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Előszó

Olyan korban élűnk, amikor az em-
beri alkotó energia hatékonysága
és minőségi tartalma egyre gyor-
suló periódusát éli. A tudomány
csodálatos felfedezései a társada-
lom, a termelés minden tevékeny-
ségi területén a gyors változtatások
szükségességét diktálja. Az újabb
és újabb tudományos célok eléré-
séhez nemzetközi kooperációk egy-
re bővülő hálózatának vagyunk ta-
túi. A fejlődésnek ebben a felgyor-
sult folyamatában nélkülözhetetlen
feladat az információforrások kor-
szerűsítése. Ide tartoznak az újsá-
gok, folyóiratok, képeslapok is,
mint az információáramlás szinte
legmozgékonyabb, naponta nélkü-
lözhetetlen eszközei.

Nem lehet kétséges, hogy az új-
ság, a folyóirat társadalmi szerepe
az utóbbi évtizedben rohamosan
növekedett.

A mennyiségi igényhez érthetően
kapcsolódott a minőség jelentős ja-
vításának feladata, a képek iránti
szükséglet határozott követelése.
Új utakat kellett keresni a technikai
bázis és a szerkesztés-tervezés kor-
szerű színvonalának megteremtésé-
ben.

Az elavult nyomdaipari techni-
kák helyére fokozatosan új korszerű
technikák kerültek. A fényszedés, az
elektronikus színbontás, az auto-

matikus filmhívás, a négyszínt nyo-
mó géptípusok új feltételeket te-
remtettek a magasabb minőség, a
gyorsaság biztosítására.

Ne feledjük, évtizedekkel koráb-
ban az újságokat és a folyóiratokat
„készítették", most és a jövőben
méginkább „gyártják", a szerkesz-
tés-tervezés-ipar integrált bázisán
gyártják. Ha tehát korszerűen gyors
információról beszélünk, feltételez-
zük a szerkesztés-tervezés olyan
egybehangolt munkáját, ahol a pon-
tosan bemért szándékok tudatos,
értelmes tartalmat kapnak.

Nagy öröm, hogy Magyarorszá-
gon két kitűnően értő ember önként
vállalkozott ennek a nélkülözhetet-
len kiadványnak a megépítésére és
közreadására. Áldozatos ez a mun-
ka elsősorban azért, mert a könyv
tartalma a MUOSZ által szervezett
továbbképző tanfolyam több mint
tízéves elméleti és gyakorlati mun-
kájában érlelődött, csiszolódott az-
zá az értékké, ami naponta nyújt
majd konkrét segítséget a szakterü-
letek művelőinek az egyre átfogób-
ban tudatos tevékenység kifejlesz-
tésében.

Ma már közhasználatú fogalom,
hogy a tartalom és a forma harmo-
nikus egysége biztosítja a funkció
hatékony érvényesülését, egyben

esztétikus tartalmával fokozza az
olvasás oromét.

A szerzők könyvükben az értel-
mi, tipográfiai és formai hibáktól
mentesen rendezett lap előállításá-
nak módszereit ismertetik, erre ad-
nak elemző tanácsokat, variáns
példákat, ismertetnek szabályokat
és technikai eljárásokat. Külön feje-
zetben foglalkoznak a vonzó kül-
sejű újság, magazin előállításának
művészeti kérdéseivel.

A faptervezésnél nélkülözhetet-
len és különös gondot jelent, hogy
politikai, újságírási, technikai, tipog-
ráfiai és grafikai ismeretek egyaránt
szükségesek. Minden kezdő törde-
lőszerkesztőnek már van egy foglal-
kozása: újságíró, tipográfus-terve-
ző, vagy grafikus.

Ez a könyv az egyoldalú kép-
zettségen is segíteni akar, ezért
foglalkozik szerkesztési kérdések-
kel, nyomdatechnikai módszerek-
kel, tipográfiai tervezéssel.

A könyv okos, hasznos, szük-
séges.

Budapest, 1976.
Lengye/ Lajos



Foreword

Ours is an age when the effecti-
veness 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 prod-
uction. We are witnessing an ever-
expanding network of internationat
cooperations aimed at attaining ne-
wer and fresher scientific goals. In
this accelerated process of develop-
ment the modernization of informa-
tion média has become indispens-
able. 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 enhan-
ced 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 cre-
ating a techntcal basis and modern
standard of editing-planning.

Gradually new, up-to-date print-
ing techniques are replacíng the
ones out of date. Photo-setting,
electronic colour scanning, auto-

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 pre-
sent they are „produced", and so
will they be in the days to come;
they are manufactured on the in-
tegrated base of editing-planning-
industry. If, therefore, we speak of
modern fást information, we pre-
suppose a well-coordinated edit-
ing-planning work where precisely
calculated intentions assurne cons-
cious, 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 organi-
zed by the Association of Hungári-
án Journalists, the content of the
book became ripe and refined and
crystallized intő the valuable volu-
me that will provide concrete help
to those engaged in the field in de-
veloping their work which is becom-
ing 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, typo-
graphy and form.To this end, they
give analytical advice, variant ex-
amples and introduce rules and
technical processes. A separate
chapter is devoted to the artistic
questions concerning the produc-
tion 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 po-
litics, journalism, technique, typo-
graphyandgraphícs. Every beginner
make-up editor already possesses a
profession; he may be a journalist,
typographer-planner or graphic art-
ist.

This book seeks to help alsó tho-
se who possess only a one-sided
training and that is why it deals,
with issues related with editing,
methods of printing technique, ty-
pographical planning.

The work is intell igent, useful
and necessary.

Lajos Lengyel
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flpefli-tcnoBMe

Mbi jKHBeM BTaKoe BpeMfi, Kor,qa3[|>-
cj)eKTMBHOCTb H nanecTBeHHoe co-
flepjKaHHe TBOpnecKoií 3Heprnn ne-
/íOBexa nepe^KBaer ece yöbicTpflK)-
U4HÍÍCH nepMOfl. HayHHbie OTKpbITHÍI
B 06/iaCTM o6meCTBeHHOÍÍ WH3HH H
pa3JlHHHOÍÍ npOH3BOflCTBeHHOH flefl-
TenbHOCTH flHKTyiOT HeOÖXOflHMOCTb
CKOpeiÍLilMX H3MeHeHHÍÍ. Mbi BB/Ifl-
encn CBMfleTe^ariM Bee 6onbiuero

c ue/ibto 6bicTpetíujero
Bee HOBWX H HOBbix

Ljeuefi. B 3TOM ycKopeHHOM
npouecce nna aanbHeüwero paasw-
THfl craHOBHTCfi coBepujeHHO Heo6-

fi 3a^aHa no ycoBepujeHCTBO-
HCTOHHHKOB HHl̂ OpMaUHH.

OTKocoTCfi raseTbi, nepnoj,H-

KaK canbte rn6K«e H noB-
HeoöxoflHMbie

HHi|)opHaun«. He
TOT (jjaKT, HTO B

raeT H wypHanoB pe3KO BO3-
pooia.

Bno/iHe noHflTHo, HTO HapHfly c
Tpe6oBaHHflMH

Hbie KanecTBeHHbie HSMCHeHMn, no-
^ BbiiueHHbie Tpe6oBaHna K KaneCTBy

B TeXHMHecKofi 6a3e,
HMH M nnaHHpoaaHHw.

YcTapeBiuee THnorpa(pcKoe 060-
MCHH/IH coBpeMeHHbie

i. <í>OTOHa6op,

Bee oxBaTbiBaKimeíí HayHHoö
TeJlbHOCTM B 3TOÍÍ OÖíiaCTH.

nneHOK,
TunorpacpcKne craHKH co3flanH HO-
Bbie ycnoBHfl /yiíi o6ecne<neHMfl 60-
nee BbicoKoro KanecTea npoayKU,nn
M 6blCTpblX TeMFlOB npOMSBOACTBa.

Henb3fl 3a6biB3Tb o TOM, MTO we-
CKO^bKO AecílTM/ieTHií HaaaA ra3eTbi
H >KypHanbi «roTOBnn«», ceönac x e .
a oco6eHHO B 6yflyu;eM MX öyflyT
«npOH3BOflMTb», npOH3BOflHTb Ha HH-

ü 6aae peflaKTHpoBaHMíi,
H npOMblLIJJieHHOCTM.

K, ecnw Mti roaopHM o coBpe-
6blCTpOH HH(j)OpMaUHH, TO

nofl 3TMM noflpaayneBaeTCfl TaKas
paSoTa no pe;taKTHpo-

H nnaHHpoBaHHK), npH KOTO-

pOÍÍ TOHHO paCCHHTaHHbie 3aMblCJlbl

no/iynatoT Hay^woe H noHnTHoe co-

paaocTHO, HTO

ripHiiinocb MCKaTb HOBbie nyTM pjin
flOCTHW€HHfl COBpeMeHHOrO ypOBHfl

no co6cTBeHHOMy
ynacTMe flBa

repCKHX cneuHanHCTa B 3TOÍÍ 06/ta-
CTM. Pa6oTa 6bina caMOOTBep^eHHoií
y * e noTOMy, MTO coAepwaHwe KHMTH
— nnofl TeopeTHMecKoií a npaKTMHe-
CKOÍÍ pa6oTbi, flJiHBLueücfl 10 ̂ eT Ha
Kypacax ycoBepiueHCTBOBaHMH npH
CoK>3e BeHrepcKwx xypHanMcroB,

paÖOTbl CO3peBLUeÜ H OTUJJIMIpOBaH-
HOii AO TaKoii creneHH, HTO OHa
npeBpaTHnacb B nojie3Hoe KOHKpeT-
Hoe noAcnopbe cneudanHcran H 6y-

cneiiManHcraii B

oőecneHHBaeT 3(|)(peK-
iitecTBneHMe (|)yHKUMM,

OAHOBpeMeHHO C nOMOLUbtO 3CTeTH-
necKoro coflepHcaHMJi aocraBnjifi pa-
AOCTb 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 3HS-
HHfi B o6jiacTM no/iHTHKM, wypHa-
JIHCTMKH, 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 3aHn-
Bonpocann

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 be-
griffen sind. Die wunderbaren Ent-
deckungen der Wissenschaft ver-
langen in allén Tatigkeitsbereichen
der Gesellschaft und der Produktion
rasche Veránderungen. Um itnmer
weitere wissenschaftliche Ziele er-
retchen zu kónnen, entsteht ein
standing wachsendes Netzwerk in-
ternationaler Kooperationen. Indie-
sem beschleunigten Entwicklungs-
prozeK stellt die Modernisierung
der Informationsquellen eine unver-
meidliche Aufgabe dar. Hierher
gehören auch die Zeitungén, Zeit-
schriften und Illustrierten, als die
beweglichstenundjeden Tagunent-
behrlichen Mittel der Informations-
strömung. Es kann keinem Zweifel
obliegen, daS die Zeitung und die
Zeitschrift im vergangenen Jahr-
zehnt eine Funktion von sprung-
haft wachsender Bedeutung inne-
hatten.

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-

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 Siche-
rung 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 in-
dustriemaSig integrierten, redaktio-
nellen und typographischen Basis
„hergestellt" werden. Wenn wir
alsó von einer síets aktuellen und
dem Anspruch der Zeiten gewach-
senen Informierung sprechen, so
setzen wir eine koordinierte Arbeit
des Redigierens und der Projektie-
rung voraus, wo die genau gepeilten
Absichten einen bewuftten und
sinnvollen Inhalt gewinnen.

Eine echte Freudé, daB zwei aus-
gezeichnete Fachmanner in Un-
garn die Aufgabe ubernommen ha-
bén, diese unentbehrliche Publika-
tion zusammenzustellen und zuver-
öffentlichen. Es war in der Tat
eine ebenso eindrucksvolle wie
schwierige Arbeit, zumal das Buch
die Quintessenz von mehr als zehn
Jahren theoretischer und prakti-
scher Arbeit der von Ungarischen
Journalistenverband organisierten
Weiterbildungskurse enthalt, um
fortan eine alltágliche und konkrété
Hilfe in der Entwicklung einer weit-
umfassend bewuBten Tátigkeit in

den einschlágigen Fachbereichen
zu leisten.

Heute ist es schon ein feststehen-
der Begriff, dali die wirksame Gelt-
endmachung der Funktion von der
hármonischen Einheit des Inhatts
und der Form gewáhrleistet wird,
die zugleich mit der ásthetischen
Substanz die Freudé am Lesen er-
höht. In ihrem Buch gebén die Ver-
fasser die Methoden bekannt, wie
eine Zeitung ohne sinnstörende, ty-
pographische und formaié Fehler
herzustellen ist; hierzu értei len sie
analytische Ratschlage, führen Bei-
spielsvarianten an, erláutern Re-
gein und technische Verfahren.
Ein eigener Abschnitt ist den künst-
lerischen Aspekten des attraktiven
Presseproduktes gewidmet.

Bei der Zeitungsprojektierung ist
es unentbehrlich und bereitet eine
erhebliche Sorge, dad hier politi-
sche, Journalistische, technischen,
typographische und technische
Kenntnisse gleicherma&en vonno-
tensind.JederangehendeUmbruch-
redakteur hat schon irgendeinen
Beruf: er ist Journalíst, Typograph
oder Grafiker.

Das Buch will auch der einseiti-
gen Bildung abhelfen, weshalb
auch redaktionelle Fragen, druck-
technische Methoden und typo-
graphische Projektieru ng erórtert
werden.

Eine kluge Arbeit, ein nützliches
Buch, eine notwendige Lektűré.

Lajos Lengyel
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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 néces-
saires des changements rapides.
Nous sommes témoins de l'élargis-
sement du réseau de ta coopération
internationale pour ía réalisation
d'objectifs scientifiques toujours
nouveaux. Dans ce processus d'ac-
célération, la modernisation de l'in-
formation est devenue une táche
indispensable qui concerne égale-
ment les journaux, les revues et les
illustrés, ses instruments les plus
mobiles qui accompagnent presque
immanquablement la vie quoti-
dienne et dönt le röle social s'est ra-
pidement imposé dans la derniére
décennie.

Aux exigences en ce qui concer-
ne la quantité se sönt jointes tes
tőches d'une amélioration essen-
tielle de la qualité qui rend les illus-
trations absolument indispensables.
II a fallu trouver de nouvelles voies
pour créer des conditions techni-
ques, 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 rapi-
dité.

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 par-
lons d'une information rapidé et
moderné, nous supposons une ac-
tivité 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 indispen-
sable. Ce travail est avant tout une
oeuvre de dévouement, en particu-
lier 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 Journa-
listes Hongrois, que le contenu de
ce livre s'est muri et affirmé. II est
appelé á rendre des services de va-
leur 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 compo-
sition des publications, impeccable-
ment, 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 exem-
ples,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 connaissan-
ces multiples: politiques, journalis-
tiques, techniques, typographiques
et artistiques. D'ailleurs tous les dé-
butants ont un métier, qu'ils soient
journalistes, typographes ou dessi-
nateurs.

Ce livre se propose aussi d'appor-
ter son aide á ceux qui auraient
une formation trop étroite, c'est
pourquoi il aborde des questions
de rédaction, de procédés techni-
ques et de conception typogra-
phique.

C'est un ouvrage intelligent. II
était nécessaire et sera utile.

La/os Lengye/
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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 mara-
villosos descubrimientos de la cien-
cia exigen rápidos cambios y trans-
formaciones en todas las esferas de
la sociedad y de la producción. So-
mos testigos de la formáción de una
cada vez más amplia red de coope-
ración internacional establecida con
el obtejo de alcanzar los fines cien-
tfficos prefijados. En este acelerado
proceso de desarrollo constituye
una indispensable tarea el de mo-
dernizar también las fuentes de in-
formáción. En este caso, bajo el con-
cepto de fuentes de információn
nos referimos a los periódicos, re-
vistas y semanarios ilustrados, es
decir los indispensables medios
cotidianos del intercambio de in-
formaciones. No deja lugara dudás
la afirmación de que durante el úl-
timo decenio ha aumentado cons-
tantemente el papel social de los
periódicos y revistas.

Evidentemente, a las exigiencias
cuantítativas se liga la tarea de me-
jorar también, considerablemente,
la calidad, la de ofrecer -pára
corresponder a la urgente deman-
d a - ilustraciones adecuadas. Hab-
rla que buscar nuevas vlas y méto-
dos 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 substitu-
fdas por otras nuevas. La técnica de
la "foto-lettering", la cromolito-
grafía electrónica,el reveladorauto-
mático de pelfculas y los tipos de
máquinas que imprimen en cuatro
colores han creado nuevas condi-
ciones 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 ha-
blar, pues, de informaciones rápidas
y modernas, se presupone un tra-
bajo coordinado en el que las inten-
ciones, exacta mente establecidas,
encierran un contenido consciente
y rációnál.

Me causa una gran alegría el que
dos excelentes especiafistas húnga-
ros 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 profesiona-
les del ramo, pára desarrollaren el los
una cada vez más consciente acti-
vidad.

Hoy dia constituye un consabido
concepto - y ellő también en la es-

fera de la tipográfia- el que la ar-
moniosa unidad de la forma y del
contenido asegura la eficaz función
del procedimiento y hace aumen-
tar, al mismo tiempo, el placer de la
tectura.

Los autores de este libro dan a
conocer los métodos de la produ-
cción sístemática de las ediciones de
la Prensa exentas de faltas en cuan-
to 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, perio-
dlsticos, técnicos, tipográficos y
gráficos. Y todos ellos a la vez. Ca-
da uno de los redactores princi-
piantes tieneya su propia especiali-
dad: periodista, tipógrafo-proyec-
tista, gráfico.

Este libro ofrece también una va-
liosa ayuda en el caso de formáción
unilaíeral; por esta causa se ocupa
asimismo de problémás de redac-
ción, 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 napilap,
a hetilap
és a folyóirat
tervezése
A tervezőszerkesztő újságírói, szer-
kesztői, képszerkesztői, grafikai, t i-
pográfiai és nyomdatechnikai isme-
retei birtokában válik alkalmassá a
laptervezésre. A tervezőszerkesztő
~ régebbi kifejezéssel élve: a tör-
delőszerkesztő - 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, elő-
adásmódját és azt a megoldást,
hogy az illusztrációkat megjelent
újságokból veszik át.

A Laptervezés, tipográfia a
MUOSZ által fenntartott tördelő-
szerkesztői iskola tananyagát ismer-
teti. A fejezetek többsége kisebb-
nagyobb tanulmány, amelyet eddig
nem alkalmazott illusztrációk tesz-
nek teljessé. A szedésmintákat, új-
ságrészeket, újságoldalakat a szer-
zők tervezték.

Az első rész a magasnyomású la-
pok, elsősorban a napilapok, heti-
lapok és folyóiratok tipográfiai ter-
vezéséttárgyalja. Az ofszetnyomású
újságok közül pedig azokat, ahol
a képanyagnak a szöveghez mén
aránya nem haladja meg a 30 száza-
lékot. Egy kivétel: a képes napilap.

Az ehő rész nyomdaipari alapismeretekkel, a tipográfiai mérték-

rendszeren alapuló számításokkal foglalkozik. Az újságírási műfa-

jok tipográfiai megjelenítését, a kéziratok nyomdai előkészítését

részletesen ismerteti. Napilapok, szöveges hetilapok, szöveges

folyóiratok tervezését mutatja be igen sok ábrával.

A könyv második része betOismeretet tanít, betűgyűjtemónyt kozol.

A tipográfiai szabályokat és szedésszabályokat ábrák segítségé-

vel 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 nyom-
dában? Ezzel a kérdéscsoporttal
foglalkozik a nyitó fejezet. A nyom-
dai alapismeretek és a nyomda-
technika tárgyalása során nem tö-
rekszünk teljességre. A gépek mű-
ködéséből azokat a munkafázisokat
ismertetjük, amelyek a formatervező
munkáját érintik. A nyomdai anya-
gokról, gépekről - szükség esetén -
a műszaki irodalom ad teljes isme-
retet.

A fényszedés és az újságkészítés
kapcsolatát a szerkesztés, valamint
a laptervezés szempontjából beha-
tóbban vizsgáljuk.

Az újságírás elmélete és gyakor-
lata, valamint a lapszerkesztés az
újság formai tervezésének alapja,
kiindulópontja. Az újságírás és a
lapszerkesztés kérdéseit felvázoljuk

vagy lexikális rövidséggel ismer-
tetjük. Az újságírással foglalkozó
tankönyvek, müvek és tanulmá-
nyok feladata a különböző témák,
témakörök elemzése. A sajtóműfa-
jokkal, az irodalmi szerkesztéssel,
a lapszerkesztés koncepcióival ott
és annyiban foglalkozunk, ahol ezek
a tipográfiai megjelenítéshez, for-
mai elrendezéshez, valamint a lap-
tervezéshez kapcsolódnak. Igy a
sajtóműfajok tipográfiájának tár-
gyalását kiegészíti az újságírás mű-
fajainak róvid meghatározása is.

A kéziratszerkesztésről szóló rész
aránya is mutatja a kérdés fontossá-
gát. A minden szedési utasítást tar-
talmazó nyomdai előírás az újság-
tervezés lényeges feladata. Egyér-
telmű, 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 keres-
sük.

A lap formai tervezése során szá-
mos változat és tipográfiai megfo-
galmazás kínálkozik. Ezért muta-
tunk be egy-egy újságelem, oldal
vagy oldalpár tervezésénél 5-10,
sőt egy esetben 30 megoldást és
variációt.

Kidolgoztuk egy hetilap modell-
jét. Ennek keretében az újság szer-
kesztési koncepcióit nagy vonások-
ban rajzoljuk fel, hogy tükröződje-
nek az elvi és gyakorlati követelmé-
nyek. Mint szokásos, meghatá-
rozzuk: a szöveg, az illusztráció és
a hirdetés arányát. Az újság terje-
delmének megfelelően alakul ki az
oldalbeosztás és a rovatrendszer.
A főrész a tipográfiai tervezés. Elké-
szítjük a nyomda részére a műszaki
adatokat a lap méretétől - a nyomás
időbeosztásáig. Az oldalszerkezet
változatait, majd minden rovat két
oldalát mutatjuk be. A napilap-
profilok 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 szer-
kesztés és a komputeres, fénysze-
désű újság korszakában élünk. A
jövő ? . . . A szerkesztés módszere,
a tipográfia, a megjelenés formája
és a sokszorosítás technikája változ-
hat, de még szükség lesz a kézbe
vehető, a lapozható újságra.

A szerkesztőség és a nyomda
a lapkészítés két pillére. A szerkesz-
tőség és a nyomda sok száz munka-
társának alapos felkészültsége szük-
séges ahhoz, hogy az újság tar-
talma, megjelenési formája - ma is,
holnap is - színvonalas legyen.
Az újságkészítés főbb munkafolya-
matai egy-egy szóba sűrítve sora-
koznak az oldalon levő ábrán (1).
Ez is mutatja, hogy hosszú az út a
kézirattól a lap megjelenéséig. A
szerkesztőségben a telextől a kép-
távlróig, a nyomdában a szedőgép-
tői az óriás rotációsig, sokféle tech-
nikai felszerelés és rengeteg gép
működik. Első fejezeteink nyomda-
ipari ismereteket tárgyalnak.

A szerkesztőség {elépítésének vázlata. A három f6-
csoport: a szövegszerkesztés, lllusztráclókészltés és
a tipográfiai tervezés A nyomdai rész a szöveg-
szedés és ez Illusztrációk útját műtétje a különböző
nyomtetási e/járásoknál - a nyomtatásig

Az újságkészítés folyamata

A SZERKESZTŐSÉG FELÉPÍTÉSE

SZÖVEGSZERKESZTÉS:

újságírók.
rovatvezetők.
szerkesztők

ILLUSZTRÁLÁS:

fotóriporterek.
grafikusok.
képszerkesztők

LAPTERVEZÉS: • '

művészeti szerkesztő,
tervezőszerkesztő.
technikai szerkesztő

A LAPKÉSZÍTÉS A NYOMDÁBAN

CÍMSZEDÉS.
SZÖVEGSZEDÉS

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

Fényszedés-
lyukszalagkészítés
számítógépes sorkizárás.
levilágítás,
oldalmontlrozás

ILLUSZTRÁCIÓK
REPRODUKCIÓJA

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

Filmnegatív, diapozitív
egyszínű.
színes kép.
színbontás,
színkivonat

Nyomóformák a nyomtatási e/járások szerint

Magasnyomás:
rotációs lemez

Mélynyomás:
rézhenger

Ofszetnyomás:
ofszetlemez

Nyomdagépek a példányszám függvényében

íves magasnyomás
Rotációs
magasnyomás

(ves mélynyomás
Rotációs
mélynyomás

íves ofszetnyomás
Rotációs
ofszetnyomás



A tipográfiai
pontrendszer

Gutenberg első nyomtatott köny-
vének megjelenése után több mint
négy évszázad telt el, amíg kialakult
az egységes nyomdai mértékrend-
szer, amelyet tipometriának, tipog-
ráfiai pontrendszernek nevezü nk.
1878-ban született az egységes
európai pontrendszer.

A tipográfiai mértékrendszer ala-
pos ismerete azért nagyon fontos,
mert a nyomdában használt összes
anyagokat tipográfiai ponttal vagy
ciceróval mérik. A pontrendszer sze-
rint határozunk meg minden sze-
dési művelettel összefüggő méretet.
Vannak nyomdák, amelyek az il-
lusztráció méretét is ciceróban ké-
rik előírni.

A tipográfiai pontrendszer végig-
vonul a laptervezés és a lapkészítés
minden szakaszán. A szedéstükröt,
a hasábszélességet, a c(m- és szö-
vegszedést, a beosztásokat, a lé-
niákat stb. pontokban, illetőleg ci-
ceróban állapítjuk meg. A tördelés
alapjául szolgáló oldaltükröt ugyan-
éi 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 ci-
ceróban) határozták meg
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csak a tipográfiai mértékrendszer
alkalmazásával tervezik, rajzolják.

A francia Didót pontrendszerét a
német Berthold és Fórster tökéle-
tesítette. 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 fe-
lel meg. Az ú'rtöltők magassági mé-
retét 51 és 54 pontban határozták
meg.

A betűnagyságokat fokozatok-
nak, illetőleg grádusoknak is ne-
vezzük. A betűnagyságokat a pont-
rendszer alapján állapították meg.
A ponton kívül a másik és gyak-
ran használt nagyobb mértékegy-
ség a ciceró. (12 tipográfiai pont =
1 ciceró.)

A pontrendszerre épülnek fel a
betűnagyságok és betűfokozatok.

A pontrendszer alapján készül-
nek a nyomtatásban vonalként al-
kalmazott léniák, valamint a ki-
sebb-nagyobb űrtöltők is. Ezek
méreteit pontokban, vagy ciceró-
ban határozzák meg.

Az 1, a 2 és a 3 pont csak vonal
és vonalköz.

A 4 pontnál kezdődő elnevezé-
sek betűnagyságokat is jelentenek.
A pontszámok tehát a betű törzsé-
nek nagyságát, azaz a betű nagy-
ságát határozzák meg. Az újság-
készítésben a szóvegbetűk közül
leggyakrabban a petitet és a bor-
giszt, a 4 pontos gyémántot vagy
az 5 pontos gyöngyöt pedig leg-
több esetben az apróhirdetések sze-
désénél használják.

Szokásos elnevezés

1 pont Nyolcadpetit
2 pont Negyedpetit (dursusz)
3 pont Negyed ciceró
4 pont Gyémánt (félpetit)
5 pont Gyöngy (peri)
6 pont Nonpareille (félciceró)
7 pont Kolonel
8 pont Petit
9 pont Borgisz

10 pont Garmond (korpusz)
11 pont Rajnai
12 pont Ciceró
14 pont Mittel (medialis)
16 pont Tercia
18 pont Másfél ciceró
20 pont Text
24 pont Két ciceró
28 pont Kétmittel
30 pont Két és fél ciceró
32 pont Kéttercia
36 pont Három ciceró
40 pont Kéttext
42 pont Három és féi ciceró
48 pont Négy ciceró

(konkordansz)

A tipográfiai pontrendszer és a betűk szokásos el-
nevezése 4 ciceróig (2) A leggyakoribb belöfoko-
zetokat mutat/a az ábra 4 ponttól - 36 pontig (3) 3

Az alcímek, címek szedése álta-
lában a 12 pontnál kezdődik. A ti-
pometriai rendszerben nemcsak
nagyságban határozzák meg a betű
méretét, hanem szélességben is.
Megállapították, hogy az ábécé be-
tűinek, számainak, jeleinek közép-
arányosa az n betű szélességének
felel meg. A nyomdai betű pont-
számának négyzetén-rendszerint-
két n fér el.

Munkánk közben időnként szük-
séges a tipográfiai pontokban vagy
ciceróban megadott nagyságok mil-
liméterre vagy centiméterre történő
átszámítása. Fotók és más illuszt-
rációk méreteit a nyomdák túlnyo-
mó részében milliméterekben kérik
meghatározni. Igy átszámítás szük-
séges 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

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

Tipográfiai pont

2,66
5,32
7,98

10,64
13,80
15,96
18,62
21,28
23,94
26,60

Cicefó

3
4
8

12
16
20
24

Milliméter

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Centiméter

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

10,83

Tipográfiai pont

29,26
31,92
34,58

• 37,24
39,90
42,56
45,22
47,98
50,54
53,20

Ciceró

28
32
36
40
44
48
52
56

Milliméter

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Centiméter

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

Tipográfiai pont

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

A könnyebb és gyors tájékozó-
dást, a hozzávetőleges ellenőrzést
segíti, ha a tipometriai mértékrend-
szer arányai közül megjegyzunk
néhányat. Például: 8 pont, tehát
a petit 3 milliméter. 12 pont, azaz
egy ciceró 4,5 milliméter.

