (kívánság esetén ciceróban)
jelöljük, úgy, hogy a kép két széléig
húzzuk a nyilat, és a nyíl megszakításába írjuk a méretet. A vágást
pontosan, hullámvonallal jelöljük
a kép hátán. A képet természetesen
nem vágjuk le ollóval. (26-28.)
Ha a képben negatív szöveg,
például képaláírás van, a képre
feltétlenül írjuk rá „a képben negatív" jelzést, mert ellenkező esetben
a felvételt meg kell ismételni. A háttér nélküli képeket a hátán rajzoljuk
körül, és írjuk rá: háttér nélkül.

A ktp jelölési * tükörlapon. Oldal&tam/képszám

Jelölés a kép hálán

A nyomda kívánsága szárint milliméterben vagy ciceróban

A kép hátán jelöljük a vágást aszerint tttmY. szélességi vagy magasság/ mérem
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Irodalomjegyzék
Albert Kepr-Hans FischerTypankunst
Howtrd B. Taylor:
Newspaper Layout & Design
Novak László:
A nyomdászat története
Szántó Tibor:
Tipográfia
A betű
Dlmltei Gaorg/ev:
Slag ing ths NswBpaper
Dezaényl Béla-Nemas György:
A maflyar sajtó 250 éve
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Praktlscher JournalIsmuB
Magyar Sajtó
Neue Deutsche Preaae
PoPgraflJa
Tha Art of Wnting (UNESCO)
Journal! sme
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Magyar Grafika
fnterpressgrafik
Der Druckspiegel
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Fachschule für Warbung und Qestaltung
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Tagasreitungen
Form und Technik
Unotype Post
A második rész
modelljeinek makettjén
a szerző részletes tervei a/§pjin
Nádal Ferenc kéatítaua

A második rész
szöveg és modellanyagához felhasznált
betűtípusok forrása:

Oldalszám

Típusnév

241

Modem 20
Permanent Massive
Forum II.
Cheltenham
Univers

Első Magyar Betűöntődé

New Casual Script

Monotype

Stymie Light

Unotype

Modula

Ludlow
Statsettograph
Visual Graphic Corporation
Photo Typositor

Permanent Massive
242

Torino Swash Italic

252

Craw Clarendon Cond.
Forum II.

Photo Lettering

Commerciaf Script

Facsimile Fonts & Fototype
fíeprotype Adv, Typ.
Leírásét
Prestype

City
253

Goudy

254

Olive Antiqua italic

255

Roberta

256

Stymie Ex.Bold

Garamond

City

A második rész
modellanyagához
felhasznált
címbetűtípusok jegyzéke:

Modula
News Gothic
257

Goudy

258

Garamond

259

News Gothic
Univers

OUaíaém

Típusnév

237

Margaréta

238

Univers

Windsor

Watusi

Buffalo Bili

Goudy Ex. Bőid.

260
261

262

Modula
Modula

Watusi

239

Modula

Swash

240

Univers

Univers

Permanent Massive

Commercial Script
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Oldalszám

Típusnév

263

Modem 20
Olive
Clarendon

265.
266
267

268
169

Torino
Lee
Pistiili
Lariat

Oldalain

278
279
280
282

Stymie
Bodoní

283
285

Brush
Modula
Roberta
Dorsch

286
287

Modula
Permanent
Centennie/ Script
Hobp

71

Modern 20
Modern 20
Prof/la
tnseratgrot.
Cooper Swash

72

73

74
76
77
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Oldalszén

Cheltenham
Permanent Masslve
H-24
Bodoni
Roberta
Whitin
Modula
Omnibus Light

295

Mademoiselle
Commercial Scnpt
Egyptian

296

Mademoiselle
Univers

297
298

Melior
Gothic Conő.

299
301
303

Standard grot
288

Mademoiselle

304

289

Hobo
Hűit

305

290

Típusnév

Stymie

Univers

Bodoni
Lidian

Commercial Script
'70

Típusnév

Scot Uncia/
Cheltenham

Harold Reclame
Mademoiselle
Constanze Initials

Univers
Craw Modern
Cleariace Gothic
CloudBank
Wi/lowbv
Manessa
Permanent
Egyptian
Garamond
Brush
Pantagraph Initiai
Constanze Initiai

Lariat
306

Tri-line
Modern 20
Permanent Massive

307

Standard Grot.

308

Egyptian
Constanze initiai

Bodoni
Permanent

Dorsch
Univors
Brush
Centennial Script

Century

Manessa

Manessa
Commercial Script

Stymie
Nord

Liberty
Forum II.
Stymie
Torino

291

Centennlal Script
Schádow

292

Permanent
H-1

Univers
Aater

293

Cheltenham

294

Wlndsor '
Univers
Permanent Massive
Brush

Che/tenham

309

Studio
Advertisers Goth.
i Modula

311

Univers

Oldalszám

Típusnév

Oldalaim

Típusnév

Standard Grot.
Optima Outline
Garamond
Brodway

329

Fortuna

330

Permanent

331
333

Bodonl
Torino

334

Bodoní
Bodoni

Torino
Dorsch Shadad
Modula
Goudy

Century
Bembo

Oldalszám

Típusnév

Modula

349

Commereial Script

352
353

Handel Gothic
Bodoni
Roberta
Nouveau

354
355

Univers
Univers

Hobo

Úrban

Roberta

Bodoni
Mademoiselie
Schadow
Schadow

Bamum
Standard Grot.
Claiendon Outi,
Dominante

Anonymus
Broadway

New Casual Script
Hobo
Anonymus

33S

Commereial Script
Hány Obese
Fortune
Bodoni
Olive

336
338
340

LOB

341

Calllgraphic Román
Permanent Massive

343

Handel Gothic
Manessa

344
345

Modula
Bodoni
Century
Modula
Schadow
Univers

34$

Dorsch Shaded
Elefánté
Broadway
C/earfaee Gothic
Shadow
Univers
Modern 20
Modu/a
Schadow '
Dominante
Modern 20
Busarama

3S6
357
358

Rubens Ornate
Craw Clarendon
Harry Obese

359

Advertisers Gothic
Manassa
Windsor

361

Willowby
Century

362

Handel Gothic
Torino

Univars
Permanent
Anonymus

363
364
365
366
367
368
369

Modula
Goudy

370

Manessa

Bodoni .
Pioneer
Advertisers Gothic
Comstoek
Cooper Swash
Lee
Úrban
Constanze Initíat
Hobo
Bronste/n
Modula

387