A tervezés során - például hirde-
téseknél - szükségünk van arra,
hogy a milliméterekben vagy centi-
méterekben meghatározott méretet
tipográfiai pontokra, illetőleg cice-
róra számítsuk át. Táblázatunk a
milliméter és a tipográfiai pont egy-
máshoz való viszonyát mutatja két
tizedes pontossággal (5).

Ahol a hosszmérték az angol láb
(304,76 mm), ott az angol-amerikai
pontrendszer a betűméret alapja.

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

Számítások
tipometrikus
sormérővel
Atipométer a törd előszerkesztő leg-
gyakrabban használt mérő- és szá-
mítóeszkoze. A tipométer szedés-
tükrök, hasábszélességek, hasáb-
magasságok, betűfokozatok, sor-
szélességek és szedett sorok méré-
sére szolgál. Segítségével megálla-
píthatjuk az egy szedett sorban levő
n-ek számát. A tipométert felhasz-
nálják átszámításoknál, képmérete-
zésnél és a tükrök rajzolásánál.

A tipométer rendszerint mű-
anyagból készül. A fémből gyár-
tott változata is gyakori.

A tipométer első oszlopa felett
6/12 jelzésű fejrész van. Ez az osz-
lop nonpareille, illetőleg ciceró mé-
résére 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 szám-
mal 1 -est láthatunk. A németek a hir-
detéseket konkordansszal mérik.
Egy konkordansz ~ 4 ciceró. Atipo-
méteren ezért az első nagyobb 1 -es
4 cicerót, a 2-es 8 cicerót stb. je-
lent. Ez ismétlődik a petit stb. osz-
lopában is.

A második oszlop jelzése a kolo-
nel és mittel mérésére szolgál. Egy
kolonel sor egy sorköz a tipométe-
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6/12 7/14 8 10 t i 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 (gar-
mond), illetőleg a 20 pontos (text)
betűfokozat mérhető. A hatodik
oszlop a 11 pontos (Rajnai), a he-
tedik pedig a 13 pontos távolság
mérésére szolgál. A tipométer nyol-
cadik oszlopán centiméter és milli-
méter beosztás van.

• A tipometríkus sormérő haszná-
lata. A tipométer felső részén, a be-
tűk 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 négy-
zetén két n helyezkedik el. Ez a
tipométerrel végezhető n-számltás
alapja. Megállapíthatjuk, hogy a
ciceróban megadott hasábszéles-
ségben hány n (betű) fér el a kívánt
betűfokozatból.

Ha a ciceróban megadott sor-
szélességgel egy vonalba eső sorok
számát leolvassuk és azt kettővei
szorozzuk, megkapjuk, hogy a sze-
dett sorban a kívánt fokozatból hány
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n fér el. Hány n fér el egy 10 ci-
ceró 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 ket-
tővel szorozzuk. (15-2 = 30)

Tehát 30 n fér el petitből.
Ugyanezzel a módszerrel szá-

mítjuk ki, hogy borgiszból vagy más
fokozatú betűből a meghatározott
hasábszélességben hány n helyez-
kedik el.

Vannak azonban az átlagtól el-
térő szélességű betűk. Ezért azonos
törzsméret és hasábszélesség ese-
tén különböző lehet az egy szedett
sorban elhelyezkedő betűk száma.

D A tipométerrel átszámításokat is
végezhetünk. Gyakran azt kell ki-
számítanunk, hogy a ciceróban
megadott hasábmagasságban vala-
melyik betűfokozatból hány szedett
sor fér el? Például: 30 ciceró ma-
gasságban 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 magasság-
ban,

Sokszor azt kell tudnunk, hogy
a szedett sorok milyen magasságot
adnak ciceróban. Például: 36 sze-
dett garmond sor hány ciceró ma-
gas? Az ötödik oszlopban megke-
ressük a 36. sort. Azzal egy vonal-
ban az első oszlopban olvasható az
eredmény: 30 ciceró a mért ma-
gasság.

A típométer utolsó oszlopán
centiméter, illetőleg milliméter be-
osztást találunk. Ha centiméterben
megadott magasságot szedett so-
rokra kell átszámítani, akkor a
centiméter résszel egy vonalban a
megfelelő oszlopban megtaláljuk
az eredményt. Példa: 45 mm ma-
gasságban 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 mé-
rése. A tipométerrel főcímek, al-
címek, beosztások stb. méreteit is
megállapíthatjuk.

A szedett cím mérésénél olyan
sort keresünk, ahol fel- és lemenő
betűvonal is van. A nyomtatott cí-
mek pontnagyságát úgy mérhetjük,
ha a felső és alsó nyúlványokat is
beszámítjuk. A rotációs magas-
nyomású cím és szövegbetű méré-
sénél figyelembe vesszük azt, hogy
az eredeti betűnagyság a matricázás
után, a szárítás, az öntés, majd a hű-
tés során - ha nagyon kis mérték-
ben is, de mégis - zsugorodott.

• A típométer alkalmazása tükór-
rajzolásnál. A tükör készítésénél, a
pontos méretek berajzolásánál nél-
külözhetetlen a tipométer. Ez egy-
aránt vonatkozik a címek, alcímek,
szövegszedések, beosztások, i l-

lusztrációk, keretek és hirdetések
berajzolására.

Ismeretes, hogy a címeknek a
pontokban meghatározott nagy-
sága és a szedett sor között a betű-
képet illetően eltérés lehet. Ezért
mindig a ciceróban vagy pontban
megadott nagyságot mérjük a tü-
körlapra.

A kéziratszerkesztésnél és a ter-
jedelemszámításnál szerepel az a
szedésmódszer, hogy a szöveget
néha egy vagy két ponttal nagyobb
törzsre szedetjük. Például: a petitet
borgisz testre. A terjedelemszámí-
tásnál azt számítottuk ki, hogy hány
petit sorunk lesz. A tükorlapra pedig
természetesen ugyanannyi borgisz
sor számát mérjük.

A tukörkészítésnél vagy napilap-
nál 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 kiszá-
míthatjuk 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 ered-
ményt elosztjuk a szerkesztőségben
használt átlagleütések számával.
Tehát ha 10 cicerós a hasábszéles-
ségünk és Primus petitből szedet-
jük, akkor egy sorban 28 n van.
60 sor = 1680 n. A szerkesztőség-
ben 60-as leütéssel gépelnek. Az
1680 : 60 = 28. Tehát 28 gépelt
sort kérünk.

12



A nyomdai betű
tervezése

A betűtervező művészek alkotásai
a nyomdai betűtípusok. A betű-
tervező művész, a betűmetsző és a
betűöntő egybehangolt, közös
munkájából születnek a szöveg-
betűk, valamint a címbetűk. Ezek
meleg és hideg szedésre alkalmas
magas fokú esztétikai és műszaki
szempontoknak megfelelő nyom-
dabetűk.

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 pat-
ricakészltés, 3. a matrica készítés,
4. az öntés.

Az új betű készítésének első
szakasza a betűk megrajzolása.
A betűtervező megtervezi, meg-
rajzolja a nagy és a kis ábécét,
továbbá a számokat, írásjeleket.
Ez a rajz nagyobb méretű, mint
amilyenek a nyomdai betűk lesz-
nek. A 10-16 cm-es rajzot foto-
grafikus úton kicsinyítik. Igy álla-
pítják meg, hogy az új betű típusa,
aránya, vonásai alkalmasak-e a ki-
vitelezésre.

A második lépcső - ez már a
betűöntődében történik - a patrica
készítése. A végleges betűrajzot
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fotó útján vagy pantográffal fém-
pálcára viszik át. A művelet ered-
ménye a nyerspatrica.

A nyerspatncából készül a nyers-
matrica, amely csak a betűminta
öntésére szolgál. Ekkor ellenőrzik
a pontos méreteket. Ezután követ-
kezik az acélpatnca edzése. A pat-
ricát réz- vagy bronzanyagba saj-
tolják. Ez már a munka harmadik
szakasza.

A sajtolás eredménye a matrica,
amely a betű bemélyedő képét hor-
dozza. A végleges öntés céljaira a
matricát galvanizálják: nikkellel
vagy vörösrézzel vonják be. A gal-
vánmatrica alkalmas a negyedik
szakaszban végzendő betűontésre.

A betűöntés alapelve Gutenberg-
nek köszönhető. A modern tech-

A nyomdal betQ részei LAbetökép a nyomtatás-
ban látható betű tükörképe. 2. A betűvonal. Jelentő-
sége abban van. hogy az egyfokozatú és azonos
tlpusu betűkből alkotott sornál ezeknek a betűvo-
nalaknak egy vonalban kell éllni 3 A vonal-
koz a betövonal távolsága az alsó siklói 4 A ponc.
a betüképnél mélyebb a vá/lból kiemelkedő, a kúp-
pal 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 Aszigna-
tura az alsó síkon levő horony Ez a bevágás azt a
célt szolgálja hogy a kéztszedŐ - mielótt a
a szedővasba helyezné - tapintással megállapít-
hassa 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 betű-
talpakat figyelmen klvul hagyva 20 A talpslk
a betűképpel ellentétes felület s/kja. 21 A láb-
a talpslk melletti szigorúan el nem határolt rész
22 A lábhorony az ontőcsap letörése után bemun-
kélt 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, műanyag-
féleségekből készülnek. A nagy fo-
kozatú betűk - például plakátok
céljaira - fából vagy műanyagból.
A betűöntődéi fémek leggyakoribb
összetétele: 70% ólom, 25% anti-
mon és 5% ón.

Az öntés után az ólombetűket
oldalt és hátul pontos nagyságúra
gyalulják. Az ólombetűk ezzel al-
kalmassá válnak a felhasználásra:
a szöveg- vagy címszedésre.

A fényszedés céljaira is tervez-
nek és átterveznek betűket.
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Szedőgépek

D Unotype soröntő. Ottrnar Mer-
genthaler 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 kéz-
irat szerint érinti a kívánt betű, írás-
jel vagy szám billentyűjét. Ezzel ki-
váltja a gép felső részén levő, ferdén
fekvő betűtár egyes csatornáiban
- rekeszeiben - elhelyezkedő betű,
szám vagy jel képét hordozó réz-
matricát. A rézmatrica az állandóan
mozgó, végtelenített szíjszalagra
esik, amely elviszi a kívánt hasáb-
szélességre beállított gyűjtőbe. A
szavak közé, ugyancsak billentyű-
nyomásra, lefelé vastagodó kizáró-
ékek kerülnek a sorjázóba. A réz-
matricák, ékek sorakoznak a gyűj-
tőben.

Vannak kézimatricák is. (Idegen
ékezetes betűk, matematikai jelek
stb.) A kézimatricát a sor elküldése
előtt helyezi el a szedő.

A leszedett matricasor két kes-
keny, 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.

Linolype matrica. A középen levő vajat (1) teszi
lehetővé, hogy az adagolószerkezet egyszerre csak
egy matricát emelten az osztóslnre A felső részen
levő fogazat (2) biztosítja, hogy a matrica a meg-
felelő csatornába hulljon vissza Az itt levő vonalak
jelölések (3) a betűcsalád és a fokozat megkulon
boitetésére szolgálnak Az ellenőrzés biztosítja az
azonos fokozatú matricák alkalmazását A matrica
legfontosabb része a bemélyedő betökép (5)

Szedett matricasor A szavak kozott ékek. A nyíl a
matricákra vésett betűkre mutat. A szedő itt ellen-
őrizhet/ a szöveget

A matricasor két satupofa közé
kerül. A satupofák egymástól való
távolsága pontosan megfelel a kí-
vánt sorszélességnek. Az ékverő
kalapács a kizáróékeket annyira
nyomja fel, amennyire a satupofák
engedik, (gy a szavak között egyen-
lő beosztást alkotnak. A sort tehát
a kéziraton előírt pontos szélesség-
re zárják ki.

Az öntőmű ólomkatlanból és
nagy öntőszájjal ellátott ontőkerék-
ből áll. Az öntőkerék a sor szélessé-
gének megfelelően kialakított nyí-
láson át pumpanyomásra önt. Azaz
egybe öntve adja a pozitív betűsort.
Az ontőkerék fordulatára a talpkés
a kellő magasságra gyalulja a sort.
Ezután a kitolóíap a gép elején
levőtálcáralokia méretpontos sort.

Az öntés után az automata a
matricasort sínre emeli. Itt egy kar
szétválasztja a matricákat és az éke-
ket. Az ékeket helyükre tolja. Köz-
ben egy hosszú karon elhelyezke-
dett másik elevátor ereszkedik le
a matricasorért. A szállítóorsó se-
gítségével 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.
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A régebbi típusú Linotype sor-
szed ögépen a legkeskenyebb sze-
dés 6 ciceró, a legszélesebb sor
pedig 28 ciceró lehet. Az újabb
gépeken a legkisebb szedésszéles-
ség 5 ciceró, a legszélesebb 42 ci-
ceró.

A régi rendszerű Linotype gépe-
ken óránként 7-8000 n szedhető.
Vannak linógépek, amelyeken 28
pontig lehet címeket szedni.

D Teletypesetter. A Linotype sze-
dőgép korszerű változata a lyuk-
szalag vezérlésű Teletypesetter: az
önműködő gyorsszedőgép. (TTS.)

A szedő Irógépszerű perforáló-
készulék előtt ül, amely billentyű-
leütésre a kivánt betűnek, írásjelnek,
számnak, kizárásnak, illetőleg tipog-
ráfiai utasításnak megfelelő lyuk-
kombinációt uti a papírszalagra.

A szóveget - ha nincs számító-

A matrica útja. A billentyű (f) leütésével kiváltód-
nak 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 öntő-
készülékhez (5) továbbítja. A sor öntése után a
matricák a gyűjtő elevátorról a sorielvevő elevá-
torra (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

gép - a meghatározott hasábszé-
lességnek megfelelően kopogtatják
a lyukszalagra. Például 10 ciceró
szélességre.

Külföldön már számos szerkesz-
tőségben és kiadóvállalatnál készí-
tenek lyukszalagokat.

A gyorsszedőgép, a lyukszalag
alapján állítja elő a szedést.

A fotocellás leolvasó- és vezény-
lőszerkezet elektronikus agyként
működik. Kábel kapcsolja a gyors-
szedőgéphez, amellyel a lyuksza-
lagra rögzített minden utasítást
közöl. A betűfokozatokat nonpa-
reille-től ciceróig lehetváltani. A sze-
dőgép nonstop gyűjtővel működik.
Míg a régebbi géptípusoknál meg
kell várni a matricák visszaérkezé-
sét, addig Itt erre nincs szükség.
A szedőautomata - a kapott paran-
csok szerint - kiváltja a matricákat
és a kizáróékeket, önti és elküldi
a kiszedett sorokat, majd elvégzi
az osztás műveleteit. 2-3 gyorssze-
dőgép működését egy gyakorlott
gépszedő vagy szerelő ellenőrzi.
Míg a hagyományos Linotype órán-
kénti teljesítménye 7-8000 n, addig
az önműködő gyorsszedőgépé 2 0 -
25, sőt 30 ezer betű.

Az újságkészítés területén főleg
a nagy terjedelmű kéziratok szedé-
sénél vált be a gyorsszedőgép.
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• Monotype szedőgép. Egyes be-
tűket szed és ont a Monotype
szedő- és öntőgép. A különálló,
egyes betűk alkotják a szedett sort.
1894-ben mutatta be a gépet Tol-
bert Lanston amerikai mérnök.

A szedőgép, a kopogtató csak
közvetítő. A kopogtató acélpálcikái
az Írógéphez hasonlítható billen-
tyűzet leütésekor a különböző be-
tűknek, jeleknek és számoknak
megfelelő elrendezésű kerek lyuk-
csoportokat ütnek a 11 cm széles
papírtekercsbe.

Az öntőgép orsójára helyezik a
perforált papírszalagot, Az öntőgé-
pet 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 szá-
mológépszerűen működnek. Ösz-
szeadják a betűk egység szerinti
vastagságát Megállapítják, hogy
mennyi teret foglalnak el a sorban
felszedett betűk és mennyi tér ma-
rad 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 pe-
dig kerek lyuk van. A középen át-
fúrt matricákat a furatokba helye-
zett pálcikák rögzítik a matrica-
rámába.

A matricarámának egyes betűit,
jeleit, számait úgy kell az olló-

A Monotype siedCbatendezis. 1. a kopogtató.
2. at öntőgép

szerkezetnek az öntőforma felett
elhelyeznie, hogy az ólomszivattyú
Öntőnegye a kívánt mennyiségű
ólmot pontosan a betűmatricába
lovellje. Az öntőformát tolóka ál-
lítja be az egyes betűk megfelelő
vastagságára Végül a betú'kihozó
átveszi a betűt. Áttolja a betűkiló-
kőhöz, amely a sorcsatornába to-
vábbítja. Az öntőgép hajóján a be-
tűk és szóközök egyenként sora-
koznak addig, míg megfelelő ha-
sábszélességű lesz a sor.

Érdekes, hogy a papírtekercs sa-
játossága miatt a monó öntőgép
hátulról kezdi a kódjelek feldolgo-
zását, mert a sor kizárásának vastag-
ságát a szedő által a sorban utolsó-
nak megnyomott billentyűzet adja
meg. Ezért önti ki az öntőgép utol-
jára a szedő által először szedett
sort.

A monószedésnél az egyes be-
tűkből álló sorok szélessége 5 cice-
rótól 40 ciceróig terjedhet. Az ön-
tőgép a betűfokozattól függően
percenként 100-150 betűt önt.
Ez óránként 6000-9000 betűt je-
lent.

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 köny-
nyebb. Ha a szedett sorban pétdául
csak egy betűhiba van, a hibás be-
tűt kiemelik, és a megfelelőt teszik
a helyére.

A monószedést az újságkészítés
során sokszor hasznosítják. Táblá-
zatok és képletek szedésére is ki-
válóan alkalmas.
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AZ ÚJSÁGKÉSZÍTÉS MUNKAMENETE MONOPHOTO 600 RENDSZERREL,
SORKIZÁRÁS NÉLKÜLI PER FORÁTORRAL SZEDVE, SZÁMÍTÓGÉPPEL FELDOLGOZVA

Szerkesztőség:

1. A kézirat szerkesztése, szignálása
Tukórkészftés.

Nyomda:

2. Kézirat-elSkészftés kódjelekkel.

3. Perforáló részleg. Szedés sorkizá-
rás nélkül. Alapszalag. (Fehér lyuk-
szalag.)

4. Számítógép. Alapkiírás a gyors-
nyomtatón.

5. Házi korrektúra.

6. Perforáló részleg. Sárga korrek-
túraszalag, amely a javított szöve-
get helyesen tartalmazza.

7. Számítógép. 1 Fehér és sárga
lyukszalag alapján javított voros
lyukszalag. 2. Leporelló a szerkesz-
tőség számára.

Szerkesztőség:

8. A leporelló szóvegének korrigá-
lása.

Nyomda:

9. A szerkesztőségi javítások átveze-
tése kódjelekkel. (Esetleg a törde-
lési parancsok kódjai is.)

10. Perforáló részleg. Második sárga
lyukszalag.

A kék lyukszalag vezérli a levilégitógépat

A gyoisklltás részlete

Totdelve készült a szedés

11. Számítógép. Második, sárga és vö-
rös lyukszalag alapján: 1. Ellen-
őrző gyorskiírás. 2. Kék szalag a
levilágítógép számára.

12. LevilágítŐgép. A kék lyukszalag
vezérlése alapján a szöveg fotó-
zása filmre vagy fotópapírra. Po-
zitív. (Esetleg tördelve,)

13. Előhívás. Speciális tekercshlvo
géppel, amely szárít is.

14. Montírozás.Oldalra szerelés a tör-
delési terv szerint.

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

Szerkesztőség:

16. A Xerox-levonat ellenőrzése.
Imprimatúra.

Nyomda:

17. A szerelés átadása formakészítés
céljára.

Hatnyelvű írógép Belgiumban
Új írógépet szerkesztettek Betgi- fokozatosan helyettesíti azt a mint-

umban, 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 fe-
jezete a fényszedő gép. A fénysze-
dés lényege az, hogy a negatív
betűket átvilágítják, és ezek képét
lencserendszer vetíti a mozgó film-
szalagra vagy fotópapírra.

A szakemberek szerint a fény-
szedés az 500 éves nyomdászat
legnagyobb jelentőségű találmá-
nya

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 Mono-
photo 600 rendszerű fényszedést
vezették be. A fényszedő üzem
könyvek és újságok előállításával
foglalkozik

A Monophoto 600 fényszedő
rendszer egységei1

1, Kétféle lyukszalagkészítő (per-
forátor) létezik:

a) A sorkizáró szalagot előállító
lyukszalagkészítő (600-as perfo-
rátor).

b) Sorkizárás nélküli lyukszalagot
készítő (913-as períorátor)

A sorkizárt szalag azonnal levita-
gltógépre kerülhet, míg a sorkizá-
ratlant a levilágítás előtt a számító-
gépnek kell feldolgoznia.

A sorkizárás nélküli, komputeres
fényszedés terjedt el.

2. A számítógép.

Perifériát' a konzolkiíró, a gyors-
kifró, két optikai olvasó és két
lyukasztó.

3. A levilágitógép.

4 Az előhívó berendezés.

A lyukszalag készítése. Kétféle
lyukszalag állítható elő. sorkizárá-
sos és sorkizárás nélküli. A sorkizá-
rásos perforátoron olyan 8 csator-
nás lyukszalag készül, amelynek
kódjai minden szükséges informá-
ciót tartalmaznak. Ilyen alapinfor-
mációk' a karakterek, a szóközök,
a sorszélesség(ek), a betűk nagy-
sága, a sorok egymástól való távol-
sága (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 feldol-
gozható a levilágító egységen.

A Multicode 913 típusjelzésű gép
a sorkizárás nélküli perforátor. Az
ezen készülő lyukszalagot a számi-
tógép dolgozza fel. Ezen az infor-
mációk nem olyan kódjelekben sze-
repelnek, mint a sorkizárásos szala-
gon.

A Monophoto 600 munkafolya-
matainak ismertetésénél a sorkizá-
rás nélküli rendszerrel foglalkozunk.
Az újságok is így készülnek.

A szerkesztőség szedési utasítá-
sai alapján a fényszedő üzem kéz-
irat-előkészítője a perforátornak ne-
vezett szedő részére kódjelekkel
adja meg az összes utasítást. A kéz-
irat 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 konzol-
kiíró a számítógép és a kezelő közti
kapcsolatot biztosítja. Az írógép-
szerű egység billentyűzetével utasí-
tások adhatók. Például a munka-
folyamatmegkezdésére 2. A gyors-
nyomtató soronként írja a papírra
a lyukszalagon levő kódjeleket és
szövegeket 3 Az optikai olvasó
„olvassa" a lyukszalagot. 4. A lyu-
kasztó a szükség szerinti lyukszalag
előállítására szolgál. A Micro 16 V
típusú és digitális rendszerű számí-
tógép a sorkizárás nélküli munka-
folyamatban még többször szerepel
Az első szalag, az alapszalag, szá-
mítógépen történő feldolgozása azt
jelenti, hogy a gyorskiíró gépelt
szöveget ad az üzemi korrektúra
számára. Itt már sorokra van bont-
va a szöveg. A kiírás egy-egy sze-
dett sorban levő szöveg és kódjel.

A komputer sokrétű és bonyolult
munkát végez. A lényeg az, hogy a
számítógép memóriaegységébe táp-
lált program szerinti parancsok-
nak megfelelően tudja megoldani
szedési és más feladatait.

Ezek után kövessük a munka-
folyamatokat az első lyukszalag
alapján történt alapkiírás után.

A gyorskiíró újabb kiírásával
azonnal lehetővé válik a szedés-
ellenőrzés. A nyomda korrektora
a gyorsnyomtató gépelt szövegét
javítja az üzemi korrektúrajelekket
A korrigált szöveg a perforátor
részlegbe kerül. Ott a hibás része-
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ket a második - a sárga színű -
lyukszalagra rögzítik javított formá-
ban. A javítás legkisebb egysége a
szó.

A számítógép jut ismét szerep-
hez: végrehajtja a korrigálást. A fe-
hér színű lyukszalag és a sárga színű
korrektúraszalag alapján: 1. vörös
színű - javított - szalagot és
2. a gyorsnyomtató pedig, a leporel-
lón, soronként gépelt szöveget ad
a szerkesztőség számára.

A szerkesztőségben - ha még
nem ismerik a fényszedésnél hasz-
nált korrigálást - a melegszedésnél
használt, tehát régi korrektúrajelek-
kel javítanak. A leporelló a korrigálás
után a szerkesztőségből visszakerül
a nyomdába, ahol a szerkesztőségi
javításokat kódolják. Ha az anyagot
a levilágítógépből már tördelve kí-
vánják kapni, akkor a nyomdai elő-
készítő számítógépes korrektúrával
- a rajzolt tűkor alapján - adja
meg az anyag formai elrendezésére
vonatkozó parancsokat.

A perforátor részlegben a korrigá-
lás alapján második sárga lyuk-
szalag készül.

Ismét a számítógép munkája kö-
vetkezik. A második sárga és a vörós
lyukszalag alapján: /. ellenőrző
gyorskilrás történik. Az újabb lepo-
rellón már a javítások végrehajtása
ellenőrizhető. 2. Ugyanekkor a le-
világítógép számára kék színű lyuk-
szalagot állítanak elő. Ez a levilágít-
ható szalag a végleges.

A levilágltóegység a 600-as fi!m-
setter. Ennek főbb részei az adatbe-
tápláló, a dekódoló, a központi
vezérlő, az optikai rendszer, négy

mér azon tűufdtem, nem vol-
na-e jobb, ha egyenesen be-
megyek, a kapitány szobájába,
szembeáilak ( szembenézek
ve le !©•-

Kiírás (részlet) * korrigálás ellenőrzésére

gyorstárcsa, amelyek mindegyikén
100-100 karakter (betű, szám, jel
stb.) sorakozik, a diamagazin kü-
lönleges jelek és címírások részére
(100 dia 200 jellel), továbbá ka-
zetta, amelyben film vagy fotópapír
van.

A 600-as filmsetter a kék szalag-
ról kapja a vezérlési és a szedési
utasításokat. Az egyes kódsorok
számai, jelei tartalmazzák a szoveg-
és a címszedésre vonatkozó paran-
csokat. Lehetnek olyan utasítá-
sok, amelyek alapján a tűkor sze-
rinti tipográfiai képet alakítja ki a
fényszedő gép, tehát tördelve jele-
nik meg az anyag a fotópapíron
vagy filmen.

Ezután következik a fotópapír
vagy a film előhívása. Rendelke-
zésre állnak tehát a elmek és szöve-
gek. Ha illusztrációk js vannak, már
azok is elkészültek.

Következik a montlrozás a törde-
lési tükör szerint. Összeszerelik a
címeket, szövegeket, illusztrációkat
és az esetleges hirdetéseket.

A szerelésről - a montírungról -
ellenőrzés céljaira Xerox-levonat
készül, ez lesz az imprimatúra.

Ha nincs utólagos javítás, a
montírungot átadják a formakészítő
részlegnek.

D A Lud/ow kézi szedő-ontő gép.
A kéziszedést gyorsítja a címek
Ludlow gépen történő előállítása.
A berendezés két részből áll: a mat-
ricaszekrényekből és az öntőgép-
ből. A matricasor kézi szedés. A sze-
dett sort öntőgép készíti.

A matricák - a betűfokozattól
függetlenül - egységes méretű réz-
lemezek. Tehát ugyanolyan nagy-
ságúak a 6 pontos betűk matricái,
mint a 72 pontosoké. Szélessé-
gük különböző. A rézlemezekbe
mélyed' be a betűk, jelek, számok
képe.

A szedéshez ciceró beosztású
sorjázó szolgál. A matricák, a sor
szélességének megfelelő sorjázó-
ban kerülnek egymás mellé. Ekkor
megállapítják, hogy mennyi hely
maradt a kizárásra. Ezt a teret el-
osztják.

A Ludlow öntőgépnek 221/2
ciceró hosszúságú öntőformája van.
Ennek ellenére akár 100 ciceró szé-
les sor is onthető. Ilyenkor részen-
ként öntik a címsort.

A szedés után a matricákkal és
kizárásokkal telt sorjázót emelő se-
gítségével állítják be az öntőgépbe.
A második lenyomás után történik
a sor öntése. A 22 1 /2 ciceró széles
címsor öntéséhez általában 10 má-
sodperc szükséges.

Ha a matrica hibátlan és az ólom
minősége is a szabványnak meg-
felelő, akkor a betűkép élessége
biztosított. A címsor, amelyet alá-
tétre 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 oszt-
ják: /. Magasnyomtatás. 2. Sík-
nyomtatás. 3. Mélynyomtatás, A
nyomóforma és a papír viszonya
szerint történt a felosztás. #

A magasnyomtatásnál a papírral
érintkező nyomórészek magasab-
bak a nem nyomó részeknél. A dorrt-
borzatos felületű, tehát a nyomta-
tásra szolgáló részek kiemelkednek
a náluk mélyebben fekvő és nyom-
tatást nem végző részek közül.
A festékező hengerek felületének
síkjában elhelyezkedő, kiemelkedő,
nyomtatást végző részeket a festé-
kező hengerek befestékezik, majd a
nyomóhenger a papirost a nyomó-
formához szorítja, és így az átveszi
a festéket. Létrejön a nyomtatás.

• A körforgó gép. A legtöbb újsá-
got körforgó gépen nyomtatják.

Már 1790-ben felvetődött a rotá-
ciós gép ötlete és elve. A megvaló-
sításra negyed századdal később
került sor. A félkör alakú sztereotip
lemez készítése nyitotta meg az
utat a körforgó gépek alkotásához.
A sztereotípia olyan eljárás, amely-
nek során az eredeti szedést le-
mezzé alakítják át. A szedést (újság-
oldalt, újságoldalakat) hidraulikus
présben helyezik el, és nyirkos
paplrmatricát helyeznek rá. A nyo-

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 szá-
rítják, majd kikészítik. A matricáról
automatikus öntőgépen, folyékony
ólomötvözettel, félköríves lemez-
öntvény 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 szá-
molja a nyomtatványt. Az újság
tehát a kívánt méretben kerül le a
gépről. A rotációs gépek előnye az,
hogy folyamatos nyomtatást bizto-
sít. 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 fordu-
latot tesznek, és fgy 50-60 000
példányt nyomtatnak.

A körforgó gép működési elve
a következő:

A rotációs papírtekercs két hen-
ger között fut. A formahengerre a
nyomandó formát: a félköríves le-
mezeket erősítik fel, a nyomóhen-
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KARRIERE
•Neue Chance
f ür Brüssel

• Entapannung
durch
Zusammenarbelt

•Der Goldene
Handschlag

• Oedanken nach
elner
Slebenbürgenrelae

• Die Opfer des
wlrtschaftllchen
Fortschritts

KARRIERE
• Entapannung

durch
Zusammenarbelt

• Oedanken nach
elner
Slebenburgenrelse

•Neue Chance
für Brüssel

•Der Goldene
Handschlag

•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 mű-
ködése biztosítja a nyomást.

A tekercspapírra nyomó gépeket
napilapok, hetilapok, folyóiratok elő-
állítására hasznosítják. Egy gépen
általában több tekercsszélességö
papír futtatható a különböző for-
mátumú és oldalterjedelmű újságok
előállítására.

A tervezőszerkesztő az újság
mérete, illetőleg a szedéstu kör szem-
pontjából vizsgálja a gépeket.

•A rotációs gépen öt szerkezeti
csoportot találunk: 1.a papírszolgál-
tató szerkezetet, 2. a nyomóművet,
3. a festékező szerkezetet, 4. a

papírvezető művet és 5. a hajto-
gató-, vágó- és kirakóművet.

Melyiknek mi a feladata ?
A paplrszolgáltató mű. A rotációs

gép működése közben a forma és
a nyomóhenger húzza a papírhen-
gerről a gépbe kerülő papírszalagot.
Az újabb, gyorsjáratú gépeken te-
kercscsillag szolgál a rotációs pa-
pírtekercs cseréjére. Egyszerre há-
rom tekercs papír van a csillag-
orsón.

A nyomómű. A formahenger és a
nyomóhenger a nyomómű két fő-
része. 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. Hosszirány-
ban 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 folya-
matos festékfelhordást. Főbb ré-
szei: 1. a festékszekrény, amelyet
időnként feltóltenek, 2. a nyaló-
henger, 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 szétdör-
zsölését, illetőleg a nyomóformára
történő átadását.

A paplrvezető mű az a henger,
amely a nyomómű után van be-
építve. Ebben helyezték el a hossz-
vágó körkést. Amikor a kétoldalt
nyomott papír felfut a vezetőrúdra,
a körkés hosszirányban vágja el a
papírszalagot, amely eljut az össze-
hordó tölcsérre. Onnan a papír-
szalag 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 történ-
het:

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 szín-
bontás. A tördelőszerkesztő külön
oldal levonaton bejelöli, ami színnel
nyomandó. Frézelésnek nevezik az
öntödei színbontást. Kék és fekete
színeknél az egyik lemezről a kék-
kel, a másikról a feketével nyo-
mandó részeket vésik le.

D Rotációs magasnyomású lap
munkafolyamatai. Szerkesztőség:
kézirat, illusztráció, tükör. Kiadó-

hivatal: hirdetéskézirat illusztráció.
(A szerkesztőségi kézirat, a tükör és
a kiadóhivatali kézirat a nyomdába
kerül Az illusztrációk a k/iséuzem-
be.) Nyomda: címszedés. Kézi vagy
Ludlow. Szövegszedés: linó, monó
vagy TTS. Összeállítás. Hasáblevo-
nat. Hasábkorrektúra. Szerkesztő-
ség: hasábkorrektúra. Nyomda:
cím- és szoveghibák javítása. Klisé-
üzem: autotípia és fototípia klisék
készítése. Nyomda: tördelés tükör
szerint. Oldallevonat. Korrektúra.
Szerkesztőség' oldalkorrektúra.
Nyomda1 a cim- és szöveghibák
stb. javítása. Oldallevonat. Revízió.
Szerkesztőség: imprimálás. Nyom-
da: matricázás, kikészítés. Rotációs
lemezek öntése. Gépterem: nyom-
tatás korforgó gépen.

• A mélynyomtatás az a sokszoro-
sító 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 nyomó-
forma síkja.

A mélynyomtatási eljárásokat két
csoportba osztják.

A mélynyomásnál a nyomandó elemek fa csészécs-
kék) bemélyednek A nyomáskor a papír sz/vje ki
a festéket 1. a nyomóhenger, 2 a papír. 3 a
nyomólorma

1. A metszetmélynyomás. Ez gra-
fikai, művészi eljárás. A művész ál-
tal kézzel előállított nyomóformáról
történik a nyomás.

2. A rákelmély nyomás, raszter-
mélynyomásnak is nevezik. Ennél a
fotomechanikai eljárással előállított
nyomóforma szolgál a nyomtatásra.

A művészi eljárásokról rövid fel-
sorolást adunk. A rézmetszetnél a
nyomóforma anyaga réz. A felületet
csiszolják, fehér festékkel alapoz-
zák. A fehér alapra tükörfordítottan
rajzolják a képet, majd vésővel
metszi ki a művész a rajz alapját.
A fémlemezbe vésett vonalakat dör-
zsöléssel megtöltik festékkel. A le-
mez felületét letörlik. Nedvesített
papírt helyeznek rá. A nyomás során
a papír kiemeli a mélyedésekben
levő festéket.^/j/rfesrííJa rézmetszés
egyik változata. A lemez sima felü-
letére tűvel karcolják a rajzot. A hán-
tolt lemez {mezzotinto) megmun-
kálása 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 le-
mez anyaga szerint - vaskloriddal
vagy sósavval történik.

A rákelmélynyomás elődje a he-
liogravűr. A mélynyomtatásban elő-
ször a helio- vagy fotogravűr jött
létre. Fox Talbot találmányát Klics
Károly fejlesztette tovább. Kídol-
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gozta a fotokémiai alapokra épülő
képsokszorosftó eljárást. Találmánya
már a rasztermélynyomás munka-
fázisait oldotta meg. (Pigmentpapír,
rákel stb.)

D A rasztermélynyomás. Az újság-
készítés területén főleg a képes-
lapok előállítására alkalmas az egy-
vagy több színű mélynyomás.

A szedés lehet a hagyományos
clm- és szövegszedés vagy fény-
szedés. Ólomszedésnél a tükör sze-
rint tördelik az oldalakat. A képek,
rajzok, díszítések stb. helyét a sze-
désformában 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 készíte-
nek, majd diapozítlvot másolnak.
A fotóknál, tónusos rajzoknál a
negatív felvétel raszter nélkül törté-
nik. Retusálás után másolják a dia-
pozitivot, az áttetsző pozitív képet,
amelyet szintén retusálnak.

A kép- valamint a szövegdia-
pozitívokat a tördelési terv sze-
rint, alulról megvilágított montírozó
asztalon szerelik össze. Beragaszt-
ják a megfelelő helyre a diapozitívo-
kat, a léniákat, díszeket. A szerelést
oldalfordltottan végzik. A montíro-
zás befejezése után gondosan ellen-
őrzik a szerelést. Többszínnyomás-
nál minden színről külön montirung
koszul. A legtöbb nyomdában fény-
másolatot adnak a montfrungról
ellenőrzés céljaira,

A mélynyomás vázlatos munkamenete 1 A mély-
nyomó raszter másolása 2 Koplroiás B plgment-
paplrra 3 A pigmenlpsolr elvitele a nyomófor-
mára 4 Ai előhívás S A maratás 6 A nyomó-
forma megtisztítása 7 Festékfelvitel a nyomófor-
mára, 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 máso-
lásra, mert a zselatinréteg - ha vala-

milyen bikromátvegyü let- oldattal
fényérzékennyé teszik - erős meg-
világítás hatására cserződik. Fontos
tulajdonsága a nagy vízfelvevő ké-
pesség. A kellően előkészített pig-
mentpapírra először a rákel vezetésé-
re szolgáló raszterhálót kopirozzák.
A mélynyomásnál alkalmazott rasz-
ter nem azonos az autottpai felvétel-
nél használt ráccsal, amely kisebb-
nagyobb pontokra bont/a a képet.
A mélynyomórács egymást keresz-
tező vonalakból áll, amelyek között
fényt át nem eresztő közök vannak.

• A mélynyomóraszter az autotípiai
rács negatlvja. A mélynyomóraszte-
rek finomsága - a papír minősége
szerint - 60-120 pontsűrűség kö-
zött váltakozik. A mélynyomás rács-
hálójának 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 ré-
szeken pedig mélyebb nyomóele-
mek jönnek létre.

G A rézhengerre történő átvitel,
majd az előhívás következik. Először
a raszterral és diapozitivval má-
solt pigment reliefképet a nyomó-
forma felületére viszik rá. A pig-
mentpapírt tökéletesen csiszolt réz-
lemezre vagy rézhengerre feszítik.
A pigmentpapír a zselatinréteg ra-
gasztóképességefolytán megtapad.
Az egész felületet forró vízzel keze-
lik. E művelet közben a viz áthatol
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a felső papírrétegen, és feloldja a
cserzetlen zselatinréteget Hamaro-
san leválik a papírréteg, és az old-
ható zselatin egy része megtapad a
rézpaláston, amelynek felületén a
cserzett krómzselatin relief marad.
A további vízkezeléssel ki mosód-
nak a fölösleges és oldható zselatin-
rétegek, és a henger felületén csak
a cserzett réteg marad vissza.

A pigmentpapfrnak a nyomó-
formára 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 kö-
vetkezik, ami vaskloriddal történik
több fokozatban. A maratás során
apró, csészeszerű rasztermélyedé-
sek keletkeznek Ezeknek az egyenlő
nagyságú, de különböző mélységű
csészécskéknek az eredményei lesz-
nek a tónusfokozatok.

Rendelkezésre áll tehát a réz-
palást, a nyomóforma, amelyet a
nyomóhengerre szerelnek.

A mélynyomásnál a nyomtatás
mind az íves, mind a végtelen hen-
gerpapírra a rotációs nyomás elvei
szerint történik Mind a nyomó-
forma, mind a nyomtatást végző
elem henger alakú, ás forgómozgást
végez. Egy-egy nyomómű forma-
hengerböl, nyomóhengerből, fes-
tékező szerkezetből és festéklehúzó
egységből áll.

A rotációs mélynyomó gép állvá-
nyán felül helyezik el a nyomó-

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 réz-
palást - a formahenger - a festék-
tartó vályúban forog, vagy a festék-
hordó hengerrel érintkezik Esetleg
permetezőberendezés juttatja a for-
mahenger felületére a festéket
A rasztercsészék így telnek meg
festékkel.

A formahenger egész felülete
felveszi a festéket, amelyre azonban
csak a nyomóelemekben van szük-
ség. A nyomás előtt tehát el kell
távolítani a hengerre került felesle-
ges festéket. A rugalmas acél levo-
nókés - a rákel - húzza le a henger-
paláston levő festéket Ezután csak
a nyomóelemekben a csészécskék-
ben maradfesték

A rotációs papírt a nyomóhenger
a rézpalásthoz szorítja. A papír
kiemeli a rasztercsészékből a festé-
ket, igy kerül a nyomat a papírra.

A festék gyors száradását az el-
szívó és a szárítóberendezés biz-
tosítja.

A mélynyomás egyik előnye a
többi nyomtatási eljárásokhoz ké-
pest, hogy az árnyalatok itt tökéle-
tesebbek A világostól a mélysotét
tónusig képeznek fokozatokat. Az
illusztrációkat rotációs mélynyomó
papíron is eredeti hűséggel tudja
visszaadni a mélynyomás.

A formakészítés újabb techniká-
jánál elektronikus úton, véséssel
viszik át a szóveget és az illuszt-
rációkat a rézpalástra.

• Slknyomtatás és ofszetnyomta-
tás. Alois Senefelder 1799-ben ta-
lálta fel a kőnyomást, más néven a
litográfiát A teljesen csiszolt mész-
kőre zsíros tussal szöveget írt, ille-
tőleg ábrát rajzolt. Amikor ezeket a
részeket vízzel nedvesítette, majd
festékezte, tökéletes nyomatot ka-
pott A kőnyomás a víz és a zsír
ellenhatásán alapul A nyomóele-
mek zsíros felületet képeznek. A
nyomóforma nedvesítésekor a zsí-
ros 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. Nyomó-
forma készíthető kézi munkával,
átmásolással vagy fotomechanikai
eljárás alkalmazásával. Több színű
plakát vagy más mű sokszorosítá-
sára a krómlitográfia eljárás szolgál.
Annyi nyomóformát készítenek,
ahány színnel nyomtatni kívánnak.
A síknyomásnál sokáig a kőről tör-
ténő nyomtatás volt az egyetlen
eljárás, később a cink és az alumí-
nium úgyszólván teljesen kiszorí-
totta a kőnyomást

A szövegeket, rajzokat kémiai
úton rögzítik. A síknyomás a víz és
a zsír taszító tulajdonságán alapul

• Az ofszetnyomtatás. Az ofszet-
nyomás közvetett nyomtatást je-
lent Lényegében ez is sfknyomás
cink- vagy alumínium lemezről, de
ez a nyomtatás nem közvetlenül a
nyomóformáról történik. A nyomat
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először egy gumikendőre kerül és
onnanapapírra Ezazejárás,ugyan-
úgy, mint a litográfia, a zsír és a víz
taszító hatásán alapszik.

Az ofszetnyomásnak az az elő-
nye, hogy durva, simítatlan felületű
papíron is kitűnő minőségű nyoma-
tot ad. Az újságkészítésnél ez a
szövegnél, címeknél és a képvissza-
adásnál jelentkezik. Az éles betűkép
és a jó képárnyalatok jellemzik az
ofszetnyomtatást. Az utolsó évtize-
dekben számos napilap, hetilap,
sőt képeslap is rátért az ofszet-
nyomásra.

A lapkészítésnél a szöveg- és a
címszedés ólomszedéssel vagy
fényszedéssel készül. Az árnyalatos
képekről megfelelő sűrűségű rasz-
terrács közbeiktatásával kapják meg
a negatívot, amelyről diapozitivot
készítenek. A szedés és az illusztrá-
ciók összeszerelése után - a montí-
rozott forma alapján - készül el a
nyomólemez.

D Az ofszet nyomóformák előállí-
tásának számos, egymástól külön-
böző eljárása van. Az alkalmazandó
eljárástól függ, hogy negatívokat
vagy diapozitívokat használnak-e
fel. Egyik gyakori eljárás a nega-
tív másolás, krómkolloid réteggel
felhordott cink- vagy alumínium
lemezre.

A formamásolási eljárás lényege
az, hogy az előkészített lemezt,
amelyet ofszetnyomtatásnál kíván-
nak felhasználni, centrifugális erő
hatására, egyenletes rétegű ammó-
niumbikromát 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, festéke-
zik, majd a választott kikészítési
eljárással teszik nyomásra alkal-
massá.

A kétfémes (bimetall) vagy a
háromfémes (trimetall) eljárás elő-
nye a nagy tartósság, továbbá a
szemcsézettség minimumra való
csökkentése. A nyomtatásnál keve-
sebb víz szükséges a nedvesítéshez,
(gy kevesebb festék kell, intenzí-
vebb a szín nyomása. A kétfémes
lemezről már százezres példány-
szám nyomható.

A kétfémes eljárásnál alkalma-
zott fémek egyike víztartó, a másik
víztaszító, tehát zsírfogó tulajdon-
sággal rendelkezik. A háromfémes
lemezek hordozója acél vagy alu-
mínium A nyomóelemek - a zsír-
fogók - rézből, a nem nyomó ele-
mek - 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 elnyelőképes-
ség, a mechanikai szilárdság, to-
vábbá az, hogy kisebb nedvesítést
igényel.

Az ofszetnyomdákban automata
gépsorok végzik a formalemezek
készítését. A formalemezek között
számos olyan van, amelyik a máso-
lás után néhány perccel már alkal-
mas a nyomásra. Az egyszínű vagy
kfsérőszínes formáról fénymásola-
tot kapa tördelőszerkesztő. A több-
színnyomásnál próbanyomat készül,
amelyen javítás vagy színkorrekció
végezhető. A tervezőszerkesztő fel-
adata, hogy az esetleges szerkesz-
tőségi javítások után tipográfia és
színnyomás szempontjából vizsgálja
a lenyomatot, mert szükség esetén
még színkorrekció is végezhető.

Különféle rendszerű, többszín-
nyomó ofszet rotációsokon készite-
nek újságokat. A tekercsnyomó
ofszetgépek a magasnyomó rotációs
gépekkel összehasonlítva több kü-
lönbséget mutatnak. Ilyen például
a nedvesítőmű és a szárítóberen-
dezés.

A gépre néhány perc alatt sze-
relik fel a fekete és színes nyomó-
formákat. A lemezek felületét a
nedvesítő hengerek érintik. Ekkor
hatol a víz a lemezszemcsékbe.
A festékes hengerek adják át a le-
mezre a festéket A szemcsékbe
került víz eltaszltja a zsíros festéket.
A zsíros alapú rajzos részek jó fes-
tékfogók. A festékezett formák
érintkeznek a gumihengerekkel,
amelyek átveszik a formáról a festé-
ket és a papírra nyomják át.
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Szedőtermi
anyagok

A nyomóforma kialakítása során
szedőtermi anyagokra van szük-
ség. Ezek között vannak az ólom-
betűk, a léniák, a kizáróanyagok,
négyzetek, sortágítók, térzők, űr-
töltők.

A kéziszedő szerszámai és a sze-
dőterem kisgépei egészítik ki a
nyomófoíma előállításához szüksé-
ges eszközöket.

A szedőszekrény rekeszeiben
tartják a cfmbetűket. A szedővas,
más néven a sorjázó fontos mun-
kaeszköz a kéziszedésnél. A betű-
szedő a sorjázóba egyenként szedi
a betűszekrényből a betűket és so-
rokká alakltja.

A szedőlénia 3 vagy 4 pontos,
betűmagasságú rézlénia. A szedő-
vasba helyezve sima felületet biz-
tosit, és Igy a betűk könnyen egy-
más mellé csúsztathatok. A szedő-
léniával egyetlen fogással egy-
szerre több sor emelhető ki.

A szedőhajó keretes fémlap,
amelyen a szedő a nyomóformát
összeállítja.

A tördelőráma vas- vagy acél-
keret. Főleg újságoldal összeállítá-
sánál használják. Tulajdonképpen
ebben történik a technikai törde-
lés. A elmek, szövegek, klisék, kere-
tek, hirdetések stb. elhelyezése és
a pontos oldalméret (szedéstü-
kör) kialakítása után néhány moz-

dulattal tökéletesen zárhatók a
csuklós rámák.

Az ár és a csipesz két olyan szer-
szám, amelyet korrigálásnál a be-
tűk, monó betűk, linósorok kieme-
lésére használ a szedő.

A tipométer a nyomdában is
nélkülözhetetlen mérőeszköz.

A szedőtermi kisgépek: 1.A le-
húzógépek. Hasáb- és oldatlevo-
natok készítésére szolgálnak. 2. A
sor- és léniavágók.3. AcímöntŐ gép.

D Ortoltők. A szedésben használt,
a betűknél alacsonyabb térkitöltő
anyagokat vakanyagoknak neve-
zik. (Magasságuk általában 51, 54
tipográfiai pont.) Ezek: 7. A szó-
kozi kizárások. 2. A négyzetek
(kvadrátok). 3. A térzők, sortágítók.
4. A regletták. 5. A stégek.

1. A szavak között használt kizá-
rások az illető betűtörzsnek 1/1,
1/2, 1/3 vagy 1/4 része. Spácium-
nak nevezik a betűtórzs vastagságá-
hoz tartozó 1 és 2 pontos kizárást.
A kizárások más elnevezése: négy-
zet, fél négyzet, harmad, negyed,
továbbá az előbb említett 1 és
2 pontos spácium.

2. A négyzetek főleg sorok kizá-
rásához szükségesek. A kvadráto-
kat 2, 3, 4 ciceró hosszúságúra
öntik.

3. A térzőket a sorok közötti tá-
volság növelésére, a szedés ritkítá-
sára használják. Sortágítónak is ne-
vezik az 1, 2, 3, 4 pont vastagságú,
2, 3, 4, 8, 12, 16, 20 és 24 ciceró
hosszúságú térzőket.

4. A négy pontnál vastagabb tér-
zők regletta néven ismertek. Nem

sortágltóként, hanem a szedés más
területén használják.

5. A stégek nagyobb üres térsé-
gek kitöltésére szolgálnak. Ólom-
ból, 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 na-
gyobb méretű stégeket a gépterem-
ben.

D Léniák, díszek. A léniák az újság-
készítés területén horizontálisan és
vertikálisan elhelyezett vonalakként
vagy mint keretek jelentkeznek. A
léniák ólomból vagy rézből készül-
nek. Magasságuk megegyezik a
betűmagassággal, A leggyakrab-
ban használt léniafajták: 1 vagy
2 pontos finom, 1 vagy 2 pontos
duplafinom, 2 pontos szaggatott,
2 pontos félkövér, 1 pontos - nyol-
cadpetit - fekete, 2 pontos - ne-
gyedpetit - fekete, 3 pontos - ne-
gyedcicerós - fekete, 6 pontos
- nonpareille - fekete, 12 pontos -
cicerós - fekete, 12 pontos - cice-
rós - raszter, továbbá a 4 pontos
keretlénia.

A nyomdai cifrák, körzetek díszí-
tőelemek. A nyomdák betűkönyvé-
ben a különféle díszítőelemeket
ábrákon mutatják be és megszá-
mozzák.

A kéziraton vagy a túkor/apon
mindig előírjuk, hogy milyen léniát
kívánunk. Például: 2 pontos szag-
gatott léniáti A körzetnél a kiválasz-
tott díszítőelem számát irjuk. Pél-
dául előírjuk, hogy: az 5. számú
körzettel keretezve I
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Papírsúly-
számítás

EGYSZERO PAPfRALAKOK

• Szabványméretek. Kétféle alak-
ban gyártják a papírt: íves és te-
kercspapir készül. Az íves papír
alakját a hossz- és keresztirányú
mérete szerint határozzák meg. A
tekercspapírt a tekercs szélessége
szerint.

Szabvány (rja elő a papírmérete-
ket. Néhány meghatározott paplr-
alak nyersmérete mindig nagyobb,
mint az alapméretű - tehát a szab-
vány szerinti - papírívé.

A szabványméret szerint fő- és
melléksorozatokba sorolják a pa-
pírokat. A és B fő-, valamint C mel-
léksorozatot különböztetnek meg.
A papíralak betűjelzése tehát a so-
rozatot határozza meg A betűjel
melletti szám mutatja, hogy a so-
rozat méretét hányszor kell félbe-
vágni, hogy megkapjuk a kívánt
méretet. Az alapsorozatok legna-
gyobb méretét 0-val jelöljük, az
alapsorozat minden mérete az előző
méret hosszabbik oldalának fele-
zéséből jön létre. A szabvány BB
jelöléssel még egy papíralakot kö-
zöl. Ennek legnagyobb mérete a
BB/0=1000x1400 milliméter. A
francia alak gyakori méret. Ennek
780x 1040millimétera legnagyobb
mérete.

Első táblázatunk az egyszerű
papiralakok szabványát tartal-
mazza. A második táblázat az egyes

az alak
jele

A/0
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
A/6
A/7
A/8
A/9
A/10

méret
mm

841X1189
594X841
420^594
297X420
210x297
148x210
105X148

74X105
52x74
37x52
20X37

terület
m*

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

az alak
jele

B/0
B/1
B/2
B/3
B/4
B/6
B/6
B/7
B/8
B/9
B/10

méret
mm

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

terület
m '

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

papíralakok 1000 ívre átszámított
súlyát közli. A harmadik a rotációs
tekercsek szélességét és az újságok
körulvágatlan alakját mutatja. A ne-
gyedik az ofszet rotációs papír súly-
számítási táblázatát tartalmazza.

• 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

B41x1189

20,-
30.-
40,-
50,-
53,-
56,-
60,-
65.-
70,-
80,-
90,-

100,-
110,-
120,-

A/1

594x841

10,-
15,-
20,-
25,-
26 50
27 60
30,-
32.50
35,-
40.-
45,-
50,-
65,-
60,-

A/2
420X 694

5 . -
7,50

10,-
12,50
13,25
13,75
15,-
16,25
17.50
20,-
22,60
2 5 -
27,60
30,-

A/3
297x420

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,-

A/4
210x297

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

BB/1
700x 1000

14,-
2 1 . -
28,-
35.-
37,-
38,50
42,-
45,50
49,-
66,-
63,-
70,-
77.-
84,-

BB/2
500x700

7,-
10.60
14,-
17,50
18,50
19,25
2 1 , -
22.75
24.50
28,-
31.50
35,-
38.50
42,-

BB/3
350x500

3.50
5,25
7 , -
8,76
9,25
9 62

10,60
11,37
12,25
14,-
16.75
17,60
19,25
2 1 , -
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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
Papírméret: 315x470 milliméter.
Szedéstükör: 6 2 1 / 2 x 9 6 ciceró.
Alapszedés: 10 vagy 9 ciceró.

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

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

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

A tibiázat segítségével klszlmtthaló, hogy a meghatározóit mérető, terfedeímű és példányszámú újság elő-
állításához hány kilogramm papír szükséges Például S8 94/3 (Fólió 13) méretű, 315x470 mm nagyságú,
16 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 =
- 710,6 kg. Felkerekítve: 711 kg. Géptermi és kötészeti hozzáadás 20% => 143 kg. 711+143 = 854 kg

OFSZET ROTACIÓSPAPlR SZAMITASI TÁBLÁZAT

1000 szakitolt Iv súlya

1 papírpályára sjimliva/kg

papír-
tekercs/

cm

84
94

53 g

28,05
31,39

60 g

31,76
35,53

62 g

32,81
36,72

65 g

34,40
38,49

70 g

37,04
41,45

GŰg

42,34
47,36

100 g

52,92
59,22

Klisé-
készítés

A vizuális információ képletét így
állíthatjuk fel: szöveg + illusztrá-
ció = korszerű újság. Ma már ter-
mészetes, 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, magas-
nyomásra alkalmas lemezeket kli-
séknek nevezték el. A nyomódúc
kifejezést is gyakran használják.

A vonalas rajzokról fototlpiai,
a tónusos képekről autotípiai klisé
készül. Lényegileg mindkettő elő-
állításának munkafolyamata azonos,
1. Felvétel az eredetiről. 2. Másolás.
3. Maratás.

D A nyomdai eredeti. A foto-
mechanikai képsokszorosftás során
a nyomdai eredetiek - rendszerint
fotók, rajzok és diák- a reprodukció
tárgyai. Ránézeti és átnézeti erede-
tit különböztetnek meg. Mind az
árnyalatos, mind a vonalas eredeti
lehet ránézeti és átnézeti.

Ránézeti eredeti a fekete-fehér,
valamint a színes fotó papírmáso-
lata és a rajz. Átnézeti eredeti a
transzparens anyagon készített
dia. Az átnézeti eredetit átvilágít-
juk, amikor szemléljük,

28



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.

D A fototípiai klisé. Rajzról, újab-
ban fotografikáról, amely élesen
elhatárolt vonalakból vagy foltok-
ból áll: fototipiai klisé készül.

Az eredetit üveglap alá helyezik,
amelyet éles fénnyel világítanak
meg. Az előírt méretnek megfelelő
felvétel reprodukciós fényképező-
géppel történik. Fényérzékenyített
lemezre vagy filmre fotografálják a
rajzot. A felvétel prizmán át történik.
A kapott negatív mindig oldalfordí-
tott. A felvételt előhívják, meg-
szárítják. Ez a negatív, a fénymá-
solóhoz kerül.

A klisé céljára szolgáló cinkle-
mezt bikromátos enyvvel fény-
érzékenyítik. A fénymásoló a cink-
lemezre helyezi a negatívot, és erős
megvilágítással a fémlemezre má-
solja át. A maratás előtt előhívják és
savállóvá teszik a cinklemezt, hogy
majd később a kiemelkedő nyomó-
elemek ellenálljanak a marató sav
hatásának. A ctnklemezt zsíros fes-
tékkel festékezik, melegítik, hogy a
rajzolatok festékrétege megpuhul-
jon. A vonalmarató ezután a lemezt
aszfaltporral hinti be, és újból fel-
melegíti, hogy az aszfaltpor és a
festék egybeolvadjon. A saválló
fémmásolat még nem alkalmas
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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 alá-
marná a rajzos részeket. Az egyes
maratások után megtisztítják a
lemezt, majd festékezik. Ot-hat
lépcsős maratás után kész a nyom-
tatásra alkalmas fototípiai klisé.

Az ót- vagy hatlépcsős maratás-
hoz általában egy műszaknyi idő
szükséges.

A fokozat nélküli vonalmaratás
percekre csökkentette a k/isékészí-
tés idejét. Ennél a gyorsmaratásnál
a mikroszemcsés horganylemez fo-
rog 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 - auto-
típiai - klisé készül,

A rovíd életű vonalraszter után
született meg a keresztraszter, ame-
lyet az autotípiai klisék előállításá-
nál alkalmaznak.

A keresztraszternál két, párhuza-
mos vonalozással ellátott üveg-
lemezt úgy ragasztanak össze, hogy
a vonalrendszer 90 fok alatt keresz-
tezi egymást és hálózatot alkot,
A raszterlapon az egy-egy centi-
méternyi 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 újságok-
nál használják. A 25-os raszterral
készített autotípiai felvételen egy
négyzetcentiméterre 2 5 x 2 5 tehát
625 pont esik. Simitatlan fatartalmú
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nyomópapírnál 20-25, simított
nyomópapírnál 30-40, Delta papír-
nál 40-48, műnyomó papírnál pe-
dig az 54 - esetleg a 60 - rácssű-
rűséggel készített autotípiai klisé a
legalkalmasabb.

• Hogyan készül az autotípiai klisé ?
A fényképezés során a raszter-
rácsot 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 meg-
világítási idő alatt, a raszterháló-
zatra 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, válto-
zik a pontok nagysága. Attól füg-
gően, hogy milyen világos, vagy
sötét a kép árnyalata és így milyen
sok vagy kevés fény érte a negatí-
vot, 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 raszternega-
tívnak neveznek, kémiai eljárással
hívják e/Ő. A szárítás után a negatí-
vot fényérzékenyített cinklemezre
másolják. Ekkor már a világosabb
részeken kisebb, a sötétebb része-
ken pedig nagyobb pontok kelet-
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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 hal-
enyv és krómoldatból, valamint víz-
ből 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 fénycser-
zett réteg elszíneződik és savállóvá
válik. A lemez maratása savval és
több fokozatban történik.

Az elmondott vázlatos munka-
folyamat a klasszikus autotfpiai
klisé előállításának ismertetése. A
maratógép alkalmazása lehetővé
tette az autotípiai klisék gyorsmara-
tását, 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 vezé-
relt gép. Fotocel/ás letapogató-
szerkezete segítségével fényelektro-
mos úton tapogatja le az eredeti
képet. A visszaverődő fénysugarak
hatására a fotocellában keletkező
elektromos áram vésőfejet működ-
tet. Ez a kapott áramerősségnek
megfelelő mélységig vezeti a vágó-
tűt. A gép vonalrácsképet hoz létre.
A rácssűrűsóg 20-80-ig változtat-
ható.

Mind a fotomechanikai, mind a
mechanikus kliségyártáson belül
sok változat lehetséges. Rajzolt
elmet, képet stb. negatívba, rasz-
terba, tangírba lehet fordítani.

D A több színű autotípiai klisé.
Több színű fotóról, rajzról, fest-
ményről több színű autotípiai klisé
készül. A színes reprodukciók tech-
nikája lényegében hasonló az egy-
színű 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-
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nekből van osszetéve. Ezek keve-
réke a fehér fény. Ha a napból
érkező sugarakat keskeny résen
bocsátják át, és a fénynyaláb útjába
uveghasábot tartanak, akkor a fe-
hér lapon a szivárvány színei jelen-
nek 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 másod-
lagos szfnek - a narancs, a zöld és
azibolya-egymásra nyomása során
keletkező harmadlagos színek a
sötétzöldtől, a barnán át, a sötét-
szürke árnyalatokig terjednek

A színes eredetiről először fel-
vételeket kell készíteni. Az első fel-
vétel 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 fény-
sugarakat engednek a lemezre vagy
filmre, a többit elnyelik Fzzel szét-
választják egymástól az alapszíne-
ket. A szűrő színe mindig a kiszű'
rendő színnek a kiegészítő színe.
így a vöröset zöld szűrővel, a sárgát
kékkel, illetve lilával, a kéket na-
rancsvorossel szűrik. Ez az eljárás a
színkivonat előállítása, amelyhez
megfelelő színérzékenységű foto-
lemez vagy film szükséges.

A három alapszínen kívül gyak-
ran szükség van a fekete színre is.

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 szög-
ben 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 szög-
ben forgatják el. A sárga színnél 0,
a vörösnél {bíbornál) 15, a kék-
nél 45, a feketénél pedig 75 fokkal
fordítják el a rasztert.

A lemezeket vagy filmeket elő-
hívják, szárítják, majd fényérzékeny
fémlemezre másolják és maratják.
A küsék a magasnyomtatásnál szük-
ségesek. Színes mélynyomtatásnál
és színes ofszetnyomtatásnál a fém-
lemez helyett - tehát a klisék he-

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 ja-
vítani kell a lemezt

A színes klisékről, diákról, színen-
ként kulon próbanyomat, majd min-
den színről együtt ossznyomat ké-
szül

D Az elektronikus színbontó készü-
lékek nagy változást jelentettek a
képsokszorosítás mechanizálásának
történetében. A fotótechnika és az
elektronika egyesítése lehetővé tette
a tömeggyártást, a kitűnő minő-
séget. A műszaki és gazdasági
szempontok egyaránt érvényesül-
nek

A modern reprodukciós fényké-
pezés nagy eredményei közé tarto-
zik az elektronikus úton készített
színkivonat Eredeti színes dia-
pozitívról is közvetlenül állíthatók
elő bármilyen nyomtatási eljárás
céljaira színkivonatok. Az automa-
tikus rendszerű gépek a színkorrek-
ciót is elvégzik Amíg a klasszikus
eljárásnál négy színkivonat munka-
fázisai 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 lézer-
es az elektronsugár alkalmazása je-
lentős eredményt mutat a képsok-
szorosítás területén.
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A törclelő-
szerkesztő
ellenőrző szerepe
A tördelőszerkesztő vagy a nyom-
dai szerkesztő egyik fontos tevé-
kenysége a rotációs gép indulása
után a kinyomtatott újság minden
részletre kiterjedő, igen gondos el-
lenőrzése.

Mit kell ellenőrizni?

1. A kilövés helyességét. Végig-
lapozzák az újságot, hogy a cím-
oldaltól 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 szer-
kesztő szemével figyelik az újságot.
Még egyszer elolvassák a elmeket,
megnézik, hogy a címek a meg-
felelő szövegekhez kerültek-e. A
több hasábos szövegeknél az át-
meneteket ellenőrzik.

4. Az illusztrációkat. Az illusztrá-
cióknál ugyancsak többféle hiba
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«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 készí-
tése előtt a formáról leszedik a klisé-
ket. A formamosás után megtörtén-
het, hogy vagy nem a megfelelő
helyre kerül az ugyanolyan méretű
klisé, vagy pedig fordítva teszik
vissza. Főleg, ha sok egyforma mé-
retű klisé kerül egy oldalra, foko-
zottan kell figyelni a képcsere lehe-
tőségére, 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 illusztrá-
ció, lemezcsere, horpadás, illeszték-
hiba stb.)

A mélynyomással és az ofszet-
nyomással készülő újságok ellen-
őrzése hasonlóképpen történik. A
nyomda a gépindulás előtt ellen-
őrzi az imprimatúrában még kijelölt
javítások végrehajtását. A tördelő-
szerkesztő a javított fénymásolat
alapján is ellenőrizzen mindent:
a kilövés helyességétől a színes
oldalakig,
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Az űjságelemek
alkalmazása

Az újság elemei az újságépités koc-
kái. Az újság főbb elemei: a lapfej,
az élőfej, a rovatcím, a címsor, a
szalag, a szövegszedés, a líd, a táb-
lázat, a fotó, a grafika, a beosztás, a
lénia, a keret és a szín.

Az újságelemek sokféle megjele-
nési formáját ismerjük. Egy-egy
elem változatai alkalmasak arra,
hogy a laptervező válogasson kö-
zöttük. A tervezés új formai meg-
oldásokkal is szolgálhat.

Néhány elem vizsgálata, rendsze-
rezése és alkalmazásának lehetősé-
ge e rész témája.

D Tartalmi ismertetők és szalag-
rendszerek. Az újságok, folyóiratok
többsége az első oldalon vagy a
címlapon kívánja felhívni az ofvasó
figyelmét a lapban levő kiemelkedő
érdekességekre. Erre a tartalmi is-
mertetők és a szalagrendszerek
nyújtanak lehetőséget.

A legegyszerűbb A szám tartal-
mából vagy hasonló című ismerte-
tő. Ennél a megoldásnál címeket és
oldalszámokat sorolnak fel. Eze-
ket az ismertetőket rendszerint ke-
retezve közlik.

A teljes vagy részleges tartalom-
ismertetés, illetőleg a szalag a lap
reklámja. Követelménye, hogy ez a
hírverés tisztességes legyen: ne ve-
zesse 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 ismerte-
tők, mint mondottuk, rendszerint az
első oldalon - félbehajtottan árusí-
tott újságokban annak felső részén -
jelennek meg. Újabban néhány lap
az utolsó oldalon, mindig ugyan-
azon a helyen, például az első hasá-
bon jelenteti meg a tartalmi ismer-
tetőt.

Néhány lehetőség tartalmi ismer-
tető tervezésére:

/. A keretlénia jellegzetes rajzú
vagy színű.

2. Nincs keret. Felül-alul erős vo-
nalú 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 többsé-
gében nem nagy, de rend-
szerint félkövér.
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5. A tartalmi ismertető egyik vál-
tozata a gyorshír- vagy lídsze-
rű szöveg, kis grádusú címmel.
A szövegszedés többnyire fél-
kövér, 8-9-10 pontos.

6. Szokásos a rovatok felsorolása
oldalszámmal, 8-9 pontos
szövegszedéssel. A rovatok el-
meit néhány lapnál félkövér
verzálból szedetik. Van olyan
sajtótermék, amely ezenkívül
egy másik keretben a tartalom-
ból is közöl elmeket.

7. A kombinált tartalmi ismerte-
tőről azt tartják, hogy a legjob-
ban segíti az olvasó gyors tájé-
koztatását a válogatás során.
A szöveg érdekesen szerkesz-
tett. Közli, hogy melyik oldalon
melyik rovat van. A elm és né-
hány soros szöveg elmondja,
ami a leglényegesebb. Például
politikus nyilatkozatából emel
ki egy mondatot. Néhány napi-
lapnál a tartalmi ismertetőt
rendszeresen az utolsó oldal
első hasábjára tördelik.

8. Tartalmi ismertető, illusztráció-
val.

D Szalagok. A szalagok nagyobb
vagy nagy fokozatú címek. Sajtó-
termékenként változik, hogy mit,
hol és hogyan reklámodnak.

Az újság címe felett:

a) a lap mellékletére,
b) cikksorozat indulására,
c) az újság kiemelkedő oldalter-

jedelmére.

Er^BLST U
«*_ L^JS Ejkmlnpo rstuyju Uqon mljih

Ejikl loqryz Rotuzyx

IliMN
ni ii
Abcd

Uluvojk

Refgi dcbay z upuqrt

RSTUV WX YZAB

Befgijnop q

egijhnloprtyz

slyz

nol
íihgerd Hcfgij k oqoyi Cy?irop ijlcftn

"íi ^ ^ ^riá sSs

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 hir-

detésére,
f) az állás- vagy más hirdetés-

rovatra, mellékletekre,
g) néhány cikkre

hívják fel a figyelmet. Rendszerint
két-három cicerós betűkből szede-
tik a lapfej feletti szalagot.

A lapfej felett keretbe zárt vagy
keret nélküli szalagok tervezhetők.
Ezek már nagyobb tipográfiai vál-
tozatosságra, grafikai megjelenítés-
re adnak módot, mert a címeken kí-
vül illusztrációk egészíthetik ki a

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

Néhány szalagmegoldás:

/. Fekete nyomású vagy színes
szalagok.

2. Fekete és színes címsorok.

3. Negatív címtömbök.

4. Nagy fokozatú címek az első
oldalon. Néha alcímekkel és
lídszerű kis összefoglalóval.

5. Címsorok és a hozzájuk tar-
tozó illusztrációk.
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Közel-Kelet:
nehéz szerep

Átszervezik
a japán
hadsereget

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)

Gyakori, amikora lap első két hasábján Illusztrált szalagok jelennek meg Sok vál-
tozat lehetséges. Címsorok és szövegek Is szerepelhetnek az illusztráció alatt vagy
lelett (6) 6
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6. A lapfej magasságával egy
vonalba állított fotók, címek
oldalszámok.

7. Az első oldalon egy-két ha-
sábnyi szalag. (Cím, illusztrá-
ció és szöveg.)

8. A címlapon néhány grafiká-
val tervezett és érdekesen el-
rendezett címsor.

9. A fedőlapon fekete vagy szí-
nes negatív címsorok mellett

10, Karikatúra, grafikon és a cfm
a szalag alkotórészei.

77. Lapfejbe vágott szalagcím.

A lap egyéni arculatának nyitá-
a hozzá tartozó illusztráció. nya, kezdő eleme a szalag.
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• Egységes címtipográfia. Az egy-
séges címtipográfia kifejezésnek
két értelmezése van.

1. Az egységes címtipográfiánál
meghatározott típusú elmeket alkal-
maznak. Például a lapban minden
címet félkövér Garamondból sze-
detnek. A címek fokozata válta-
kozó. 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. Pél-
dául a 3 hasábos- mindig 36 pontos
félkövér Garamond. Ez a módszer
leegyszerűsíti az újság címtipográ-
fiáját. Az egységes típusok és foko-
zatok módszerének is nevezik.

Modellünk A/3 formátumú újság.
Tukörméret 57 x 83 ciceró. Alapszé-
lesség 11 cic. Címek: Bodoni fél-
kövér. A lap egy- és több soros
főcímeket kozól (7)

A címek fokozata az egyes hasáb-
szélességeknél:

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 foko-
zatok közöm különbség mutatja az értékrendet (7)

1 hasábos cím
2 hasábos cím
3 hasábos cím
4 hasábos cím és
5 hasábos cím

18 pontos
24 pontos
36 pontos

48 pontos

Ez az egységes címtipográfia,
amely az egyes hasábszélességek-
nél állandóan ugyanazt a betú'foko-
zatot használja, egyre inkább terjed.
A szerkesztőség ismeri a rendszert,
tehát a cím szövegét úgy írja meg,
hogy az egy vagy több sorba a meg-
határozott fokozatból szedhető.

Csak rendkívüli esetekben térnek
el a megszokott címfokozattól, Az
év vagy az évszázad nagy esemé-
nyeinél változtatnak a cím grádusán.

Maábcdeéfghijk mno pqrst uűv
@ őpqrst uúvwxyz lmnoóöhi

® CDEÉFGfflJKLMN Gabcdefghijklmnopq
ÖOPQRSTUÜÜÜVWXYZ? cdefghijkbnnop

ABCDEFGHU
© KLMNOP

STUVWXYZ

•
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Univers Bold Condemed és Unlvers Bold Condan-
sed Italic a lap ctmbelQje (Aránylag nagy foko-
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tipogréfiája épül groteszk metszesd betOkre (8)

mpom n 1

Zyiéqru fi/tt flijnq

Racdegh
fcab tani

SUÍÍÍ; Sítzsu

fMMM

Bemqo
ihgefcb

eg kim
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>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 felei-
met eleimet A fokozatok nem egységesek Az in-
duló anyag kéthasábos főcíme és az els6 három-
hasábos riport IScIme egyforma Az oldalt záró
háromhasábos föclme és alcíme kisebb mint a
riporté Ilyen nagy beosztások ritkán vannak napi-
lapokban (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 foglal-
koztatja a laptervezőt. A kisebb-na-
gyobb fehér, tehát nem nyomtatott
területek az újság tipográfiai képét
kedvezően vagy kedvezőtlenül be-
folyásolják. Hol jelentkeznek az
újságban a beosztások ?

1. Az élőfejnél, paginánál.

2. A címrendszernél. (Tóbb so-
ros főcímnél. A felcím és fő-
cím között. A főcím és alcím
között stb.)

3. A szöveg közti alcímeknél.
(Az alcím fölött és alatt.)

4. A szóvegeknél. (A címrend-
szer vége és a szöveg kezdete
között. A szövegszedés foko-
zatváltásánál.)

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 kialakítása-
kor állapítják meg a közök, a beosz-
tások mértékét.

A beosztások mértéke 3 főcso-
portra osztható. 1. Amikor jelentő-
sek a tagolások. Ez jellemzi a leve-
gősnek nevezett tördelést. 2. Ami-
kor szerényebbek a beosztások. 3.
Amikor túl kevés.

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
06'

12'
Rafbcdefghijklmnop

Rafehij konlrstuv ~
Refgij abcdefghijklmnopqr stuvwxy 2Z~

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

Ofeghij klmnopqro

Apoiutzresdafhj litzu kljftísag
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó
élkjfert isfghjklm dirtiósaflmn
poirtze. Rertzi öopéláójklmnin
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlidn
ertzumartq.
Mutrewasdfjik limunoruws jif
dírt. Mapadirtzu. Fjklügewnx
isu.
Urtzuljgh kijife íkjghcwóxyvh
ertzikl asdfghjkljghertfy sijylj
bertdifgkl.
Metrtz muhj habcdefghujklsdf

£

w

Mutrewasdfjik limunoruws jif
dirt. Mapadirtzu. Fjklügewnx
isu.
Urtzuljgh kijife Íkjghcwóxyvh
ertzikl asdfghjkljghertfy sijylj
bertdifgkl. jg
Metnz muhj habcdefghujklsdf
sdtr ecvbnmirgmui si fejklsd
bonze. Tui klimutr.
Bukjimertzu klmnoprt sdfhgiu
masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml
werriöpőb asdfghjklmn bztiljr
mungs. Lirt dis

Zefg hijklmnop

Buklimertzu klmnoprt sdfhgiu
masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml
werriöpőb asdfghjklmn bztiljr
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A külonbötS elmek feletti és alatti beosztások változatlanok A felsS anyag illusztrációja eltilt 8; a képalá-
írás alatt 16- a köz. A lénia felett 8 , a lénia Blatt 18 a beosztás (A modellek-11 és 12 - egy lap beosztá-
sait 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

Mertzui mub) habcdeflilulüew

Metriz muhj habcdefghujkisdf
werriöpőb asdfghjklmn bztiljr
mungs. Lirt dis
Metriz muhj habcdefghujkisdf
sdtr ecvbnmirgmui sí fejklsd

Mabeifcjabsytpkmlo
Ápoiutzresdafhj litzu kljftísag
bo wert iutzrasdf mnbcvxifó
élkjfert isfghjklm dirtiósaflmn
poirtze. Rertzi öopéláójklmnin
miutzreasdfg. Kumjfx. Sidlídn
ertzumartq.

Metriz muhj habcdefghujkisdf
sdtr ecvbnmirgmui si fejklsd
bonze, Tui klimutr.
Buklimertzu klmnoprt sdfhgiu
masdf fghjklé cvnmnmtz usjir
áélkjghfd. Sapoitztu xcvbnml

A túlzott helytakarékosság a be-
osztásoknál zsúfoltságot okoz. A
elmeknél például szinte Összeérnek
a sorok.

A beosztások rendszertelensége,
tehát többszöri változása egy újsá-
gon belül, ellentmond a tipográfiai
rendnek.

Altalános érvényű rendszert a be-
osztásoktekintetében nem lehet ad-
ni, mert ez az egyes laptipusoknál is
nagyon eltérő lehet.

Például: a napilapok többségé-
ben általában szerények a beosz-
tások. Néhány hírlap azonban fel-
tűnően nagy beosztásokat ad.

Két illusztrációnk a beosztási mo-
dellek egyikét mutatja (11, 12).
A harmadik a lap hírrovatában a
két hir közötti beosztást (13).

Itt a hírek között 8'a beoszlit (13)

— Mini, midi, maxi abedef
rutsp. Hijklmno prstsz. Obkijv
fghijklm oprstk. Abcde fghijk
klmnoprst Abedef ghijklm no-
rutsp. Hijklmno prstsz Obkijv
abcdfgs hijklmo

— MINI, MIDI, MAXI abed
rutsp Hijklmno prstsz Obkijv
fghijklm oprstk Abcde fghijk
klmnoprst. Abedef ghijklm no-
rutsp Hijklmno prstsz Obkijv
abcdfgs hijklmo.

— MINI, MIDI, MAXI abed
rutsp Hijklmno prstsz. Obkijv
fghijklm oprstk Abcde fghijk
klmnoprst Abedef ghijklm no-
rutsp Hijklmno prstsz. Obkijv
abcdfgs hijklmo.
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• A keretezés. A keretezés a ki-
emelés, a hangsúlyozás, az össze-
tartozás és az elválasztás egyik t i-
pográfiai eszköze. A keretben elhe-
lyezett szöveg, illusztráció csak ak-
kor érvényesül, ha nem ragad a ke-
retléniára, tehát megfelelő a térköz.
A keretbe tervezett anyag szedése
mindig keskenyebb, mint a hasáb-
szélesség. A keretléniák és az anyag
között a legkisebb beosztás 6 pont.
A 12-18 pontos beosztás még
jobban kiemeli a keretben elhelye-
zett szöveget, illusztrációt.

A visszatérő keretezés lehet a lap
egyik tipográfiai jellegzetessége.
Például hetilapnál minden cím ke-
retbe tervezett elhelyezése. A szö-
vegközti alcímek is szedhetők fél-
vagy egész keretbe.

Sokszor az oldalt vagy az oldal-
párt keretezik. A keret vagy félkeret
például a két oldalon átvonuló cim-
nél alkalmazható, tökéletessé teszi
az átkötést.

A keretezéssel valamelyik rovat-
nak jellegzetességet adhatunk. Pél-
dául a Széljegyzet rovatclmet a ke-
ret felső, megszakított részében he-
lyezzük el.

A keret megszakított felsO részébe került • g/ossza
elme (14)

A keretezés egyik változata, amikor az enytgtioi tar-
tozó Illusztráció kisebb méretű és léniák közé kerül
<1&)

Az oldal álén keretezett ez Induló cikk (16)

Kerettel kiemelt kisebb anyag jobb szilén elhelye-
zett kétsoros címmel (17)

A jobb szélen elhelyezett keretes Információt Illuszt-
ráció és képaláírás egészíti ki (18)
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• Szöveg közé tördelt - keretezett
szöveg- A szövegrészben rendsze-
rint keretbe helyezzük el az anyag-
hoz kapcsolódó olyan írást, amely
esetleg nem tartozik szorosan a
tárgyhoz. Van, amikor a keretezett
rész a szöveghez tartozik, de hang-
súlyozottan kívánjuk felhívni rá a
figyelmet. A sportrovatban például
új világrekord születésérőt szól a ri-
port. A háromhasábos főcím alatt
bekeretezve az addigi eredményeket
közöljük táblázatszerűén: az évszá-
mot, a színhelyet, a sportoló nevét
és a rekordot.

Ha szöveg közé tördelünk kerete-
zett szöveget, akkor több szempont-
ból vizsgáljuk meg ezt az elhelye-
zést a döntés előtt. /. Van-e alcím,
illusztráció a cikkben ? 2. A szöveg-
szedésbe illusztrációszerűen kíván-
juk-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 külpoli-
tikai rovatban például így emelik ki
az országról vagy kormányról, ál-
lamférfiról közölt lexikonszerű ada-
tokat.

Az ilyen egy-vagy több hasábos,
keretbe foglalt, hozzá tartozó kiegé-
szítő rész elfogadott. A keretbe, fél-
keretbe vagy nyitott keretbe adott
szedés eltér a többi szöveg szedésé-
től. A keretbe szedett szöveg rend-
szerint kisebb fokozatú és félkövér.
Ha a szöveg Primus petit és a kere-
tezett Gill nonpareille, az elkülönítés
világos, érthető az olvasó számára.
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/( szöveg kőié tördelt keretezett anyag egyik meg-
jelenési formája. A riporthoz tartozó Ismertetőnek
elmet adtak és a szövegszedés keskeny (19). Szö-
veg 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)
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D A mellékeretezés. A tordelőszer-
kesztő az oldal vagy oldalpár terve-
zésekor rendszerint több megoldás
között választhat A keretezésnek
meghatározott funkciója van. A fél-
vagy egész keret alkalmazásának in-
dokoltnak kell lennie.

A mellékeretezés elég ritka. Ha
mégis előfordul: legyen indokolt
és világos. Közeli, összetartozó ele-
meket kosson össze. Például: a fotó
mellett, a képmagasságnak meg-
felelő félkeretben szerepel a clm és
a képaláírás.

Néha, a könnyebb megoldás
miatt, használják a mellékeretezést,
amelyet hozzá keretezésnek is ne-
veznek. Az anyag mellett, felett,
alatt elhelyezett, a címtől és a sze-
déstől távol tevő illusztrációt kötnek
össze hozzákeretezéssel. Az ilyen
megoldás többszörös hiba Ha az il-
lusztráció a szöveghez tartozik, ak-
kor a tömbben, a zászlóban vagy a
szabadon elrendezett anyagban kell
szerepelnie. A szöveghez tartozó il-
lusztrációt az anyagon klvul 2-3 ha-
sábnyi távolságra elhelyezni súlyos
hiba. A hozzákeretezés nem teremti
meg a hiányzó összetartozást.

Gyakran találkozunk Ilyen vagy hasonló kényszer-
megoldással B mellékeretezéssel Ezt hozzákere-
tezésnek 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)

Az egyszaröbb.iobb, világosabb megoldások egyike
Most két tömb keletkezett Az illusztráció » foolm
alatt helyezkedik el A második információ az új el-
helyezéssel 10 szedett sorral kevesebb teret kíván
(24)
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• A beakasztas. Az oldalak tervezé-
se során különféle nehézségek je-
lentkeznek. Vannak esetek, amikor
probléma a rövid anyag. Például
egy, kis egyhasőbos elhelyezése.
A helytelen megoldás: a beakasz-
tas. Legismertebb formája az, ami-
kor a kéthasábos anyag első hasáb-
jának aljára tördelik a kis egyhasá-
bost. A cím feletti lénia az elválasz-
tás. Ezt a módszert nem lehet indo-
kolni. Amikor ilyen kis beakasztott
információ más anyagban van elhe-
lyezve, azt rendszerint átugorja az
olvasó. A helyes megoldás: tördel-
jük a kéthasábos anyag végére a kis
egyhasábost. Igy elhelyezése nem
bontja meg a logikai és a tipográ-
fiai rendet.

Az anyagelrendezés egyik köve-
telménye az olvasási rend betar-
tása. Amikor a folyó szöveget egy
kis anyaggal megszakítják, akkor
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az zavarja az olvasás folyamatos-
ságát.

(Az angol tipográfiában sokáig
hagyomány volt a beakasztas. Most
már ritkán látjuk, egyre kevesebb
angol lap alkalmazza.) ' '

D A foltozás. A tördelés során hú-
zás, kimaradó kis anyag, vagy a nem
pontos terjed elemszámítás miatt ki-
sebb hely marad az oldalon. Helyte-
len ha ilyenkor a hírrovatból vagy
valamelyik hírcsokorból átvett hír-
rel vagy hírekkel foltozzák be az ol-
dalt. (Néha egy oldalon 2-3 helyen
is feltűnik a foltozás.) Még napilap-
nál a lapzárta perceiben is van lehe-
tőség, arra, hogy külön sorba sze-
dett címmel kerüljön a hír az oldal-
ra. A cím szedése és a szöveg egy-
két sorának átszedése lapnyomdá-
ban nem okozhat különösebb gon-
dot.

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 len-
ne e jó megoldás (26)
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• Illusztráció hatású vonalak és 2S

mértani elemek. A vonalak, a díszek
és mértani elemek alkalmazása nem-
csak érdekes, de egyben illusztrá-
ciószerü is.

Példáink léniákkal és mértani for-
mákkal tervezett oldalakat mutat-
nak be.

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 ritmus-
hatása 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 tervezőszerkesz-
tők ezért elég sűrűn alkalmazzák.
A negatív címek formája sok lehe-
tőséget nyújthat. (Kör, téglalap stb.
alak.)

Nagy fokozatú félelmek tengelyébe tördelt négy-
soros, 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, előre-
zárt fCdm negatívban. Felette feleim, alatta alcím.
A címrendszert itt a nagy fehér mezőbe kompo-
nálták (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 foko-
zatú, 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 ol-
dalak tipográfiai tervezésénél az
anyagok értékrendje érvényesül. Az
értékmérés alapja nem a terjedelem,
hanem az anyag jelentősége.

Az újság mint tömegkommuniká-
ciós és agitációs eszköz a szerkesz-
tésben, valamint a tördelésben ki-
emel, hangsúlyoz, tehát: értékel.
Mind a szerkesztés, mind a tipográ-
fia azt is jelzi, ami kevésbé fontos.

A tömegtájékoztatás szerepe: a
való világ tükrözése az információk
összességével. Úgy kell az esemé-
nyekre vonatkozó híreket, tájékoz-
tatásokat, magyarázatokat össze-
rakni, hogy azok mindig a valóságos
értékrendet tükrözzék.

Akkor helyes a látható értékrend,
ha megfelel a közlemények valós ér-
tékének.

Vizsgálódások és mérlegelés út-
ján jutunk el az értékrend megálla-
pításához, majd pedig annak kife-
jezéséhez.

E folyamat fontosabb összetevői
és lépcsői:

/. A hírérték megállapítása.

2 Az információérték kifejezése
és fokozása 3 tipográfia eszkö-
zeivel

3. Az oldalak és oldalrészek el-
osztása a helyérték alapján.

Ha ar újságoldalt az értékrend szempontjából vizsgáljuk, akkor azt tapasztaduk, hogy először a felső részre Irá-
nyul 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 in-
formációérték alapján.

• Az oldal és a helyérték. Ha az ol-
dalak értékét vizsgáljuk, a lap terje-
delme a kiindulópont. A címlaptól
és az utolsó oldaltól eltekintve más
az oldatérték a 8,12,16, 32 vagy a
64 oldalas újságoknál. Az alacso-
nyabb számozású oldalak az érté-
kesebbek. Ezen belül a páratlan ol-
dalon történő elhelyezés rendsze-
rint magasabb értékelés. A több ol-
dalon végighúzódó parlamenti be-
számolónál vagy más anyagnál
- természetesen - a páros számú
kolumnán történő folytatás nem je-
lenti az értékrend megtörését.

Az újságok profiljuknak megfele-
lően adnak helyet állandó rovataik-
nak. Ez az értékrend más a napilap-
nál, hetilapnál, folyóiratnál. A napi-
sajtó első oldala vegyes tartalmú.
A címoldalon - az események fon-
tossága szerint - a politikától, a ter-
mészeti katasztrófán át, a jelentős
sporteseményig bármi szerepelhet.

A belső oldalakon a rovatok leg-
gyakoribb sorrendje: belpolitika,
külpolitika, várospolitika, társadalmi
kérdések, kultúra stb.

Mi a helyérték az oldalakon, ol-
dalpárokon ?

Mind a páros, mind a páratlan
kolumnáknak a felső része az érté-
kesebb, mert felülről lefelé olva-
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Az u/ságoldal ugy fs felosztható részekre, hogy a valószínű hlr-irtéksorrendet Sl/aplt/a meg Az elsS ábra négy
felületié 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 hlr-
értékrendját mutatja a szimozís sorrendjében (4)

sunk. A félbehajtottan árusított új-
ságok címoldalán ez fokozottan ér-
vényesül. Az újságlap alsó része, ha
nem ott folytatódik a felül kezdett
közlés, másodlagos értékű. Szándé-
kosan nem használjuk a kevésbé ér-
tékes jelzőt. Ugyanis néha csak ár-
nyalatnyi a különbség az otdal kö-
zepe táján és az alsó részen le-
vő anyag információértéke kozótt.
A páros oldalon a bal oldali hasá-
bokra, a páratlanon a jobb oldalira
irányul előszór az olvasó tekintete.
Az újság mérete és a hasábrendszer
ugyancsak alap lehet a vizsgálódás-
hoz.Vegyünkegy350x 550mm mé-
retű Rajnai-formátumú lapot és an-
nak tablóid alakját. Az elsőnél foko-

zottan jelentkezik az oldal felső, kö-
zépső 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 párat-
lan oldalon az utolsó négy.

A 255x330 mm méretű tablóid
forma oldalát szinte egyszerre te-
kinti át szemünk. Igy a helyérték en-
nek megfelelő. A páros és páratlan
után a lap felső és alsó fele követke-
zik mint a két helyérték. Ezek után a
hasábok értéke ugyanúgy jelentke-
zik a páros és páratlan oldalakon,
mint más újságoldalaknál. (Az ér-
tékrend és az oldaltervezés című fe-
jezetben folytatjuk ezt a témát.)

D A hírérték. Minden információ-
nak, közlésnek, mind az írottnak,
mind a fényképezettnek, rajzoltnak,
hírértéke van.

A hír politikai, gazdasági, kulturá-
lis stb. értéke mérhető, megállapít-
ható. Az esemény, a téma, az ada-
tok, a közlés gyorsasága, a szereplő,
a szerző személye külön-külön vagy
együtt adja a hír értékét. A hírérték
megállapítása lényegében az infor-
máció rangsorolása. A fontosság
sorrendjéből számítható ki a hír ér-
téke. Ebből következik az informá-
ciók elhelyezésének sorrendje az ol-
dalakon, amelyet a szerkesztés ha-
tároz meg és a tipográfiai tervezés
fejez ki.

• Az információ értékének kifeje-
zése és fokozása a tipográfia eszkö-
zeivel. Hogyan fejezzük ki az infor-
máció értékét ős miképpen fokoz-
hatjuk azt a tipográfia eszközeivel?

/. A cím hasábszélességével,
rendszerével, betűtípusával,
továbbá fokozatával.

2. A cím aláhúzásával, színes
nyomásával, negatívba forga-
tásával, keretezésével.

3. A szedés szélességével, a be-
tűtípussal, a grádussal, a líd al-
kalmazásával stb.

4. Aszövegben kurziválással, fet-
teléssel, ritkítással, behúzással,
váltakozó betűfokozatokkal.

5. Az alcímek hasábszélességé-
vel, állításával, a betűk típusá-
val és fokozatával, aláhúzással.
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6. A hatásos illusztrációk számá-
val és méretével.

7. Az anyagok elhelyezésének
sorrendjével és helyével az új-
ságoldalon. (Páros vagy párat-
lan oldalra, annak felső, ko-
zépsŐ vagy alsó harmadába
kerül)

Az újságoldalak értékrendjét teszt
segítségével állapítottuk meg. Ku-
lonboző korú és iskolai végzettségű
személyek nyilatkoztak arról, hogy
13-as fó/ió napilapoldal részeit
helyérték szempontjából hogyan
rangsorolják.

A nyomtatott újság már érték-
rendet sugalló hatását kiküszöbö-
lendő, tipográfiailag az oldal min-
den pontján azonos hangsúlyú, erre
a célra készült oldalakkal is megis-
mételtük a vizsgálatot.

Végül, objektív ismérvként, a kí-
sérleti személyek szemmozgását re-
gisztrálva (oldal végignézésének
sorrendje) állapítottuk meg az ábrá-
kon látható rangsort.

D A hírérték és a szedésszélesség.
A hírértéket a clm szélessége is ki-
fejezi.

A 3-4-5 hasábos cím minden-
kiben azt az érzést kelti, hogy na-
gyon fontos kérdésről van szó. Pél-
dául: a közlekedésről szóló riport
hathasábos tömb. A 6 hasábos cím
túlzás lenne. A hírérték szerint 2
vagy 3 hasábos címet lehetne sze-
detni. Ha a hírértéknek megfelelő 2
hasábos cím mellé 4 hasábos il-
lusztráció kerül, akkor valós érték-
rendet mutat a riport.
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A hírérték tipográfiai Me/ezósát mutatlak ábráink Háromhasábos feleim köti át a mislél hasábos főcímet és az ugyanilyen széles Illusztrációt (7) A kithasábos anyag-
nak 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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Az
anyagelrendezés
formái
Az újság kisebb és nagyobb ter-
jedelmű szövegeit, illusztrációit kü-
lönféleformákban lehet elhelyezni a
lap oldalain. Az anyagelrendezési
formák és lehetőségek felhasználá-
sával alakítják ki az újság tipográ-
fiai tervezése során az oldalképet.
Éppen ezért a kéziratok és az illuszt-
rációk nyomdába adása előtt már
kiválasztják, illetőleg meghatároz-
zák az anyag elrendezését.

A sajtó- és irodalmi műfajok meg-
jelenítésének három formája van.
A tömb, a zászló és a szabad forma.

]J 1.A tömb. A tömb - blokknak is
nevezik - a leggyakoribb anyagel-
rendezési forma. Atömbök nagysága
különböző lehet. Alakjuk: álló és
fekvő téglalap vagy négyzet. Az
egyhasábos szöveg vagy illuszt-
ráció mindig blokk.

Ennek a megjelenítési lehetőség-
nek az a jellegzetessége, hogy mind
a tömb felső része, mind az alsó ré-
sze egy vonalban áll. A hasábok ma-
gassága egyforma (1).

A formán belül lehet bármiiyen
címrendszer, szövegszedés, hasáb-
szélesség, 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

Mulrewasdfijk limunoruzs (fj
diri Mapadirlzu Fjklugewn

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
wefddpöb asdfghjklmn bítijl
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 elrende-
zés. Bizonyos esetekben lehetsé-
ges. Például: összeállításokat is ad-
hatunk. Közlekedési katasztrófák
napja főcímmel számolunk be légi,
autó- és hajószerencsétlenségekrőt.
Alcímezett kisebb-nagyobb szöve-
gek, illusztrációk az összeállítás ré-
szei. Ezekből akkor is blokk lesz, ha
egy-két tudósítást zászló formában
helyezünk el a tömbön belül.

Tömb alakul ki a több hasábon át-
menő szedésből. Például: 11 cice-
rós szélességű alapszedésnél (a ha-
sa bkoz 1 ciceró), ha a szedés 23 ci-
ceró.

Az újságokban gyakori az anyag
keretezett tömbben történő elhe-
lyezése. A blokk formájú kereten
belül a szöveg és illusztráció bár-
milyen elrendezésű lehet.

Egyedül tömbformákból is tervez-
hetők változatos újságotdalak.
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swvb Frth7
Srlzu zlgnhi ói
awc zghjuiolk,
nhzu jmökiolü
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Ékj huz frlzy

Í
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wv?jépoiuz njj
df lömn IIJVCK
qwőpoiuz oun
vfrtgbí lou m
Hvl pőá iúgfdi
vmBü ilkjíigfn
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ghz tgbvfredci
Mmiköl wqs s

asd dfgh jjklii-
ael Kjhgfd öi!
qööya aésdfgh
aef Gtzm, fiyl
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Tömbök az újságoldtlakon (2-5). Főcím és al-
cím alatt négyhasibos szöveg Keretezett két-
hasábos anyag (2) Há'omhasibos clm A szöveg-
szedés másfél hasábos Az alapszélességű szöve-
get három szöveg koztl alcím tagolja (3) Két blokk
Jobboldalt, a keretben clm szöveg rajz és kép-
aláírás (4) Tombos az anyegelrendezes akkor is,
ha többféle elem szarepei benns. E modellnél a fő-
clm, a félkövérből szedett kéthasábos Ild, a szöveg,
két szöveg közli alcím, két illusztráció és képaláírás,
valamint a beosztás együtt alkotja a blokkot (5)
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D 2. Zászló forma. A zászló forma
- mint a név is mutatja - azt jelenti,
hogy az elhelyezés módja zászló-
szerű. Jellegzetessége az, hogy:
egy vagy több hosszan lefutó hasáb
mellett az anyag többi része rövi-
debb hasábon vagy hasábokon
tömbszerűen helyezkedik el.

A klasszikus elhelyezésnél a zász-
ló rövidebb része jobbra fordul. Ezt
szabályos zászlónak nevezik. Al-
kalmazzák a fordított zászlót is, ami-
kor 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, al-
címek, illusztrációk stb. a zászló al-
kotórészei.

Lehet-e tömb a zászlón belül?
Leheti Ilyenkor a tömb a zászló for-
mának egyik eleme. Például az új
irodalmi Nobel-díjasokról Írott há-
romhasábos riportban egyhasábos
keretben közöljük azok névsorát,
akik előzőleg kaptak irodalmi No-
bel-díjat.

A zászló formához sorolják a rit-
kán használt dupla zászlót. T formá-
nak nevezik. Jellegzetessége az,
hogy a középső hasáb a leghosz-
szabb, a bal és jobb oldalon pedig a
rövidebb része van. A rövidebb töm-
bök magassága egyforma. A kozép-
sfl 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 ki-
emelésére szolgál.) A /óbbra tordu/Ó zászlót rwezik
szabályos zászlónak

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 lil̂ 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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Equighande «*
Nefeghij klmnopqrstuvw
defghijk Imnopqrstuv

Ustuvzo ijkecd efgihjnol kie

i

•———»J

7 Helytelenül zászlónak gondolják,
de felugrásnak nevezik az olyan el-
rendezést, amikor a cikk az oldal al-
ján kezdődik, és a folytatás felugrik
a következő hasábra. A hibát tetézi,
hogy a főcímtől eltávolodik a szö-
veg 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 valame-
lyik változata, az szabad forma.
Megjelenési alakja sokféle.

A szabad elrendezés egyik jelleg-
zetessége, hogy a hasábok magas-
sága különböző. Például négyhasá-
bos szövegnél minden hasábnak
más a magassága. A hasábmagas-
ságok tervezett variációja mozgal-
masságot, jó ritmushatást kelt.

A zászló formában a elmen és szövegen kívül több
más elem Is szerepelhet. Most Illusztráció, hatom
eleim ás képaláírás Illeszkedik a szabályos zászló-
alakzatba (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, félkövér-
bűi szedett betejaző rész. B. A két szöveg közti eleim.
6. A két Illusztráció. 7. A képaláírások. 8. A beosz-
tások (9)

Három, zászlósán elhelyazetl anyag az oldalon.
i. Hathasébos szabályos zászló. 2. T alakú, két Il-
lusztrációval. 3. Fordított zászló, amikor a rövidebb

8 tömbbel Indul a zászló szövege (10)

Abcdegijhnloprtyz

Mabcd fghi klmn pqrsrav

i p»~*. fir

Ndefghijhlmn B"bcdrfghijk

yzabed



Példa egy szabadforma-változat
kialakulására: a 6 hasábos újság -
oldalra riport, tudósítás és tárca ke-
rül. A tárca középre állított 4 hasá-
bos tömb. A tudósítás címe és elhe-
lyezése 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 alkalmazá-
sa nem szabad forma. A tervezetlen
lapokban néha a tömb utolsó ha-
sábja néhány sorral rövidebb. Ez
hiba és csúnya. Nem tömb, nem
zászló, még kevésbé szabad forma,
hanem tipográfiai rendetlenség.

Szimmetrikus oldalakon is kelet-
kezhetnek szabad formák. Ilyen a
bemutatott oldal (13).

A szabad forma természetesen
nemcsak a címre és a szövegre vo-
natkozik, A formán belül bármilyen
elem elhelyezhető.

Több szabad formájú anyag rit-
kán kerül egy oldalra.

A szabad forma leggyakoribb megjelenési alakja az.
amikor a hasábok magassága tervezetten különbö-
ző (ti)
A szimmetrikus oldalképzés miatt a két héromtiasá-
bos - a riport és a tudósítás - szabad formában ke-
rült az oldalra. A zászlószerö megoldás megté-
vesztő, 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 elren-
dezést, a formát, a tördelést. Az új-
ság profilja és mérete külön meg-
határozóként jelentkezik az anyag
megjelenítésénél.

A sajtóműfajok olvasóhoz törté-
nő közvetítése a tartalomból indul ki.

A műfaj és a tipográfia összefügg.
Mégsem lehet az újságírás minden
műfajának megjelenítését megvál-
toztathatatlan tipográfiai rendszerbe
foglalni. Kialakult egy-egy sajtó-
műfaj hagyományos vagy szokásos
tipográfiája. A megjelenítésnek több
variációja lehet. (A változatosság
az irodalmi műfajoknál is megtalál-
ható.)

A következőkben a sajtóműfajok
lexikális meghatározását, a tipográ-
fia kérdéseit, a megjelenítés lehető-
ségett és változatait vizsgáljuk. Itt
jegyezzük meg, hogy az újságírás-
ban ugyan megtalálhatók a tiszta
műfajok, de nem mindig. A műfajok
határvonalai elmosódhatnak. Gya-
kori eset, hogy a műfajok kevered-
nek. A sajtóműfajok, műfajcsopor-
tok, műfajcsaládok rendszerezésé-
re 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 haséb-
lénia a szökéstől altérő, félkövér

A sajtóműfajok lehetővé teszik,
hogy az újságírók különbözőkép-
pen dolgozhassák fel, írják meg
anyagaikat. Kiválaszthatják a leg-
jobbnak tartott megoldást, illető-
leg a legalkalmasabb műfajt.

Az újságírók munkájához tarto-
zik az is, hogy a megíráskor számol-
janak a tipográfiával is. Tipogén kéz-
iratot vár a tervezőszerkesztő, a tör-
delőszerkesztő. Olyan kéziratot,
amely alkalmas a szép tipográfiai
megoldásra. A tipogén kézirat alap-
ján 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 új-
ságíró számára, hogy tipogén kéz-
iratot adjon.

Vizsgáljuk meg egyenként a mű-
fajokat és megjelenési formájukat.

A publicisztika a közvetlen politi-
kai befolyásolás eszköze. Elvi állás-
foglalásra késztetés közügyekben.
Ugyanakkor véleményformálás, agi-
táció. A publicisztika témája az élet,
a világ. A kultúra, a társadalmi kér-
dés, a gazdasági esemény vagy ép-
pen a sport is téma.

A publicisztika válfaja/: a vezér-
cikk, a belső publicisztika, a kom-
mentár, a g/ossza és a nyilt levél.

• Vezércikk. A vezércikk a szerkesz-
tőség vagy a publicista állásfogla-
lása. A vezércikk egy-egy kérdés
alapos vizsgálata a publicisztika
eszközeivel.

Általában a címlapon, az oldal
élén helyezzük el (1). Ma az egy-
és kéthasábos vezércikkek a szoká-
sosak. Az oldalas vezércikkek ritkák.
Néhány napilap az első oldal utolsó
hasábjára tördeli a vezércikket (2).

Az olyan sajtótermékeknél, ame-
lyeknek 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 három-
hasábos lapfej alatt közlik Angliá-
ban, Amerikában stb.



Amióta egyes lapokban az élőfej-
ben Véleményünk vagy más rovat-
cím van, gyakran belső oldaton je-
lennek meg az addig címoldalon
szerepelt vezércikkek is. (A pub-
licisztika más válfaja is kerülhet a ro-
vatba.)

A vezércikk tipográfiája egyszerű.
A szövegszedés legtöbbször meg-
egyezik az alapszélességgel. Petit
vagy borgisz antikvából szedik, kur-
ziválás 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 mel-
letti függőleges választóvonal 1-2
ponttal erősebb a többinél.

A vezércikk címének szövege tö-
mör. A címet vegyes clmtipográfia
esetén klasszicista antikvából vagy
groteszkből szedetik. A vezércikket
tömbösen tördelik.

D Belső publicisztika. A belső pub-
licisztika nemcsak formai, hanem
tartalmi megjelölés is lehet (3).

A témaválasztásban a szubjektív
látásmód érvényesül.

A belső publicisztika legjelen-
tősebb-és ma-különösen gyako-
ri műfaját belső vezércikknek is ne-
vezik. Egyik páratlan oldalra vágy a
Publicisztika-rovatba kerül. A szö-
vegszedés több változatra nyújt mó-
dot. Lehet: a lap a lapszedés-széles-
sége, lehet annál szélesebb. Pél-
dául a háromhasábos belső vezér-
cikk 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 elhelye-
zése - 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 ritkí-
tása - mint kiemelés - előfordul.

A címszedés vegyes címtipográ-
fia esetén rendszerint klasszicista
antikva.

Találkozunk keretbe foglalt belső
vezércikkel. Ez azért megtévesztő,
mert a keretezés más publicisztikai
válfaj jellegzetessége. A belső pub-
licisztikát ugyancsak tömbösen tör-
delik.

D Kommentár. Egyre gyakrabban
jelenik meg a lapokban kommen-
tár, amely valamilyen hírhez vagy

eseményhez kapcsolódik. Azt vilá-
gítja, illetőleg magyarázza meg.
Esetleg a következményekre mutat
rá. Hírmagyarázatnak is nevezzük.
A kommentár ily módon az alapin-
formáción kívül háttéranyagot, bő-
vebb tájékoztatást ad. A kommen-
tárt sokan a politikára szűkítik le.
Ez helytelen. A hírmagyarázat olyan
sokrétű, mint a sajtó témái, rovatai.

A hírmagyarázat címe és szöveg-
tipográfiája olyan, mint a vezércikké.
Szokássá vált, hogy alcímekkel ta-
golják a kommentárt. Újabban, fő-
leg a külpolitikai és gazdasági hír-
magyarázat egyik eleme az illusztrá-
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Kommentár az 5, oldal két utolsó hasábján. A h/f-
magyarázat 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 egy-
más alá tördelik. A hírmagyarázatot
tömbösen helyezzük el. A tárcasze-
rűen tördelt kommentár a műfaj és
az elhelyezés ellentmondása.

A kommentár rendszerint abban a
rovatban jelenik meg, amely a meg-
írt témához tartozik, de elképzelhető,
hogy például a Véleményünk elne-
vezésű 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 megsza-
kított felső részébe kerül a rovatcím,
vagy a glossza címe (5). Vegyes
cfmtipográfiáná) még kézírást után-
zó címe is lehet a széljegyzetnek.

D Nyílt levél. A nyílt levél a publi-
cisztika szubjektív formája. Meg-
írása levélszerű. Ez határozza meg
tipográfiáját. Gyakori a kéthasábos
szedés, antikvából vagy kurzívból.
A nyílt levél a témát tárgyaló rovat-
ba, illetőleg oldalra kerül, tömbös el-
helyezésben. A nyílt levél címét
klasszicista antikvából vagy nem
erős groteszkbőt szedik. E publi-

cisztika címe is megengedi a kézírást
utánzó címbetűket, sőt a rajzolt ro-
vatfejet.

n A Ild. A lead annyira meghonoso-
dott, hogy már „Iíd"-nek írják. A líd
lényegében bevezető, és eredetileg
a hírnél, tudósításnál található. Az
újságírás több műfajánál hasznosít-
ják. A bevezető az esemény lénye-
gét adja. Ezért a líd a gyors informá-
cióátadás egyik bevált eszköze.

A műfajelméletek több Ildválto-
zatot és tfpust Írnak le. A bevezető-
nek 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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hogy annak találó és hatásos le-
gyen a szövege. Éppen ezért meg-
írása, az egyszerűség mellett nagy
gondosságot követel. A líd jó érte-
lemben vett érdekes, izgalmas kez-
dés, 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.

A napilapok kialakítják, megter-
vezik 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 új-
ság a bevezető rész hangsúlyozásá-
val, 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 terjede-
lem meghatározza-e a Kdrend-
szert?

Szerintünk: nem! Példák erre
azok a lapok, amelyek a rövid infor-
mációkat is félkövérből szedett líd-
del indítják.

Kialakult a lídsztori. Ez legin-
kább a hírszolgálati irodák gyors-
jelentéséhez 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 sze-
rez.

A lidet a szerint is csoportosítják,
hogy mit tartalmaz az első mondat.
E szerint van: ki-, mikor-, hot-, mi-
ért- és hogyan-líd is.

Kialakult az a szokás, hogy a lidet
más szövegbetűből és nagyobb fo-
kozatból szedik. Az egyhasábos líd
ritka, a két-három hasábos a gya-
koribb. A legtöbb angol lap 12, 14
pontos írásból szedeti a lídet. Iniciá-
léval kezdi és az első szó verzál.
A Ild ezeknél következetes szerkesz-
tésmóddá válik. A betűtípusok fo-
kozatának csökkenése az informá-
ció-fontos, kevésbé fontos, mellé-
kes - értékrendjét követi. Ez a mód-
szer hatásos.

A rövid lidet félkövér verzálbóf is
lehet szignálni. Ez külön kiemelés.

Hetilapokban számos lehetőség
van a líd elhelyezésére. Például fel-
cím helyett közlik. Néhány újság a
bevezető részt keretezéssel is ki-
emelt.
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D A hír és a tudósítás. A hitt és a tu-
dósítást mint fontos információ-
formákat, 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 napila-
pok többségéből hiányzik a nálunk
szokásos hírrovat. Tehát az olyan
híroldal, amelyben a kitüntetéstől a
baleseteken át a beküldött közle-
ményekig minden megtalálható.
Számos lap a külpolitikai, belpoli-
tikai oldalakon, rovatcímek alatt
közöl híreket, hírcsokrokat.

A hír az olvasó időszerű, sokol-
dalú és objektív információ iránti
igényét elégíti ki. Legtöbb esetben
rövid a szövege, mert kizárólag té-
nyeket kozol. A hír alapvető infor-
máció, 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 kérdés-
re: miért, hogyan stb.

Leggyakoribb fajták a tényhír, a
beszámoló hír, az összetett hir (hír-
csokor).

A hír két nagyobb főrésze a beve-
zetés (líd) és a taglalás (body).

A következő hirszöveg első be-
kezdése 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 L1N-
DER, 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 ml-
nuszos 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 Tya-
tya-tűzhányó kráteréből lángok
csapnak fel, kő- és hamueső szóró-
dik. A közeli falvak lakosait kitele-
pítették. (Body.)

A hírek elemzése során két gya-
kori tévedést szükséges eloszlatni.
1. Nem minden hír rövid. 2. Nem
minden hír kerül a hírrovatba, hír-
csokorba, hlrosszeál Utasba. ,4z in-
formáció feldolgozása szerint he-
lyezik el a lapban hírt.
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O A minuszos hlr. A klasszikus hír-
ként is ismert minuszos hír A nap
krónikája vagy más elnevezésű ro-
vatba kerül. A hírrovatban meg-
jelenő híreknek az a tipográfiai jel-
legzetességük, hogy egy tömbben
helyezkednek el (9, 10, 11, 12).
Szöveg közti bekezdés, kiemelés
nincs. Az információtömegek, korá-
ban nemcsak általános hírrovatot ad
a napilap. Megtaláljuk a kulturális,
a gazdasági, a sport hírrovatokat is.
Hírösszeállítás lehet" a Lapzártakor
jelentik. Események sorokban. Rö-
viden, 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 he-
lyet. Legfőbb jellegzetességük az,
hogy a címet kúlön sorba (sorokba),
a szóvegbetűnél nagyobb fokozat-
ból szedik. Az információ akár az
első oldalon is megjelenhet.

A tudósítás jellemzője, hogy elké-
szítése az újságíró személyes jelen-
létét igényli. A leggyakoribb válfajai
a parlamenti ülésekről, gyűlésekről,
kongresszusokról, sajtókonferen-
ciákról szóló tudósítások. Gyakori
az előzetes, utólagos, esemény- és
beszédtudósítás.

A tudósítások értéke és terjedel-
me a tipográfia kiindulópontja.
A hírérték szerint helyezik el a tu-
dósítást az újságoldalon.

A tudósítások címeinek szedését
a lap kialakult tipográfiája határozza
meg. Vegyes címtipográfia esetén

— 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 anya-
gokkal. Csak kis terjBdeimO szövegeknél alkalmaz-
ható. Az első hlr verzál, a második kurzív verzál, e
harmadik elme felt verzál, szövege verzál (11)g ()
Nonpareílle-bOl szedeti hírek A harmadik hlr tipog-
ráfiára 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-FESZTI-
VAL etaol snrdl cmfwycmfw «nrn
etaol snrdl cmfwy vbgkvbgtccmrm
cmfw snrdl. Beota Un cmfsbnnrdr.

az eseményhez illőt választ a tipog-
ráfus. Könnyű, világos cime lehet
annak a tudósításnak, amely színes
eseményről számol be. Ismert köz-
életi személyiség haláláról szóló hír
pedig erősebb vonalú klasszicista
antikva vagy groteszk lehet.

A cím hasábszélességét termé-
szetesen az esemény értéke dönti el.

Az országgyűlés üléséről szóló
tudósításnak például az első olda-
lon lehet az egész szedéstükör szé-
lességét elfoglaló több soros főcíme,
esetleg félelme és alcíme is. Parla-
menti tudósítás bevezetője általá-
ban lídesltett: nagyobb betűfoko-
zatból, félkövérből szedetik, az alap-
hasábszélességtől eltérd sorszéles-
séggel.

A parlamenti tudósítások szöveg
közti alcímei külön értékelések.
Ezért a kormányfő beszámolójának
4, 5 vagy éppen 6 hasábos alcíme
is lehet. Az ilyen hosszabb szöveg-
részeket újabb alcímek tagolják. Ha-
sonló a helyzet a gyűlésekről, kong-
resszusokról szóló tudósítások köz-
lésénél. (Itt merül fel az a kérdés,
hogy ha valamilyen tudósítás szö-
vege több oldalt igényel: a címet
meg kell-e ismételni minden olda-
lon ? Szokás, de nem szükséges, ha
folytatólagosan tordelik a tudósí-
tást, pl. az 1., 2., 3. és 4. oldalon.)

A tudósítás szövegszedése rend-
szerint megegyezik a íap alapszedé-
sével, A betűfokozat legtöbbször
petit, a kiemelés kurzív vagy félkövér.
A tudósításon belül: nagy jelentő-
ségű javaslat, határozat, nyilatkozat
szövegét nagyobb fokozatból sze-
detik.
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A lap tördelési rendszere hatá-
rozza meg, hogy milyen formában
jelenik meg a tudósítás. Ahol tömb-
tordelés a rendszer, ott természetes,
hogy a tudósításokat is blokk for-
mában kózlik. Vegyes tördelésnél a
tömb és a zászlós forma váltakozik.

• Az információk illusztrációi. A hír
és tudósítás természetes velejárója
az illusztráció. A jelentősebb napi
eseményhez - ha a világ bármely
táján is történt - képtávíró útján ka-
punk illusztrációt. A hazai esemény-
ről a lap fotóriportere vagy a kép-
szolgálat 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, vala-
mint számos más megoldás alkal-
mas illusztrációként. A hírt, 3 tudósí-
tást grafikon vagy éppen karikatúra
egészítheti ki.

A fotó, rajz, grafika lehet önálló
információ. Ilyen például az ese-
ményfotó. Ha az illusztráció nem a
tudósítás része, akkor címet kap. Az
újság tipográfiája szerint a képalá-
írásta kép hasábszélességében,fél-
kövérből szedetik. A hosszabb kép-
szöveg rendszerint az alap-hasáb-
szélességnek felel meg és antikva.

Főleg napilapban hasznosítják
az önálló fotókat, rajzokat mint ha-
tásos képinformációt.

Az illusztrációk elhelyezését a
szöveg dönti el. Megtörténik, hogy
a magyarázó rajznak meghatáro-
zott helyen kell megjelennie. Ha

13
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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 tu-
dósítás. Kétsoros középre zárt feleim és fedm. A fii-
rom szöveg közti eleim és e kis rajz jól tagolja a
siövegtonibőt (14)

nem helyhez kötött a fotó vagy gra-
fika, akkor úgy tördeljük, hogy az il-
lusztrációk ne szabdalják szét a szö-
vegmezőt.

D A közlemény. Hivatalos szerv, in-
tézmény, vállalat közleményeket
szokott eljuttatni a lapokhoz. A köz-
lemény tárgyilagos hír, rendszerint
közérdekű információ. Fontossága
szerint kap helyet az újságban. Ke-
rülhet a hírrovatba, de megjelenhet
bármelyik más oldalon, rovatban,
amellyel összefügg. Például a vasút
karácsonyi menetrend-kibővítéséről

Sotmtjkotu htfebr tsuzyl kotnihg
kijohtg fedeabruv trsopmly hegif

Emnl kijhefg ekn
sutr zytsoml fe

jUiki ibcurtkrah •k|mn°pn Í«I»* T h i f eghi
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* T«ir7*nJibc crtfiujk

Ut Tmiikiu^ikrc ul
Cupu ili l i , l„ , íiuiotnid
HDUT íhjk jl.r. Hitokr ufluuib,

szóló közlemény 2, sőt 3 hasábos
címmel a Hazai események aktuális
rovatban helyezhető el. Minthogy a
közlemény általában közérdekű, s
ezért elolvassák, a hosszabb terje-
delmű szöveget kisebb betú'foko-
zatból, például nonpareille-ből sze-
detik.

D Interjú Az mterjú számos megha-
tározása közül az a legtalálóbb,
hogy; olyan beszélgetés, amely a
nyilvánosság elé kerül. Az interjú az
újságíró kérdéseinek, valamint az in-
terjúalanyfeleleteinek tükrözése. In-
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terjút nemcsak ismert személyisé-
gekkel, például politikusokkal, tu-
dósokkal, művészekkel készít az új-
ságíró. Megszólaltathatja - a többi
között - az utca emberét, a még is-
meretlen feltalálót, a kongresszusi
küldöttet vagy a jövő századról
dolgozatot iró kisdiákot is. Az in-
terjú több változata ismert.

• Nyilatkozat. A nyilatkozat a kér-
désekre kapott válaszok közlése a
sajtóban. Nemcsak személyes talál-
kozás, 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, ami-
kor a bevezető és befejező részen
kívül az interjút kérdések és válaszok
formájában írták meg.

Az interjú címének szedése a
lap rendszeréhez igazodik. Ha ve-
gyes a címtipográfía, akkor a témá-
tól függ. Például vezető politikussal
készült .interjú címe nem lehet kéz-
írást utánzó. Viszont humoristával
folytatott interjú címét már szedet-
hetik kézírást utánzó betűtípusból.

A bevezető rész gyakran, a befe-
jező rész ritkán több hasábos szö-
vegszedés. Félkövérből és az alap-
betűnél nagyobb fokozatból szede-
tik leggyakrabban a bevezető és a
befejező részt.

A párbeszéd a lapban:

KÉRDÉS szó szerepel az újságíró
szövege előtt.

VÁLASZ szó áll a nyilatkozó fele-
lete előtt.

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.

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

1. A kérdés és válasz szó antikva
verzál.

2. A kérdés és válasz szó kurzív
verzál.

3. A kérdés és válasz szó félkö-
vér verzál.

4. A kérdés szövegét kisebb fo-
kozatból szedetik.

5. A válasz szövegében kurzív a
kiemelés.

6. A válasz szövegében elöl be-
ütött vagy középre zárt a fél-
kövér kiemelés.

7. A félkövér részeket egypon-
tos léniával aláhúzzák.

8. A kérdés elé pontot, négy-
szöget vagy más jelet szedet-
nek.

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 törde-
lési rendszeréhez igazodik.
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o
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 uiopőy-
óú, ikoulopeló. Fzttjíú
aswqcv.
Jhimjht vdws xy. Biuí
áóié polu, mjuzhnmóú
dfrvbclzhb!
Pőpi hgt. Sdgkuztrew-
úiépol 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. Sdgkuztrew-
úíépol 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 né-
ven a tudósítás műfajához is sorol-
ják.)

Az anyag megírása határozza
meg a tipográfia lehetőségét. A leg-
fontosabb kifejezéseket első sze-
mélyben, szó szerint idézik, más
kérdéscsoportokat megemlítenek,
összevonnak vagy kivonatolnak.
A témától függ a kiemelések meg-
oldása. (Bevezető líd, kurziválás
vagy fettelés a szövegben.)

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!

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

aqwedcbn ökjgh áéooi
fews. Bzhnmj uik Swqj
yaqw cder! Ynmöülóú
ede? Ööőóo frtg hzwm
vdjki mh grtfoulywqk
rhmo.
Pőpo ght. Sdkuztrew-
yxswed 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. Sdkuztrew-
ilfopol 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

BukUBenni Unnoisl BW»
BHSdfJ ibUjé cnmmr a
UjMTgMd SipsIsB lyoln

1 6 A cím szövegében szerepel: a
nyilatkozó neve, legfontosabb ki-
jelentése vagy megállapítása.

I 1 Korkérdés Korkérdésről, körin-
terjúról akkor beszélünk, amikor
ugyanazt a kérdést több személynek
adják fel.

A cím utal a körkérdésre. Ez eset-
ben is azok a megoldások lehetsé-
gesek, 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, fél-
kövérből vagy félkövér verzálból
szignálják. A folyó szövegben a ki-
emelés kurzív.

A tördelés lehet tómbos vagy
zászlós.

• Kollektív interjú. A kollektív inter-
jú vagy a kerekasztal-beszélgetés

17 középpontjában valamilyen időszerű
probléma áll Rendszerint a vitave-
zető 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-

s z interjú szövegszedésének néhány változata,
1. A kérdés elől-hátul behúzott 2 Az elől-hátul be-
húzott 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. Kúton-
télé díszítőietek e kérdés előtt (17)
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szókra. Az oldottabb feldolgozás az
érdekesebb. Az olvasónak többet
nyújt, ha az újságíró bemutatja a be-
szélgetés 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 kérdése-
ken, válaszokon túlmenő olyan rész-
letek megírásának, amelyek első-
sorban a nyilatkozó személyét, az
interjú születését világítják meg.
Minden interjú egyes részei kozótt
lehetnek olyan szakaszok, amelyek
a helyszínről, a nyilatkozó egyéni-
ségéről szólnak.

A legtöbb interjúműfajban hely-
telen, ha a nyilatkozó végig első sze-
mélyben beszél. Országos vagy
nemzetközi jelentőségű nyilatkoza-
toknál van csak helye a szó szerinti
visszaadásnak, vagy egyes részek
csonkítatlan közlésének.

D Az interjúmüfaj és az illusztráci-
ók. Az interjúcsalád, bármely válto-
zatánál illusztráció is adható. Ez le-
het: fotó, fotografika, rajz, félkarika-
túra vagy karikatúra. Az interjú té-
májától függ, hogy a fotó vagy a ka-
rikatúra megfelelőbb -e.

Ha több szereplője van az inter-
júnak (például kerekasztal-beszél-
getésnél), a tervezésnél arra ügyel-
nek, 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.

Természetesen sok más változat
is van:

A fotó a nyilatkozót és az újság-
írót mutatja.

Az illusztráció riportszerű.
Portrék és eseményfotók ké-

szülnek a szereplőkről.
A kerekasztal-beszélgetés sze-

replőit együtt közli a felvétel.
Megmutatják a helyszínt is. Pél-

dául a színházi próba közben ké-
szült 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 ri-
port 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. Meg-
rajzolja 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 öt-
vözhet. A riporter feltár, nyomoz,
információkat gyűjt, társadalmi kér-
déseket világít meg - a többi kö-
zött.

A riport válfajai közül leggyako-
ribb: a politikai, az üzemi, a mező-
gazdasági, 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, visszaadhat-
ja a történet színhelyét, a történés
légkörét.

A riport tipográfiájának a meg-
írás az alapja. Az újságíró eleve szá-
mol azzal, hogy ez a műfaj mozgal-
mas megjelenést kíván. Kedvelt fel-
dolgozás, hogy az anyag líddel in-
dul. Riportnál a líd a címrendszer
egyik része is lehet. Például feleim-
ként vagy alcímként is jelentkezhet.

A lap címszerkesztése határozza
meg a címszedést. Sokszor a cím-
adás, amely egy vagy két szóval be-
éri, nem segíti a technikai címszer-
kesztést. Rendszerint szürke cím az
egy-két szavas szöveg eredménye.
Afelclmmel és alcímmel dolgozó új-
ságoknál már a címrendszer is rá-
irányítja a figyelmet a riportra. A szö-
veg közti alcímek nemcsak tagolják,
hanem színesítik is az újság tipog-
ráfiáját.

A szövegből kiemelt alcím - bár
máshol is eltűnőben van - nem
riportszerű. Érdekes szöveget és ti-
pográfiát 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 kurzi-
válás. 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
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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)

RSTUVIZABC

ORSTU VBCDV

Lnúhfedc rsuzjug ef tnkjuzrxkjecg
wonkijhe ferpvxy zfgi mleuvx lepc
Ruxotegtedca mfrq tuhjefgcab sux

Lbklmertb, Hiní
beír GuizerükSéi
bertziopasdfghjklf
aitmnoptt Zuqli
jkl. Asdííhjmnw
ss4fghjk]m Bzgi
tjfu.
Nirthu igsrtjklrew
sdfhjkl sí fuir ji
mnbvcxasdDijkéin
ertzi. Tatrzásdjbc
ni.
Megru itt. Itjlwx
Cunur fhjk jlifx
cxtziujk
Tmaskaugikre ul
nu Tuirt ejklfkd
certurei. Enzinlk
rzuiopasd
Habcder ufhjsnbi
fertzignuin.
Lertzu abcdefghl
hjklmnbvxasdéms
rtiusd Kuf hw ilj
mertudfh Mishíj
klmnoprtsuvziydf
sudi
Fudrirei asdfhjkl
ghjklertit.
Julki abcdélgjifsh
eriaopélkjghiáwtt
milru.

aklmnoprt. Zuqli rtiusd. Kufhw ilj Julki abcdéfgjifgh
jkl Asdáíhjmnw míttudfh Mishíj ertziopílkjghiáwit
asdrgtuklm. Bzgi klmnoprtsuvzxydr mitru.
tjiu. sudi Lisklmerlh Ki ni
Lertiu abedefBhi Fudnrei asdfhjkl betr Guizertjklíi
tljklnmbniasdínis ghjklírtil bertziopasdígluklf

lyxcv bnmö uíóáúl kjh gfdsa qwer nu io
o luzt rewqa sdf ghjklé áóíúű ömnb vcx
o iuztr ewqasd fghjk léáói iiömnb vcx ya
n tgbvfr edexs wqayz
Pycun mnbgh juztrf vcdcrws cxyasqw ert
öpö éiüúö loiku jmnhz tg bvfr edois w
c vbnmöü ióúáé lópoik juhgf dsuqw zlg

Fudnrci asdíhjki
beír. Guizenjklti

Nirthu igsrljkirew
sdfhjkl sí fuir ji
ertziujk
Tnuskaugikrc ul
nu Tuirt ejklfkd
certuixi Ertzinlk
rzuiopasd
Habcder ufhjsnbi
fertzjgnuin.
Lertiu abcdcfghi

nu Tout ejklfkd
certum. Erliinik
rzuiopasd
Habcder uflysnbi
ferttignum
Lerlzu abcdcfghi
hjklmnbvxasdírns
rlzusd Kufhwilj
menudfh Mlshij
klmnoprisuvzxydr

Habcder ufhjsnbi
fcrtzignuin.
Lertzu abcdefghi
hjldmnbvxasdtm!
rtzuid Kuf hw ilj
merludfh. Mlshij
klmnoprisuvzxydr
sudt
Fudrirei asdfhjkl
ghjklemi

p
aktmnoprt Zuqli
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Lerlzu abcdefghi
hjk Imnbvxasdtms
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nwrtudfh Mlshij
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Megru sli lljlwn
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van, tárcaszedésben kerülhet az
újságoldalra.

A kedvelt újságírói műfajt gyak-
ran illusztrálják rajzzal vagy fotóval.
A riporter személyes élményét frja
meg. Akkor jó a fotó, ha a fotóripor-
ter a kép nyelvére tudja lefordítani,
amit látott. A fotó legyen mozgal-
mas, tükrözze a fotóriporter élmé-
nyét. Elevenítse meg a témát. A ri-
port jól tagolt anyagelrendezést és
tördelést kíván. Az értékrend termé-
szetesen ennél a műfajnál is döntő,
amikor a megjelenítésre kerül a sor.

D Kritika. Az újságolvasó számit ar-
ra, hogy a lap kritikája segíti 6t
egyéni véleménye kialakításában,
megegyezik azzal, vagy indokoltan
más álláspontot képvisel. A bírálat
valamilyen esemény vagy mű érté-
kelése. A kritika értékekre, hibákra,
hiányosságokra mutat rá.

A bírálat legtöbbször művészeti
és irodalmi alkotások értékeinek, hi-
báinak esztétikai elvek alapján tör-
ténő megítélése. Objektív ismérvek-
ből indul ki. A szóban forgó mű tár-
sadalmi hatásának, eszmei és művé-
szeti jelentőségének megvilágításá-
ra törekszik.

A kritika címtipográfiája mérték-
tartó. Ez azonban ne jelentsen unal-
mas címszöveget. Kerüljük el a sem-
mitmondó címeket: Üj film. Bemu-
tató - és hasonlók.

A bírálat terjedelme változó: a pár
sorostól a több hasábosig. A szö-
vegszedésnél a kurziválás a szoká-
sos kiemelés. A hosszabb szöveg-
mezőket ritkán oldják fel az al-
cimek.
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Tárca
az újságoldalon

A klasszikus tipográfia szerint a tár-
canovellák, humoreszkek, regény-
részletek, útirajzok, esszék kerültek
„vonal alá". A feuílleton eredetileg
tárcát jelentett, később tárcacikket.
Ma sem változott a helyzet. Tárca-
lénia alá nem kerülhet például szl-
neskedő tudósítás, mert ez a műfaj
és az elhelyezés ellentmondása.

A tárca megjelenésének tipográ-
fiai jellegzetessége, hogy magas-
sága a szedéstükör magasságának
általában egyharmada. Szövegsze-
dése rendszerint eltér az alapszéles-
ségtől, továbbá tárcalénia választja
el a felette levő anyag(ok)tól.
A klasszikus tárcalénia: egy vastag
és alatta egy vékony vonal.

A nagy terjedelmű novellák, re-
gényrészletek stb. „felállítva" ke-
rülnek az oldalra.

A klasszikus tárca mindig a szedéstükor magasságé'
nak mintegy egyharmada. A tárcalén/a alatt helyez-
kedik el az elbeszélés. A hathasábos újságban,
amelynek alepszedése 9 és fél ciceró - mint az gya-
kori-.eltérB a tárca szövegének szedése. (Itt 14 és
léi ciceró.) A dm süllyesztett (J). Négyhasábos el-
helyezés 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 meg-
jelenik (7). Keretezett oldalon jelenik mag az elbe-
szélés, amilyet Illusztráció egészít ki (8). Oldtlter-
jedelmű elbeszélés, süllyesztett keretezett címmel
(9)
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A kézirat
szerkesztése

A kéziratszerkesztés gyűjtőfogalom.
Sok munkafázis következik egymás
után, amíg a szabványpapírlapra
gépelt címből és szövegből nyom-
dakész kézirat lesz.

A következő fejezetek a kézirat-
szerkesztés kérdéseivel foglalkoz-
nak. E munka szakszerűsége, pon-
tossága, egyszerűsége, egyértelmű-
sége a lapkészítés egyik lényeges
része. Ugyanis: bármilyen hiba van
a kézirat nyomdai előkészítésében,
az a tördelésnél károsan jelentke-
zik. Sokszor nemcsak sok időt kíván
a hiba javítása, tehát az újabb cím-
vagy szövegszedés, hanem költség-
többletet is.

D A nyomdai kézirat. Az újságké-
szítés területén az MSZ 9651-74
számú „Nyomdai kézirat" cfmű
szabványt alkalmazzuk. A hivatalos
szabványon kívül kialakult a lap-
nyomdák házi kéziratrendszere. A
cél az, hogy az újságok kéziratai a
lapmunkák munkafolyamatainak
megfelelők legyenek.

A következőkben együtt tárgyal-
juk a szabványt és a kialakult nyom-
dai rendszert.

A nyomdai kéziratot fényezetlen
felületű, írásra alkalmas, fegalább
55 g/ma súlyú fehér papíron kell
készíteni. A táblázat kézirata lehet
pauszpapíron vagy fénymásolat is.

A nyomdai kézirat alakja álló A/4,
azaz 210x297 milliméter. Ha a
kézirat vegyesen tartalmaz gépett
és A/4-nél kisebb nyomtatott olda-
lakat, akkor a kisebb alakú lapokat
is A/4-esre kell felragasztani.

A papír hosszúsága szempontjá-
ból kivételek azok a ragasztott kéz-
iratlapok, amelyek kiegészítést tar-
talmaznak. A kézirathoz hozzára-
gasztott pótlások szövege fél oldal-
nál több nem lehet. Ezeket a hozzá-
ragasztott lapokat A/4 méretre kell
behajtogatni.

A papír bal szélén legalább 35
milliméter, a jobb szélén 10-15 mil-
liméter, alul és felül legalább 25 mil-
liméter a margó.

A kéziratlapoknak csak egyik ol-
dalán lehet szöveg.

A kéziratszóveget 2-es sortávol-
sággal, jól olvasható fekete betűkkel
kell gépelni

A kéziratlapokat fetúl egységes
módon sorszámozzuk.

Kéziratnak az eredeti gépelt szö-
veg, vagy olvashatóság tekinteté-
ben azzal azonos értékű másolat
tekinthető. Elfogadják a sokszoro-
sítógépen készült, jól olvasható ki-
adványt.

Bármelyik nyomtatott kiadvány,
egyoldalas kivitelben nyomdai kéz-
iratként felhasználható, ha fekete
festékkel élesen van nyomtatva,
és ha a szöveg betűtörzs mérete
9-10, a táblázatfejeké 6-8 tipográ-
fiai pontnál nem kisebb.

A telexszövegek leadása. A te-
lex, a géptávíró az írógép sebessé-
génél sokkal gyorsabban adja a
szerkesztőségeknek a hírszolgálati

irodák, hírügynökségek anyagait. A
telexgép írószerkezete csak kisbe-
tűket tud közvetíteni. Ezeket a kéz-
iratokat nem kötetes elfogadni a
nyomda.

Napilapoknál, lapzárta idején
azonban a javított telexkéziratokat
átveszi szedésre a nyomda. (Ahol
szükséges: a kisbetűk helyett nagy-
betűket kell írni.)

Hosszú, agyonhúzott, agyonja-
vított telexszövegeket lehetőleg ne
adjon le a szerkesztőség, mert nehe-
zen kezelhető, és rendszerint újabb
hibák forrása.

• A keretezett kéziratpapír. Az új-
ságkészítésnél bevált a keretezett
kéziratpapír. Több változata lehet.

Ami mindegyiknél egyforma:
csak a kereten belül lehet gépelni.
Rendszerint 25-26 gépelt sort tar-
talmaz egy-egy ilyen flekk. Az egy
sorban levő leütések száma leg-
gyakrabban 60. Igy 25 gépelt sor-
nál a betűmennyiség: 1500.

A keretezett kéziratpapírok felső
részén a lap neve, a szerző, gépíró,
a rovat, a rovatvezető vagy szer-
kesztő neve és a leadás ideje sze-
repel. Néhány lapnál jelzik, hogy
az anyag melyik oldalra kerül.

Vannak keretezett kéziratpapí-
rok, amelyeken a leggyakrabban
használt betűtípusok és fokozatok
szerepelnek. A kézirat előkészítésé-
nél a megfeleld betűtípust és grá-
dust aláhúzzák vagy bekarikázzák.
Ez a módszer csak akkor alkalmaz-
ható, ha nem sokféle hasábszéles-
séget, szöveg betűtípust és -foko-
zatot használ a lap.
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D A kézirat kiegészítő részei, A kéz-
irat része az olyan táblázat, amely
a gépelésnél nem kerül a szövegbe
a kivánt helyre. Az ilyen külön ol-
dalakon levő táblázatokat számoz-
zuk, és helyüket azonos számmal
jelezzük a kéziratban. A táblázat

írógépen írt kézirata olyan legyen,
mint a megjelenéskor lesz. A szöveg
a táblázat egyes részeiben egyenle-
tesen legyen elosztva az egész ro-
vatmezőben. 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 ol-
dalra gépelve adjuk le a nyomdá-
nak. 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).

1

Telex A kisbetűs szövegeket - ahol szükséges - nagybetűkre javítjuk ki (2-3)

2
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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 kielégít i egyes folyékony szin-
tetikus mosó-, mosogató-és öblltíszerek választéka.

4 textil-és ruházati boltokban az eresen megnőtt keresle-
tet 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, té l ies í tett baUonkabát-
bdL elagendaek voltak a készletek, bóségesen beszerzett a
kereskedelem divatos hosszant szoknyákat ás hurkolt tlousu
blúzokat Is

bb.2A. az,j ez s divat,,

ag/hl/a-ez 1975. november 24.

H.ub nouenbar havi összejdvetalét 25-én, keűden 15 órakor
tartja a Hazafias Népfront JMil. kerületi Clzottsáaa szék-

' J — \. lÉgytétény, Varga Jena t l r 11/a./
pedig mint

(lépfron

tbemtatrí programban dlvatóe'mutátó'is
nt)sorve2etfi müköslk küzre

x i Í . k e ü l e i l biottsága szék
gytétény, Varga Jenő tép 11/a./

repel, yngár friikí pafl

ABelttaraskBdalml dlnisztárlum gyorsjelentése szarlnt a
klskeraskedelem az év elefl t l z Hónapjában 177,1 mil l iárd

nagyobbat, mint tavaly llyennon. j(í árucsoportok tobDségá-
ben magfaLalí vagy legalábűls k ielégít i voLt a; eLLátás. 6k-
tdberfteii koiönasen a vegyes Iparcikkek forgalma emaLkedett
nagy nértákben, a tavaly októberihez Képest 1B.6 százalék-
kal.. 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 baromfIbdl vásároltak többet, de hat Is tdbb fogyott,

margarliiuai Javult a k l n i U t , telból És tej tar-
l l t 10 á i n k k l l d t

tolbnösen ba
Étolajból ss
níkekBSL

bbet,
uai Javult a k l n i U t ,

g l o lntsgy 10 szárainkkal Haladta mer az ag
ábbit. Konzervekből az árukínálat b3séges, iSUlene

néhány(a]ta batattBól és átelkonzervOSL nem tuOták kielégí-
teni az lgányaket. íaes-drubol októbarban némileg nőttek a
Keszletek, a választék azonban továbbra sem tel ies.
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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 szá-
mokat - kivéve a sorszámokat-
3 számjegyből álló csoportokra kell
osztani, az írógépen egy üres szó-
közzel elválasztva.

Oszlopos szedésben vagy táblá-
zatban 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 hely-
érték szerint kell a tizedesvesszővel
egész és egy egésznél kisebb szám-
csoportokra osztani űgy, hogy az
egész számokat a tizedesvesszőtől
balra, az egy egésznél kisebb érté-
ket kifejező számokat jobbra írjuk

A kézzel írott számok jól olvasha-
tók és azonos nagyságúak legye-
nek

D Helyesírás A magyar nyelvű
kéziratot a Magyar Tudományos
Akadémia „A magyar helyesírás
szabályai" érvényes kiadása szerint
kell írni Ettől akkor lehet eltekin-
tem, ha a kézirat eltérő része vers,
régies szöveg vagy pedig idézet

Megengedett továbbá a gorog,

cirill ábécé betűinek,speciálisjelek-
nek valamint a megfelelő betűkkel,
jelekkel nem rendelkező írógépen
írt szöveg idegen nyelvű betűinek
vagy jeleinek kézzel történő, jól ol-
vasható 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 előírá-
sainak megfelelő szövegben is

- a tudományos, műszaki, or-
vosi, jogi stb. szakkifejezése-
ket,

- idegen szavakat, tulajdonne-
veket és ezek magyar ragozású
alakjait,

- az esetleges tájszavakat,
-valamint az egybe- és kulon-

frásnak azon eseteit, amelyekre
vonatkozóan az érvényes he-
lyesírási 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 végle-
ges elmés szöveg

2 A ttpografizálás, amit a kézirat
szignálásának vagy stafírozá-
zásának is neveznek Ez a
nyomdai előkészítés, amikor
egyezményes előírásokkal és
jelzésekkel közöljük az összes
szedést utasítást.

D A kéziratszerkesztés Az ujság-
iro vagy más szerző - a hírszolgá-
lati irodákat is ideértve - már szer-
kesztett szövegű kéziratot készít
Számos esetben úgy alkalmas a
kézirat közlésre mint ahogy azt
megírtak Sokszor azonban kisebb-
nagyobb javítás szükséges vagy a
kézirat teljes átírása

Az újságíró kötelessége, hogy
a gépelés után igen figyelmesen ol-
vassa el kéziratát Ellenőrizze a ne-
veket, számokat, idézeteket Javítsa
ki a hibákat Közismert, hogy a gé-
pelés során félreértett nevet végig
rosszul írják Az ilyen és hasonló
hibákat csak a szerző veheti észre

Bár a szerző felelős a kézirat hi-
bátlan szerkesztéséért, a rovatvezető
és az olvasószerkesztő, illetőleg a
kéziratot leadó szerkesztő feladata
az anyag végleges szerkesztése
Ezt a munkát irodalmi szerkesztés-
nek 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 szem-
pontból hibátlan-e?

2 A kívánt, kitűzött célt szol-
gálja-e ?

3 Terjedelme, aránya, felépítése
rregfelelŐ-e?

4 Helyesen választott-e a mű
faj?

5 Milyen a stílus és a nyelvhe-
lyesség ?
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6. Hibátlanok-e az adatok, pon-
tosak-e az idézetek?

7. Szükségesek-e javítások, ki-
egészítések, rövidítések ?

Mind az újságírók, mind a rovat-
vezetők és szerkesztők az ellenőr-
zésnél használják a lexikonokat,
versköteteket, statisztikákat stb. A
hibás adatok megjelenésének leg-
több esetben az az oka, hogy el-
mulasztották az ellenőrzést.

Nem helyes, ha egyszerre törté-

nik a szövegszerkesztés és a tipog-
ratizálás. Célszerűbb az a módszer,
hogy először a szövegre összponto-
sítják a figyelmet. A stafírozásra az
irodalmi szerkesztés (esetleg a kéz-
irat átgépelése) után kerül sor.

Az irodalmi szerkesztés gyakran
különféle kisebb-nagyobb változ-
tatással jár.

D Javítások, változtatások a nyom-
dába 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 (4-5)

Középre zárás

Bekezdés

Tompa kezdés

A bekezdés, behúzás
mértéke

Nyilvég, nyíl v kettős
nyíl (a térközt jelöli)

Szaggatott vonal,
a képvágás jelölésénél

Bekankázás

Táblázatszedés jelölése
a tukorlapon (Kereszt-
alakban áthúzott keret.)

Zárjel

SSJZ/JT
_r
1D

Ittsor
<C6p

o

4

fi

Szavakon belül ritkítani

Szavakon belüli ritkítást
megszűntetni

Dőlt betű (kurzív)

Félkövér

Félkövér kurzív

Verzahs

Félkövér verzál

Dőlt verzál

Kapitálchen
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Ha sok a javítás, célszerű, hogy 6

azt a részt vagy részeket gépeltessuk
át, és ragasszuk az agyonjavított
szöveg helyére.

Ha bonyolult javítás van a kéz-
iratban, leghelyesebb újra gépel-
tem! az oldalt. Ez megkönnyíti a
nyomda munkáját és csökkenti az
agyonjavított kéziratok leggyako-
ribb velejáróját: a zavaros vagy hi-
bás szövegszedést.

A szabvány szerint egy kézirat-
oldalon legfeljebb 5 sorban lehet
változtatni. Az újságkészítésnél -
napilapnál - flekkenként 10 sorban
javíthatunk.

Nem tekintendő javításnak:

-az írógépen nem levő betűk,
jelek kézzel történő beírása,

- a betűhibák javítása, ékezetek,
írásjelek beírása,

- szavak összehúzása, szétvá-
lasztása,

- egyes szövegrészek jobbra,
balra, középre, lejjebb, fel-
jebb vagy egymás mellé he-
lyezésére vonatkozó egyezmé-
nyes jelek,

- a képletek (matematikai, ké-
miai stb.) kézzel beírt kiegészí-
tése, vagy a jelek, zárójelek
megfelelőre való kiegészítése,

- a pótlás nélküli, úgynevezett
tiszta húzás,

- a hibás részek írógéppel vagy
kézzel írt szöveggel való átra-
gasztása.

Javított kéziratoldal -A javttísoknita meghatározott
jelek használhatók (6)
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Gipwi

Szerző Kovát

Janlotla A leadás «/»/«

Oldal .
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abnv c]S]lyc beí^dif jklnb.

Mertzi muhj habcdefghijklmnoprs faaxt envniinlgmulj Bei f jkls-

dfghjkln bonzrt. Zui kllmurt...
4-
Buklimertzvnm klmnoprta d£h]igh masdf jhjklé cvmnntzusw U]E

lgh áélkjhgf. Sapoutztuad xcvbnml)tjh werrlkp6b asdfghjklmnv
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• A kézirat tipografizálása, A kéz-
iratszerkesztés 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 szedés-
ben történő megjelenítés előírását
az esemény, az anyag mondanivaló-
ja és a műfaj együtt határozza meg.

Nyomdaérettnek az olyan kéz-
iratot nevezzük, amely:

a) tökéletesen megfelel a szab-
vány előírásainak,

b) irodalmi szerkesztése kifogás-
talan: végleges,

c) minden szedési utasítást tar-
talmaz.

A szignálás egyértelmű, szaksze-
rű legyen, hogy abból a gépszedő,
a períorátor, a címszedő, az össze-
állító, a korrektor, majd később a
mettőr azonnal mindent megtudjon.

Hasznos, mert a nyomda munká-
ját 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-

felhívás lényeges tényezője. Ezért
gondosan válasszuk meg a cím
betűtípusát, fokozatát és hasábszé-
lességét. A világsajtóban az egy-
soros főcímektől a 8-10 soros
címekig sok a változat.

Egy-egy újság kialakított irodalmi
címszerkesztése és a szokásos cím-
rendszer együtt határozza meg a
technikai címszerkesztést.

A címszedésre más és más lehe-
tőségek vannak:

a) egy betűfajta alkalmazásánál,

b) egy betűtípus változatainak
használatánál,

c) a rovatonként változó cfmbe-
tűk esetén,

d) vegyes címtipográfiánál.

A szignálás előtt tudnunk kell,
hogy elfér-e a címszöveg a kívánt
betűtípusból a meghatározott ha-
sábszélességben. Ki kell számítani,
hogy a cím ne töltse ki a teljes ha-
sábszélességet. Ne ragadjon rá a
mellette levőre. Azonban ügyel-
jünk, hogy „kirágott" se legyen a
címsor, tehát olyan, amelyben a ha-
sábszélességhez mérten kevés a
szedés. Éppen ezért a címek előírá-
sánál nélkülözhetetlen a nyomda
betűmintakönyve. Az újabb betű-
mintakönyvek közlik, hogy bizo-
nyos hasábszélességben a kívánt
betűfajtából és fokozatból hány „ n "
fér el. (Könyvünk második részében
a Betögyűjtemény című fejezetben
kulcsszámokat is közlünk.) A betű-
mintakönyv szerinti címszignálás
azért is fontos, mert egy típus - bár

fokozatban ugyanolyan - széles-
ségben más a betűöntödei betűk-
nél, a Supra, a Ludtow vagy más
címszedés betűinél. Ugyanez vo-
natkozik 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" szö-
veget 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 ere-
deti nagyságban készültek. Olyan
esetekben, amikor a cím nagyítását
kívánjuk, más a teendő az ólom-
szedésnél, valamint a Letraset és
a ragasztott címeknél.

Ólomszedés esetén a rendelke-
zésre álló legnagyobb fokozatból
szignáljuk ki a címet, színessel be-
keretezve mellé írjuk: „Krétalevona-
tot kérünk!" A krétalevonaton adjuk
meg a kívánt sorszélesség méretét.

A Letraset és a ragasztott címek
illusztrációknak tekintendők. Na-
gyításukat, kisebbítésüket a hát-
lapon írjuk elő.

Az ólomszedésnél krétalevonat
alapján készíttetjük a negatívba,
tónusba, raszterba, tangfrba forga-
tott címet is. Természetesen a Letra-
set vagy a ragasztott cím is forgat-
ható 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 megsza-
kítás mértékét is előírjuk.
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G Szedési utasítások. A szedési
utasításban, a szignálásnál fel kell
tüntetni az alkalmazni kívánt betű-
típust, a címek, alcímek, képalá-
írások stb. szövegek betűfokozatát
tipográfiai pontokban, illetőleg ci-
ceróban. Előírjuk a bekezdés és
kívánt beljebbezés módját és mér-
tékét. Szignáljuk a címek hasáb-
szélességét, a szövegszedés sor-
szélességét ciceróban. A sorok rit-
kításának mértékét tipográfiai pon-
tokban.

Mind az irodalmi, mind a techni-
kai címadásnál gyakran előfordul
a cím és címrendszer elnevezés.
/, Címről akkor beszélünk, ha csak
főcímeket használunk. 2. Címrend-
szer az összetett címeknél jelentke-
zik (A) Feleim és főcím. B) Főcím
és alcím. C) Feleim, főcím és alcím.
D) Felcím, főcím, alcím és nagyobb
alcím.)

! ] Címek és címrendszerek szigná-
lása. A technikai elmszerkesztés és
a címszedés rengeteg lehetőségé-
ből 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 előrezár-
ják. Középrezárt főcímeknél hatásos
lehet a középre zárt felcím is.
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C/m nagyításához krétalevonatot kérünk a nyom-
dától (7 j 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 címrend-
szer esetén a kívánt szedésnek meg-
felelően írjuk vagy gépeljük a címe-
ket. Ugyanakkor a hasábszélesség
meghatározása előtt jelezzük, hogy
a címrendszer) előrezárt vagy hát-
razárt.

A cím hasábszélessége az esetek
túlnyomó részében - címrendsze-
reknél is - csak egy adat. Például:
31 ciceró.

Altalános szabály: A címek és a
szövegek hasábszélességét, vala-
mint 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 elő-
írása. A kéziratok szignálásánál
minél tömörebben adjuk meg a sze-
dést utasításokat. A technikai cím-
szerkesztésnél napi- és hetilapok-
nál, folyóiratoknál előszór a hasáb-
szélességet szignáljuk.

A nyomdai szokás szerint a la-
poknál vagy hasábszélességben,
vagy ciceróban határozzuk meg a
cím szedését.

A képeslapoknál (magazinoknál)
általában ciceróban irják elő a cím
szélességét.

Ha hasábszélességet írunk, ak-
kor Igy: 1 hasábos, 2 hasábos, 3 ha-
sábos stb. Amennyiben a nyomdá-
ban ciceróban szokás megadni a
cím hasábszélességét, akkor olyan
újságnál, ahol az alapszedés 10 ci-
ceró és a hasábkoz 6 pont, a 2 ha-
sábos címet így frjuk elő: 20 és fél
ciceró. A címszedésnél és a szöveg-
szedésnél 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 szigná-
lás a helyes és félreérthetetlen. Ez
az előírás honosodott meg a elm-
és szövegszedésnél.

D Rövid szedési utasításokat! Rö-
vid, tömör, de világos szedési uta-
sításokat vár a nyomda. Tehát, ha
csak főcím van, nem szükséges azt
kiírni, hogy: 1 hasábos főcím, ha-
nem: 1 has.

Anlalja

30.

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

Bmrat . Oldal _ .
A leadis idrje .

Jecda bijlműt puivh fenoltljc bsddh

Uzvon llnncabll edostuv zidc adeab

Sledca bdofgjlKo

Oratu vylkef d

Ko nohe J

eab isuv f

SOIDI jStotu hlfebc teuiyl konihg tv

Bnl notljk lecbatv lyf gaihjnljl Sedabn

icdart j

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 címrendszer-
nél is csak egyszer frjuk elő.

A ciceróban megadott címszé-
lesség esetén nem „31 cicerós
ctm" a szignálás, hanem: 31 ctc.

A rövidítéseket a cím- és szöveg-
szedésnél mindenütt felhasználjuk.
Rövidítve írjuk - ha használjuk - a
feleim, főcím, alcfm, nagyobb alcím
kifejezést: fele, főc, alc, nagyobb

alc. A világ legtöbb lapjánál a betű-
fokozatot ts rövidítve írják: nonp.,
p t , bg. stb.

Bevélt és nemzetközi szokás lett
a grádus pontokban történő jelölése :
6-, 8', 9', 10\ H-, 16", 20-, 24- stb.

Ha a szedési utasítás más elő-
írást nem tartalmaz, akkor a betű-
típus és fokozat alapbetűjéből (köz-
használatú 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)

4/4
12 Ha negatív elmet akarunk, akkor a szokott módon

e/SIr/uk a szedést és kiétalevonatot kárunk. A kré-
talevonaton bekeretezzük a szedett elmet Ezzel
Jelöljük a negatív tömb határvonalait. Megadjuk a
kívánt méretet (12)

ddeeee ddeeee

vagy normál) betűből szedik a elmet
vagy szöveget.

A betűtípus nevét kiírjuk, illetve
annak esetleges változatát rövidít-
jük. Például a Bodom típus betű-
sorozata 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 megje-
lölés - rövidítve verz. - is köz-
lendő.

Fényszedésnél kívánatos a címe-
ket 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. Nem-
csak tipográfiai feloldás, de az ol-
vasó jobb tájékoztatása érdekében
is szükségesek a szöveg közti al-
címek. 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 meg-
oldása helyes legyen. Helytelen az,
amikor rendszer nélkül kerülnek a
szövegbe az alcímek. Ki nem mon-
dott szabály, hogy legalább annyi
szöveg közti alcím legyen, ahány
hasábos az anyag. Már a kézirat*
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szerkesztésnél, majd az oldalter-
vezésnél ügyelni kell arra, hogy
hová kerül a szövegben egy-egy
alcím. Igyekezzünk elkerülni az al-
címek egymás mellé tördelését.

A szöveg közti alcímek hasáb-
szélessége eltérő. Az egyhasábos-
tól a szedéstükör teljes szélességé-
nek megfelelőig mindenféle lehet.
A szöveg közti alcímek hasábszé-
lessége is értékjelző. Az ország-
gyűlési beszámolóban természetes,
hogy a jelentős személyiségek be-
szédei 4-5 hasábos alcímeket kap-
nak. Az alcímek fokozatait rend-
szerint a hasábszélességnek meg-
felelően 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 össze-
foglalók 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-

13

Zikmlod
poh gfec

Tűin tjklfkd
cenum Erinnlk.

H.bcdír ufhjinbi

hjklmnbvusikcns
ntusd Kuf hv. ilj
mwwdfh. Mlshíj

Fudriro
ihjkltn.
Julk

Nir.hu igsrijklrc*
idílijll s. fuii JI

ma. Tiinvdibe
rit
Mtgiu 111. ll)hii

ntnüjk.
Tmiikiuiikrc ul
nu Tűin cfklflid

Cutro ligf

Lisklmtnh Hím
hí.r GuiitnjUíi
btrliropauifihikK
üklmnopn Zuqh

u«l. Kuf h» ilj
•ludfh. MKku

Feghi jko
H.bcdcr ufh|tiib.

crui. TmnáMbbc
ni.
Megm sli. lljlwi

Fudnm ntdrhjlil

Luklmtnh Hím
bclr Ouiirrtjkki
btriuopjjílfihjklf
jklmnopci. Zuqh

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 szöveg-
szedés betűfokozatának verzálja
vagy fett verzálja, hanem annál na-
gyobb. 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 sorszélesség-
nél hosszabb. A sor eleji kis foko-

zatú szövegbetűből szedett alcfm
akkor sem érvényesül, ha finom-
léniával aláhúzzuk. A sor eleji alcí-
mek 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 ki-
emelt alcímek a tagoló, az alatta
levő szövegrészre utaló alcímeket
hivatottak helyettesíteni. Nemcsak
értelemszerűnek, de arányosnak is
kell lenni a szövegből kiemelt alcí-
mek elosztásának, hogy a törde-
lésnél ne kerüljenek egymás mellé.

• Díszítőelemek az alcím előtt. Ha
ofszet- vagy mélynyomású lapnál

. színes pontot, négyzetet, csilla-
got stb. teszünk az alcím elé, akkor
azt keskenyebbre szignáljuk. A kéz-
iraton 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 kere-
tezett alcím. Az ilyen esetben a ha-
sábszélesség megadása mellett úgy
kell kiszámítanunk az alcímet, hogy
a szedés, illetőleg a keret és az al-
címszöveg között megfelelő be-
osztás 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:

1. a sorszélességet ciceróban
(pl. 10c ic) ,

2. a betű típusát (pl. Primus),

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

4. ha a szöveget az alapbetű

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

5. a bekezdés behúzásának mór-
tékét betűhelyben (pl. 1 D),

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

A szövegszedés szignálásakor

ott, ahol a váltás van a hasábszé-
lességnél 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 be-

résztűt javíthatjuk: 1. eb gépelt szövegben,2. a

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 ir-
juk a kimaradt szöveget, vagy a szövegpótlást.)

Az uj( globális tektonHika néven ismert ÜAC e l -

mélat.TBgorint a Föld kőzet Iövezete, azfculönböső ócwáno
jf o nagsi általánoccájjban hotvoo. kilóméter

litoftászféra az óceánok beleseje felől fődig a peremvidé-
ken elhelyezkedő mély árkok irányában sodródka* továbtf.
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A nyomdai utasítások másik és
gyakori sorrendje az, amikor a ha-
sábszélesség után a betű fokozatát
írják elő és azután a betű típusát

• Kiemelések a szövegszedésben
A modern ujságtipográfia csökkenti
vagy mellőzi a szöveg közti kieme-
léseket A bevezetést, az össze-
foglalót mindig a szovegbetűnél
nagyobb fokozatból és eltérő ha-
sa bszélességre szedik Például a
szövegszedés 10 cic petit, a ha-
sábkoz 6 , a bevezető 20 és fél cic,
garmond félkövér

Az egyes szavak, szövegrészek
kiemelésére, illetve a szovegbetűktől
eltérő szedések előírására egyez-
ményes jelek szolgálnak

/ A dőlt betűs kiemelést, a kur-
ziválást egybefüggő egyszeres alá-
húzással jelezzük Előfordul, hogy
a kurziválandó szövegrészt középre
kívánjuk záratni Ilyenkor a kieme
lendő rész kezdete előtt és a befe-
jezés után a középre zárás jelét ts
alkalmazzuk.

2 A félkövér betűs kiemelést
dupla vonallal vagy szaggatott dup-
la aláhúzással jelöljük

Kevés szedőgépen tudnak fél-
kövér kurzívot szedni A félkövér
kurzív jelölése három egybefüggő
vagy hármas szaggatott aláhúzás

A fettelésnek több változata van

a) Félkövér kezdőszavak Hírek
kezdőszavait félkövérből vagy fél-
kövér 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 ki-
emelést

b) Középre zárt félkövér kieme-
lés 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 elől-
hátul 1 n-tel beljebb lesz

Az újság tipográfiában a félkövér
kiemelések száma legalább annyi,
ahány hasábos a cím Több lehet,
kevesebb nem

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

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

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 fél-
keret jel felett ,fett verzál' felírás,
vagy a félkeret jel fölé dupla egybe-
függő vonalat teszünk

3 A kapitalchen szedést ugy je-
lezzük, 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 uorto eijin^sdf gh]kl-

éyxnTjul. R«rtz frtzulnh

Subfg uorto
asdfghjkléyxnfrznf
jut. Rertz frtzu
bcdjklmarzks
dfhjkltre. Duwgji
Julki abcdeéf
ertziopélkjhiá
mitru.
Habcder ughNsaj
fertzigniubn.
Subfg uorto eijín
asdfghjkléyxn
jul. Rertz 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 táblázat-
szedés különböző lehet. Például
oszlopos szedés, harántvonatas táb-
lázat vagy léniákkal elválasztott táb-
lázat.

Ha a nyomda a táblázat pontos
kiszignálását kívánja, igen gondo-
san kell előírnunk a fejrovatok, az
egyes oszlopok szélességét, a betű-
grádusokat és a beosztásokat. A lé-
niák pontszámát is előírjuk.

A képletek szedését szabvány
határozza meg, amely közli az egyes
jelek alakját, továbbá azok alkalma-
zásának módját.

ritkítva kell gépeltetni, vagy szag-
gatott vonallal kell aláhúzni. Ez eset-
ben a bal margón megismételjük a
szaggatott vonalat, és föléje írjuk:
spac! Ez a szó a spacionálás rövi-
dítése, 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 hasábszéles-
séget, a betűfokozatot vagy betű-

Acgijnortp zjifegdc
lAb cmtw snrd cmlbgbcmf*x

etboi vbgcm cmfw. J
petao snr cmfvb cmsr vbqm

crpfsntao vbgcm cmoa. I
IStuvz snrdn •
l
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

*Ab cmfw snrd cmfbgbcmf\frx
etfaoi vbgcm cmfw. ,

JBetao snr cmfvb cmsr vbtjn
cqifsntao vbgcm cmoa.

iStuvz snrdn
i
letaoih sndrl cmf snr snrsn1

jetao. Cteao cmf snr snrdta!
i cmfw etao nrcmfsnrsn
i

et£o sndr c mtae snrf. Abgvas.
"Je atio cmf csncf

^ snr stadosnr ta toll
etao. Wsrdta vb cmf nvbm.j
i.b cmíw snrd cmfbgbcmfT^X

et^oi vbgcm cmfw. J

í
I

snr stadosnr ta mf
tstao. Wsrdta vb cmf nvbm.

Íib cmfw snrd cmfbgbcmfi^x
oi vbgcm cmfw.
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• Mellészedés. A mellészedés nt- 2 1

kán használt megoldás.
A mellészedés szignálása előtt

pontos számításra van szükség.
Példa: álló fotót kell elhelyezni a
11 ciceró széles petit szövegsze-
désben. A képhely 14 ciceró széles
és 18 ciceró magas. A kép aláírása
két szedett petit sor. A kép és alá-
írás 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 illuszt-
ráció magassága 27, a beosztás 1,
a képaláírás 2, az alatta levő beosz-
tás 2 petit sor. Összesen 32 petit
sor. Szignálás a bal margón: „Innen
32 szedett sort 8 cic. 8V8'~ra, to-
vább: 11 c i c . 8 / 8 "

A korulszedésnél is ugyanilyen
szempontok szerint számítják ki
a keskenyebb hasábok szélességét
és a szedendő sorok számát.

FEDCBA

CMTMH FrfttWfti CwyHft^ F P W I A > £fw

üss sffli

Hn4Am«H W ikrtm r** 44*
wtWndhik, CnHttoUiFnidr t*t

PRSTU
ti id* Hl> » M * - . MiiH~

Mibiulkhn fMWAciUu

..'ÜIXF.'TV... WfP U**»- lUDfca

véUl « 4 i n b t i * W A - i *i*M4J

Éi
••iMnjitM*

SESSS

FEDCBAPRST
uyzlijefdca

Melléstedés Ritkán alkalmazzák Vannak esetek azonban, amikor szükségszerű. Ai illusztráció mérete miatt
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
az előtte és az utána levB szöveg szedése (22)

D Zár/e/. Minden kézirat végére
zárjelet teszünk. Dupla vonalú ke-
resztet (Schluss-jelet).

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

cde ? öofióo frtg hzuim
vdjlti mh gtrfboiűywq
ihmó
Pöpi hgt Sdgkuztrew-
uíépol ökiujmnhn bgtt
Btgqwőpoá óki uj mjh
cdvbnme, jh MhBt'zu

Snbfg norto eljln

fnL R ö t í frteolnh
bcdjklmanks \eas
Uljkltre. ii

Cmjöüópo FoMökiujy

Jiümjht vdws xy. Biu
áóI6 polü, mjűzhnmói
dfrvbrtzhb!

Subfg uorto eiiin
asdfghjkJíyinlriiif
jul. Rerti. frtnilnh
btdjklmarxks leas
dfbjkltre. Duwgji
reftdgnlobn.

bnitlöbvcx sd ferlgbn,
benjh poiuzt rtzuiióúm
cvbpr uloií-yus retfbc.
Y-trtzuj úiöáók Ftiuiy
aqwedcbn ökjhg áőóéi

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, vala-
mint az egyes szám ára. Az élőfej
adatai: az oldal száma, a lap neve,
a megjelenés napja. Az impresz-
szumban közlendő: a lap neve, a
kiadó, szerv vagy szervezet, a fő-
szerkesztő neve, a szerkesztőség és
kiadóhivatal címe, a felelős kiadó
neve, a nyomda és a nyomdavezető
neve, továbbá az indexszám.
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U A fényszedéssel készülő újság
kéziratainak szignálása. A fénysze-
désű címek és szövegek szedésé-
nek előírásánál a nálunk kialakult
szerkesztőségi, valamint nyomdai
rendszert ismertetjük.^ szedési uta-
sítások előírása kevéssel különbö-
zik a szabványtól.

A fényszedő üzem betűminta-
könyve a kiinduló alap.

A cím előírása. A kézirat bal olda-
lán megadjuk a szokott adatokat:
1. a hasábszélességet, 2. a cim ál-
lítását, 3. a betű fokozatát, 4. tí-
pusát, változatát. Elfogadnak olyan
szignálást, amikor nem Írják elő a
clmbetű fokozatát. (Pl. Times fk.
teljes sor.) A szerkesztőségi clm-
síignálás - mint a kéziratábrán lát-
ható - annyiban különbözik a meg-
szokottól, hogy a címsorok kö-
zötti beosztásokat is előírjuk. A be-
osztást a betövonaltól a betűvo-
nalig mérjük.

A nyomdai kézirat-előkészítő a
szerkesztőség szedési utasításai
alapján kódjelekkel írja elő a rész-
letes utasításokat a perforáló rész-
legnek. A kéziratábra szerint muta-
tunk be néhány nyomdai jelzést.
Kurzívval szedettük jelentésüket.
(A parancsjelek bekarikázását el-
hagytuk.) A 24. ábra:

C a 769123, 0001.
= azonosítási szám {táskaszám)
+ tekercsszám,
Cd 04
= (típus) Baskervi/le,
P20 í 100
= {clmfokozat) 20; 10- törzsön,
~ 4700 F 4

M7Expresszlonista v o l t fél évezreddel ezelStt, azért érezzük modernnel?
* - . * • * *s * • • .r * -

48* /Michelangelo négy* arca? \4'- W*$) ^f4C

Dávid, a P i é t a 6 B az U t o l s ó v a c s o r a mesteré nejt r e g é n y e s é l e t e . . . 7

HA

i.Aa

bejárta müvei nyomán Itáliát, de aki csak rep-

rodukciókbői, gipszmásolatokból ismeri, egyaránt érzi bor-

zongató nagyságát, zord éa fájdalmas fenségét. Lenyűgözi a

nézSt és fogva tartja, hogy soha el ne felejtse a szépséget,

amit a művész "a marványbŐl kiszabadított" és élettel töl-

46' ?Vallomások a testrSl és szépségről? ©€í) 100®oí

u ^ ^ - . • H. =.
A klasszikus görög örökséget is hordozta, de an-

nak harmóniáját már megbontja nála a nyugtalanság és a gyöt-

relem; nem az életöröm művésze, mint az antik mesterek, ha-

nem a k5be zárt fájdalomé. ^^(rV

Két korszak határán élt és alkotott. A reneszánsz-

ból Indult, de az érett Michelangelo már a barokk nyugtalan-

aAgát, heves szenvedélyét is elSrevetiti.

= (sorszélesség) 47 cic. félkövér,
+ Í740

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

A szöveg szignálása. A szerkesz-
tőség a szokott módon közli a sze-
dési utasításokat. Itt is előírja a be-
osztások mértékét. A kézirat szö-
vegrészén levő jelzéseket és magya-
rázatukat mutatja be a 25. számú

= 28- beosztás (a szöveg előtt). ábra.
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P 09 F 3 ~ 2300
= 9m kis fokozatú fk. 23 cic.
Az első bekezdés végén levő -
F4P16 + J200
= kimenetsor, nagy fokozat, 16;
26

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 kéz-
irat cím- és szövegszedését mutatja.
A főcímen kivül minden címet, szö-
veget a Monophoto 600 szedte és
tördelte. . . .

Expresszionista volt fél évezreddel ezelőtt, azért érezzük modernnek

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.

Vallomások a testről és a szépségről

liDmk
A Fo

evezett Ronda
racagiiival iz

PteLa-rűl, mely
modem niQMk

A k laHzik in gOrÜg Srolueget u hordozta,
de annak harmóniáját mar megbontja na
la 1 nyugtalanilg *•» gyMrelem, nem az
életöröm művelte, mint az ADUK mertetek,
hanem • kitt cárl/ijttUmi

Ket konzak bulrin Ül ta ilkovxi A
reneniiuzbol iiululi, de u Éten Miche-
langelo mír a btroki nyugulamigál, he-
vei urnvtdelyel u előrevetíti

Foglalkozott inalomiaval, tokeletcaen
umerteazembcnteilRlleoltetel Semmit
*em unod izebbnek • termeszeiben, rnmt
u embert Rónay G>OiJy li]i t6U „tiur
UUpi a niUf • tiínJf, kngy tp Uuim »b
vilimiit Sntrn iitpiitMT - de mindig job-
ban érdekellek müvtui l&tom&ui, ininl
* lermeiiei Hírvényei Etpnuatmtt* fit

mének Ultvk, pánikuert rud almuk A
monumenlllu, eroi« duiudo atalak al-
ko1A,a. valójltan leillll, entkeny \itrk

Trrimli m*fámy**» ih tVji/ tUUl, tmljril
tiltott* • Viurm

A nagynak nevneti Lorenxa Medici ud-
vui mihelyt ben keidle pilyljii, de er-
deklMeKmitgOtiaiiinigubk SavouroU
feklmttn <ltijí u A r m u i i i M íj •

/IIHIIÍIU mjn iiilCnlf Mito elpg iUUl,
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A szöveg
átszámítása
szedett sorokra
A szedett szöveg pontos terjedel-
mének kiszámítása a laptervezés
alapja. A szerkesztőnek, a tervező-
szerkesztőnek tudnia kell, hogy egy-
egy kézirat a meghatározott hasáb-
szétességben, a kívánt betűfajtából
és fokozatból hány szedett sor.

A szöveg terjedelmének kiszámí-
tása, amelyet nyomdai n-számítás-
nak 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 megállapí-
tása: A sormérő, amelyet magunk is
készíthetünk, hasznos segédesz-
köz. Az irodai írógépek betűi az an-
gol pica, egyes táskagépek betűi
gyöngy nagyságúak. Természetesen
másfajta írógépek sormérői is kap-
hatók.

A sormérő oszlopai a sorközöket,
a sorok számát és a leütéseket jel-
zik. Ezért a sormérő meggyorsítja
mind a gépelt sorok, mind az egy
gépelt sorban levő leütések számá-
nak 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 betűmeny-
nyiségét úgy számítjuk ki, hogy
az összes gépeit sorok számát
szorozzuk az egy átlagsorban
levő leütések számával.

A sormérő segítségével meg-
állapítjuk 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 összead-
juk, 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, ak-
kor az átlagsorok száma minden
oldalon egyforma. Például 60 le-
ütés egy-egy gépelt sorban.

A gépelésnél sokszor egyenetlen
a sorvégződés. Ha nem körülvona-
lazott a kéziratpapfr, akkor a külön-
böző oldalakon 6, sőt 10 leutés-
kúlonbség is lehet.

Az átlagleutésre azért van szük-
ségünk, hogy kiszámítsuk a kézirat
összes-gépelt -betűmennyiségét.
Ezért egyenetlen gépelés esetén
megállapítjuk, hogy például 5 gé-
pelt oldalon milyen eltérések van-
nak.

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
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A pontos teríedalemszámltásnil összeadjuk a ne- 2
gyed 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

Az átlagsorban tehát 66 leütés
van. (A gépeit sorok számát szo-
rozzuk az átlagleütéssel, hogy meg-
kapjuk a teljes betű mennyiséget.)

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

a) hány ciceró széles a szedés,

b) hány pontos betűkből szedet-
jük a szóveget,

c) hány n fér el egy szedett sor-
ban.

A nyomdászatban az n betű a
középarányos, mert nem olyan kes-
keny, mint az I vagy t betű és nem
olyan széles, mint az m. Az n lett
a nyomdai terjedelemszámitás alap-
ja. 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 pont-
számával, 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.
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Hány szedett n (betű) van egy
10 ciceró széles, 8 pontos (petit)
sorban? (Számos betűtípus petit
fokozatából 10 ciceró sorszéles-
ségben 30 n van.)

10-12 = 120:4 = 30
A következő lépés az összes sze-

dett sorok megállapítása
Ha a kézirat egész betűmennyi-

ségét 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 szé-
lessége 10 ciceró és a betűfokozat
petit ?

124-67 = 8308:30 = 276,9
Az eredmény tehát 277 szedett

sor.

D n-számitás kulcsszámmal. Az n-
számításnál leggyakrabban a kulcs-
számot alkalmazzuk.

A kulcsszám úgy számitható
ki, hogy a cicerót (12 pont)
osztjuk a betűfokozat pont-
számának a felével.

Mi a petit kulcsszáma?
1 2 : 4 = 3

Kulcsszámok: Nonpareille 4
Kolonel 3,5
Petit 3

1 _ Borgisz 2,7
Garmond 2,4
Ciceró 2
Mittel 1,7

; Tercia 1,5

Ezek a kulcsszámok nem alkal-
mazhatók minden esetben. A pont-

nagyság mellett a betű metszése,
szélessége miatt más kulcsszám is
lehet. A szedőgépek matricáit, a
fényszedő gépek korongjait szállító
vállalat ismerteti, hogy egy-egy be-
tűfokozatból egy ciceró szélesség-
ben hány n fér el. Ez az adat az ille-
tő betüfoko2at kulcsszáma. (Köny-
vünk 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.

Hány n van egy 10 ciceró széles
petit sorban ?

10-3 = 30

A kézirat 166 gépett sor, az átlag-
leütés 66, a hasábszélesség 10 ci-
ceró, 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, fel-
kerekítve 366 szedett sorunk lesz.

Lapnyomdáinkban kevés kivé-
teltel Primus betűmatricák vannak
a Linotype szedőgépekben. A Pri-
mus petit kulcsszáma nem 3, ha-
nem 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 so-
runk lesz. Ez a péida azt mutatja:
mindig a tényleges kulcsszámot
kell alkalmaznunk.

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)
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D Ritkított szedés kiszámítása. Az
egyenletesen ritkított szöveget- pél-
dául a borgisz testre szedett petitet -
a szedőgépen a szignálásnak meg-
felelően készítik el. A szöveg petit,
a torzs borgisz lesz.

A terjedelemszámítás a testre sze-
dett 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 sze-
dés borgisz testen van: 200 borgisz
sort rajzolunk be.

D Szedésvariációk kiszámítása. Az
előbbiekben az egyszerű átszámítá-
sokat tárgyaltuk. Másképp történik
a szedett sorok számítása, ha a be-
vezető résznek más a hasábszéles-
sége és betűfokozata, mint a szöveg
többi részének. Ilyenkorkétrészlet-
ben számítjuk ki a szedett sorokat.

A kézirat 100 gépelt sor, átlag-
leütés 62. A kézirat első 20 sorát,
a lídet 20 ciceróra és garmond-
ból, a többit 10 ciceróra petitből
szedetjük. Hány 20 ciceró széles
garmond és hány 10 ciceró széles
petit szedett sorunk lesz? Kulcs-
számok: garmond 2,4, petit 3.

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
e beosztás 3, alatta 2 petit sor A 16 pontos alcímek 2 petit sörnek felelnek meg. (40+6+4 + 4 + 48 + 6 + 4 +
+ 4+60 = 776 petit sor) (4)

Először a garmond sorokat szá-
mítjuk ki:

20-62 = 1240:48 = 25,8
Azután a petitet:
80-62 = 4960:30 = 165,3

Az eredmény (felkerekítve): a kéz-
irat 20 ciceró széles 26 garmond
és 10 ciceró széles 166 petit sort ad.

• A szöveg terjedelmének kiszámí-
tása szöveg közti alcímek esetén:
Ma a kéziratban szöveg közti alcí-
mek, helyhez kötött táblázatok,
grafikonok vagy más illusztrációk
vannak, akkor a terjedelmet több
részletben kell átszámítani.

A kézirat 104 gépelt sor. A kéz-
irat szövegében három szöveg közti
alcímünk van. Az átlagleútés 60.
A hasábszélesség 10 ciceró, a betű-
fokozat borgisz. Kulcsszám 2,7.
Mindhárom szöveg közti alcim két-
két 18 pontos sor, az alcímek felett
3, alatta pedig 2 üres sort adunk
beosztásnak. A bevezető rész, te-
hát az első alcímig terjedő gépelt
sorok száma 20. Az első és második
alcím közötti szöveg 42 gépelt sor,
a második alcim után 21, a harma-
dik 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 gé-
pelt 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

12

15

Összesen:
260

bg sor

bg

bg

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

A három beosztás
(3x5 sor)

bg sor

A tükórlapra a számítások alap-
ján 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, az-
után a 94 sort, alcímmel, beosztá-
sokkal, majd a 47 sort, alcímmel be-
osztásokkal, végül a 47 szedett sort
rajzoljuk be. Mindez 260 szedett
borgisz sornak felel meg.

Hasonló a helyzet és módszer a
helyhez kötött táblázatok vagy il-
lusztrációk esetében is. A tábláza-
tok, illetőleg illusztrációk számától
függően számítjuk ki megfelelő
részletekben a szedéseket.

A tükórlapra részletenként rajzol-
juk a szovegtömböket, s a megfelelő
helyre, kellő beosztással a tábláza-
tokat, illetőleg az illusztrációkat.

• 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 ma-
tematikai módszer van:

1. a pontszámokkal,
2 a kulcsszámokkal történő szá-

mítás.

D Számítás pontszámmal. A cice-
róban megadott hasábmagasság-
ban a meghatározott betűnagyság-
ból szedett összes sorokat úgy szá-
mítjuk ki, hogy a ciceróban meg-
adott 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 hasábmagas-
ságot a betű kulcsszámának felével
szorozzuk, megkapjuk a szedett so-
rok számát.

Hány szedett sor fér el egy 30 ci-
ceró magas hasábban garmond-
ból ? (A kulcsszám 2,4, a fele 1,2 )

30.1,2 = 36
A lapban rendelkezésre álló te-

rület lehet 2, 3 vagy több hasáb.
Természetesen ilyenkor azt szá-
mítjuk ki, hogy összesen hány ci-
ceró a hely.
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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. Gya-
kon, hogy a sorok számát és a betű-
nagyságot ismerjük s azt kell ki-
számitanunk, hogy az hány ciceró
magas.

Kiszámíthatjuk: a) pontszámok-
kal, b) kulcsszámokkal.

Számítás pontszámmal: Ha az
összes szedett sorok számát a be-
tűnagyság pontszámává/ szoroz-
zuk, s az eredményt 12-vel osztjuk:
megkapjuk a magasságot ciceró-
ban.

200 szedett petit sor hány ciceró
magas?

200-8 = 1 6 0 0 : 1 2 - 133,3
Tehát 200 petit sor magassága fel-
kerekítve 134 ciceró.

Számítás kulcsszámmal: Ha a
szedett sorok számát a kulcsszámok
felével osztjuk, megkapjuk a ma-
gasságot ciceróban.

240 garmond sor hány ciceró
magas ?

240 • 1,2 « 200
A terjedelmek átszámításánál

mindig a klasszikus kulcsszámok-
kal dolgozunk! A petit kulcsszáma
tehát mindenkor 3, a borgiszé 2,7
és így tovább, mint az eredeti táb-
lázatban szerepel.

D A félkövér kiemelések és a ter-
jedelemszámltás. 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 megálla-
pításánál jelentkezik.

A behúzások beszámítása, ha az
az anyagon belül kevés - tehát 2-3
-.elhanyagolható, viszont a kieme-
lés feletti és alatti 4-6 pontos be-
osztást hozzáadjuk a szedés terje-
delméhez.

Ha sok a félkövér kiemelés, ak-
kor másképpen számítjuk át a gé-
pelt 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 mr
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 n-
nel kevesebb fér el egy-egy sorban.

A kézirat 180 gépelt sor, átlag-
leütés 60, a szedés 10 ciceró Pri-
mus petit. (Kulcsszám: 2,8.) A szö-
vegben 14, elől-hátul behúzott fél-
kövér kiemelés van, a szedett fett
sorok száma 50. Beosztás a ki-
emelés felett és alatt 6-6 pont.

Külön számoljuk a teljes és külön
a behúzott sorokat, azután hozzá-
adjuk a beosztásokat:

130-60 = 7800:28
50-60 = 3000:24
14 beosztás (14 cic.)

278,5
125

21

424,5

A tükörbe 425 szedett sort kell raj-
zolni.

• Nyomtatott kézirat átszámítása.
Gyakori az, hogy a szerkesztőség
nyomtatott szöveget használ kéz-
iratként.

A szedett sorokra történő átszá-
mítás ilyenkor csak annyiban tér el
a szokott módszertől, hogy a nyom-
tatott sorok alapján állapítjuk meg
az átlagot, és azt szorozzuk a sze-
dett sorok számával. így állapítjuk
meg az Összes betűmén nyiséget.

A kézirat egy lapban megjelent
közlemény. A nyomtatott sorok
száma 120, a hasábszélesség 12 ci-
ceró, 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 szé-

les petitből 155 szedett sor.



A korrigálás
és a
korrektúrajelek
A hibátlan újság készítésének sok
követelménye van. A végleges kéz-
irattól, a félreérthetetlen nyomdai
utasításokon át, a gondos szöveg-
es címszedésig minden ezt a célt
szolgálja. A nyomdai hibák mégis
elkerülhetetlenek. Sokszor műszaki
okok miatt hibás a szedés, hamis be-
tűk vannak, nem jó az öntés, sor-
csere van stb. A kézirat hibái is je-
lentkeznek 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 korrek-
túra.

A korrigálás:

1) a címek és szövegek kézirat
szerinti olvasása,

2) a szöveg helyességének ellen-
őrzése,

3) a helyesírási és tipográfiai sza-
bályok betartásának ellenőr-
zése,

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.

A korrigálást a „Korrektúrajelek
és alkalmazásuk" című szabvány
határozza meg. Csakis az egyezmé-
nyes korrektúrajelek használhatók.

• A korrektúrajelek alkalmazása.
A szedéstevonaton - tehát a hasáb-
levonaton vagy oldallevonaton -
minden korrektúrajelet kétszer kell
feltüntetni. Először a hiba-előfordu-
lás helyén. Másodszor a margón; a
hibával egy magasságban azonos
jellel, mellé írva a helyesbítést, ille-
tőleg utasítást.

A sorszélességtől és a margóvi-
szonyoktól függően a korrektúraje-
lek a papír jobb, illetőleg bal oldalá-
ra kerülnek.

Két- vagy több hasábos levona-
ton az adott hasábhoz tartozó jelet
következetesen a bal vagy a jobb ol-
dali margón kell feltüntetni. (Pél-
dául: 3 hasáb esetén ott, ahol na-
gyobb a margó, függőleges vonallal
különitendők et az első és második,
illetve a második és harmadik ha-
sábra utaló korrektúrajelek.)

Azonos korrektúrajelek legalább
háromsornyi távolságon belül ne te-
gyenek.

A korrektúrajel jól látható, pon-
tos, félre nem érthető, utasító jellegű
legyen.

A korrektúrára vonatkozó min-
denféle magyarázó szöveget színes
vonallal kell bekeretezni.

A korrigálást színhez nem kötött,
de sötét színű irónnal, tollal, illető-
leg golyóstollal végezzük.

A sajtó területén a hetilapoknál,
folyóiratoknál a nyomdahibákat kék
vagy fekete színnel, a szerzői javítá-

sokat pedig pirossal kell megkülön-
böztetni. (Ugyanez vonatkozik a
könyvkiadásra is.)

A szedésről készült levonat (ke-
felevonat) méretét úgy kell megvá-
lasztani, hogy a javításokat ne aka-
dályozzák a szűk margók. (Kb. 4-5
cm-es margók szükségesek.)

A levonaton a betűk rajzolatai
tisztán láthatók (egyenek.

Ha egy vagy több sorban, illető-
leg a hasábon végig azonos (rend-
szerint műszaki jellegű) hiba ismét-
lődik: egyféle - a többi jeltől a hasá-
bon 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 ha-
sábos, bonyolult korrektúra esetén
- a jobb áttekinthetőség érdeké-
ben - a szövegben alkalmazott je-
leket az oldal szélén megismételtek-
kel vonallal is Össze lehet kötni. Ez-
zel a lehetőséggel csak ritkán éljünk,
mert az összekötő vonalak sokszor
címet, szövegrészt, ábrát vagy kép-
aláírást húznak át.

A nyomdai hasáblevonaton, a ké-
sőbbiek folyamán betördelendö cí-
mekre, alcímekre, ábrákra és táblá-
zatokra vonatkozó utalásokat (meg-
jegyzéseket) a kéziratban a meg-
felelő helyen bejelöljük és bekere-
tezzük.

Minden levonatot kézjeggyel és
keltezéssel szükséges ellátni.

D A korrektúrák összesítése. A kor-
rigálásnál lassan, figyelmesen, fé-
kezve olvasunk. Gondosan figyeljük
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a kéziratot és a hasáblevonatot, il-
letve az oldallevonatot. Csakis igy
kerülhető el, hogy a szövegben levő
hibákat „átnézzük". Idegen nyelvű
szöveget betűzve olvassunk.

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"

stb. szöveggel hívjuk fel a szedő
figyelmét a hibára. AÍ. ilyen szöveget
színessel bekeretezzük.

Az újságkészítésnél a szerkesztő-
ségben a szerző, a rovatvezető, az

2. KDRREKTÜRAJELEK
a jel rendeltetése j a jel alakja a jel alkalmazása
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olvasószerkesztő és esetleg a szer-
kesztő kap hasáb-, illetve oldallevo-
natot, és javít, korrigál. Az összes
szerkesztőségi javításokat egy ha-
sáblevonaton, illetőleg oldallevo-

naton helyes összesíteni. A korrek-
torok az ilyen javításokat átvezetik a
maguk levonatára. Ha a szerkesztő-
ségjavításai nem kerülnek a korrek-
torokhoz, később pedig a revizor-

hoz, rendszerint keresztbe javítások
történnek. Ezek újabb átszedéseket,
időveszteséget jelentenek, és eset-
leg súlyos hibák megjelenését okoz-
zák.
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P Jó rendszer-időnyereség. Gyak-
ran előfordul, hogy egy-egy szót
vagy mondatot duplán szedett a
szedő. Ha a duplán szedett szót
vagy mondatot töröljük, néha 10-20

sort kell átszedni. Ez időveszteségen
kívül újabb hibalehetőségekkel jár.
Az esetek többségében egy másik
szó beírásával elkerülhető az egész
bekezdés átszedése. Ha például egy

szót töröltünk, akkor megszámoljuk
a kihagyott sző betűinek számát,
mert a beírandó szó is csak ugyan-
annyi betű lehet. Néha új bekezdés
jelölése is csökkentheti az átszedést.

I.SM MegitUnwtni a ..folyó-
sít", vagyii ni hány agy-
inál alatti eorban a azo
kűiok talál kmáalt

I.SDi EMnteInia..m.«etor.
vagyis a betQicripig fel-
hiuddott scokbaL vagy
mis ÜHOltOt

MKN,„lll.««U»

NJOBAI gjeiigftejB

(anyag) iltivollliaa a
uedeialol

»MT Mis Upusí Mnia nede»
a táblázatban

fnAEetknai Buuállapo-
daianomt:
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kí.ír

f.W8 Vonal (íínia) meghoaz-

i t M RflvMltínJ a vonalit

l í l t Figyelmeztette a kei-
iratban levő ertAlmeLlen-
atgre (blokalái)
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A „folyosón" kenaztul M( parbuia-
mt* fonalat húiank a folyosó bala-
disanak megfelelően.
A párhuzamait a Tevo^at KeHén nieg-
lueMIve. vlmuilee vonallal H at-

A „maualoe" ránt a jellel albúuik.
4t mBflíamételjuJi ax oldeJuelsn

A nyoj&áfl túl aroi vagy balvtny rd-
e»tt. a IkblizatMiulk roau illeei-
kuMseit bekarikáuuli. A nyomii-
gyeogjt«it dt aa Idegen eunnyeio1-
AtoA a karikába Irt JSUII kHIOnbói-

n ^ ™ " «.«• -™»
iunitelja mag

A ca«ekmdS leniata MgyQk a jelit.
aumn liniáA aronus fsltl alkal-

A jelit a levonat ueMn meg bili u

K11Í!Ú; r^Síí"1*"1*1*1"1*

A jotlnl meghatánmuli i- vonal m«g-
hoHUbbltasának helyit, emellett a
nyíl a noeuabliltii irányát H jelil

A jellel megnalárouuk a vonal meg
rtYidilFaenek • helyet, *a eit a le-
vonat arílen ii feltüntetjük a delea-

Ammnyit«n a kfelnton analmal'en
vagy olvishitarlan kéti belria vaji.
a azedo <zt megkülönbözteti jelek-
kel helyetUalti (keziazedeiben tal-
pukkal felién mulató bituhet u
nokUk ilyeclrar baainllni)
A korroktw • blnkalaai Jellel hlv,a
léi a uano (kjadí) OgyelnA ai e>-
talmftlBnaígre.

Í.B11 Rendrnrwn limMIődí
bamu Negenl bett Jilo-

HtoaWokokmuttúj*
azedenddaorjeloliBe

W l ! ÉllMíl >agy jriapl Ur-
lOH

K i t CSm viujy novesrtaz kü-

Utlsa

1SU GioklHhiba mtgazUnM-
léte
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A hualnn limetlMv^ eloforduU
htmii belOi.t a I 11 azerinti jelek
egyiktvel (lehetőleg eltalfi nínmjl)
megjelöljük A Jetet, mlltlrv. a be-

Jyfabltett botat. ai bmétTOdéi gya-
kunsági számival együtt a mazgdra
kel) Imi

Ezen jellel jeloljttnll minden oljm
aort. amelyet műaxaki hiba vuati aC
kell andiü (pl tópart vagy («™-
nyemolt UtűWp, hideg, nwleg an-
rok, ljogíihild aor atb)

A hiolian íkouUs betU a 2.11 uo-
ruiü jalak egyEUvel álhúxva mag-
jelbljOk A jelet. mel]e7cva a helyes-
bített í lmet nélküli betűt, a margón
bakarikána tuntaaelür faT

Írásjel — pont vagy veiazo — tor-
Uaet a fentiekkel azonoaan JolöljUk,
a margón felfOnWWlt jal mells «on-
ban lOilí (dsteatuij ]slot írjunk.
amit a Jellel együtt karikásunk be.

A koitpre sndendfl uovegat a itt
jil keze foglaljuk A levonat utUn
a jelel megiimeteljak.

Ha bibáa likta miatt a n i vagtn
I*»S utotafi betl a kOTetkaG n o
elljen iarll!t. ^ l o t a balra mutatd
jelet alliijinuzuk a Eifiregban, a
margón pedig megiiníleljDk Ifor
ditott •aeinen a jobbra mutató Jsl

t t TlmjalIUilhalijTUIaniKjal

l » l A helylehnUI megjelölt
korteklírapl hatályta-
lanliba

A Uvai korraktdrajelet a levnnat
•ztlin XrSlW tthuuuk. a HOTSB
ban pedjg alápontouuk.
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05 0005
08 0008
06 0011
04 0013
07 0018
04 0022
05 0025
23 0028
08 0031
28 0034
06 0035
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10 0043
04 0046

bamba .fiÁt ül tűz tem, er Ö*s , víz -
hatlan ruhát vettem magam-
ra .(TÖsszeszed tem f e 1 jegyz ése i
met, s fé l tS gonddal keh lenivé
re j tet tem az írásokat . -fetg-i-vo-M

4 4 Ö Ö Hasztalan igyekez
tem c s i l l a p í t a n i a szívdobogá
som.IIa szembe kerülnék
most tfemo kapitánnyal, za -
varodottságom, izgatottsá-
gom le lep lezne bennünke t . ©*-
Mit csinál most v-i.1 on a kapi-p
tény? Ha 1 Iga t óz taui az aj ta -
ján. Lépteket hallottam a szo

i OQiZ. Na^yonsiesttem Y

© <6 0024, 0OZ3

© 0 , 0<M&,

©O.0OH.

/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 szö-
vegnél ez a módszer természetesen
nem alkalmazható.

Újságkészítés közben, főleg napi-
lapnál cím- vagy szövegváltozta-
tásra lehet szükség, esetleg alcímek
beírására. Ha a javításokat, kiegé-
szítéseket vagy húzásokat már a ha-
sáblevonat érkezésekor tudjuk, ott
ás akkor végezzük el, mert az oldal-
levonaton történő nagyobb javítá-
sok rendszerint áttordetést kíván-
nak.

A hírlapnál gyakran napi ese-
ményrevár a szerkesztőség. Helyes,
ha a befejezetlen oldalról levonat
és korrektúra. Illetőleg revízió ké-
szül (Később csak az új anyagot
kell majd korrigálni a befejezett ol-
dalon.)

D Eényszedésö újság korrigálása.
E kérdés tárgyalásánál a Magyar-
országon kialakult módszerre szo-
rítkozunk.

A Monophoto 600 működési el-
vének ismertetésekor szó volt ar-
ról, hogy az első lyukszalag a szá-
mítógépre kerül, amely a kívánt ha-
sábszélesség (ek) szerint sorokra
bontja a cikket.

A komputer gyorskiíró gépe prin-
ter 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 kor-
rektúrajelekkel javít, akkor a nyom-

dában a saját rendszer szerint veze-
tik át a leporellóra a korrektúrát

A fényszedésű korrektúra egy-
szerű.

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 szó-
köz 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-
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teljük a jeleket és azok mellé irjuk,
hogy mi mit jelent:

(A parancs/elek bekarikázását el-
hagytuk.)
C d 01 (betűtípus) Times
*> 2300 (sorszélesség) 23 cic
p 12 (betűnagyság) 12-
1 121 (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 vo-
nallal 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 be-
szúrás. (A válasz jól)

D Törlésnél, egy vagy több szó
(esetleg hosszabb szöveg) dobá-
sánál 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 kí-
vánják szedetni, akkor a nyomdai
előkészítő számítógépes korrektú-
rajetekkel adja meg a tervezőlap
szerinti tipográfiai képet. (A Kéz-
iratszerkesztés fejezet végén be-
mutatunk egy így tördelt riportot)

A korrektúra alapján új lyuksza-
lag készül, és ez vezérli a levilágító-
gépet. A levilágítás után is lehető-
ség van javításra, de az már idő-
veszteséget és költségtöbbletet je-
lent. A levilágítás utáni újabb korri-
gálás miatt ugyanis a javításokról
új lyukszalagot kell készíteni, majd
a gyorsnyomaton kapott szöveget
ellenőrizni kell. Az újabb levilágítás
természetesen új filmet vagy fotó-
papírt is kíván.

D Revízió, szuperrevízió, imprima-
túra. 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 kép-
aláírás nincs a megfelelő helyen,
természetesen a megfelelő korrek-
túrajellei vagy számozással azt is
helyesbitjük

Az oldal levonaton a revízió során
is ellenőrizzük a léniákat és a kere-
teket. Azok cseréjét vagy más állí-
tását előírjuk. Például ha egy táblá-
zatban a léniát (vonalat) másfajtá-
júra 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 (negyed-
petit) fekete léniát. Ha a keret sarkai
nem állnak össze, a sarkok helyét
bekarikázzuk.

A korrigált hasáb-, illetőleg oldal-
levonatok a címszedőkhöz, illetve
szovegszedőkhoz kerülnek. Az ese-
tek többségében megtörténik a hi-
bák 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 hibá-
san szedik. Lehet, hogy más betű-
típust vagy hasábszélességet szed-
nek. 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 szu-
perrevíziónál az a szabály, hogy leg-
alább három sort olvasunk el: 1. a
javított sor fölötti sort, 2. a javított
sort és 3. az alatta levőt. A korrigá-
lásnál 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 ta-
láljuk, tehát megkeressük. A revízió-
nál és szuperrevíziónál ugyanazokat
a korrektúrajeleket használjuk, mint
a hasáb-, illetőleg oldallevonatok
javításánál. A szuperrevízió után
„A kijelölt hibák gondos javítása
után nyomható" szöveggel impri-
máljuk az oldalakat.
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Az oldaltervezés
előkészítése

Következő fejezeteink az újság szer-
kesztésének és tipográfiai tervezé-
sének további részleteit tárgyalják
a tördelési formáktól a tükörkészíté-
sig. Ugyanakkor a folyóirat, a heti-
lap és a napilap jellegzetes felépíté-
sével ismertetnek meg.

• A lapterv. Első témánk az oldal-
tervezés előkészítésével foglalko-
zik. Laptervnek nevezik a legújabb
szám részletes leírását. Ebben az
egyes oldalakon megjelenő cikkek,
illusztrációk és hirdetések szerepel-
nek. Példánk napilap egyik oldala:

Hazai tűkor rovat. 7. oldal
Riport: Szupermarket-óriás mutat-
kozik 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.

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 stan-
dard oldalakat terveznek. A cikkek
terjedelme a különböző Összeállítá-
sok szerint változik. (Egy standard
oldalnak 6-8 változata van.)

A rovatvezető, illetőleg az olvasó-
szerkesztő 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 javí-
tás, húzás - csak megközelítően
felel meg a teljes oldal terjedelmé-
nek. A gondosan előkészített lap-
nál viszont egészen pontos az ol-
dalra leadott anyagmennyiség.

A törde/őszerkesztő a formai ter-
vezés előtt megállapítja, hogy a
elmek, a szövegek, az illusztrációk
és hirdetések egyenként és összesen
mennyi helyet foglalnak el.

A napilap, amelynek szerkesztő-
ségi oldaltervét már előzőleg ismer-
tettük,"! 3fólióméretű. A lapalap-ha-
sábszélessége 10 ciceró, hasábköz
nonpareille. Címek: Univers félkö-
vér, Univers keskeny félkövér, vala-
mint dőlt. Szövegszedés Primus. A
szedéstükör 621/2x96 ciceró. Az
élőfej 2 ciceró, alatta 2 ciceró be-

osztás van. Általában 12* a beosz-
tás az egyes anyagok közt. A szö-
veg közti alcímek felett 3, alatt 2
nonpareille a beosztás,

p A számítás módszere. Rendsze-
rint 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. Atlag-
leütés: 56. Szövegszedés Primus,
kulcsszám 2,8. Négy egysoros szö-
veg 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 ci-
ceró 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
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mindegyike 2 hasábos, 24 -os cí-
met kapott. A beosztás mindenütt
12-12-

Az 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 ri-
portnál 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 hoz-
záírni, így a kapott anyag nem elég ?

D A terjedelem további növelése.
1. Ha nem egységes a címek foko-
zata, nagyobb címeket szedetünk.
2. A címsorok számát bontással
vagy verzál cím előírásával növel-
juk.3. A szöveg közti alcímeket több
sorra bontjuk. 4. Az alcímek fokoza-
tát emeljük. 5. A szöveg egyes fon-
tos részeit behúzzuk, így a szedett
sorok száma emelkedik. 6. Ha erre
lehetőség van, a szöveg egyes ré-
szeit 1 fokozattal nagyobbra szig-
náljuk. 7. A folyó szöveget - ameny-
nyiben a lapnál szokásos - egyen-
letesen ritkítjuk. Például: a petitet
borgisz testre szedetjük. 8. Az anya-
got keretezzük. A keskenyebb sze-
dés tóbb sort ad. 9. A képek magas-
ságát növeljük. 10. Nagyobb hasáb-
szélességet írunk elő (2 helyett

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

• A terjedelem csökkentése. Ha az
oldalra a szükségesnél tóbb anyagot
adtak le, és a szöveg nem rövidít-
hető, akkor is vannak megoldások.

1. A címsorok számának csök-
kentése. 2. A hasábszélesség és a
betűfokozat leszállítása. 3. A cím
mellé tervezett illusztrációval csök-
kenteni a cím hasábszélességét
Például 3 hasábnál a 2 hasábos
illusztráció elé 1 hasábos címet
tervezünk. 4. Amennyiben a hasá-
bok számánál több a szöveg közti
alcím, akkor azokból egy vagy kettő
elhagyható. 6 A rövid szedett al-
címsorok összevonhatók. 6. A szö-
vegszedésnél indokolt részek - pél-
dául idézetek - szövegét kisebb fo-
kozatból szedetni. (A szövegszedés
8", az idézet 6-.) 7. Hasábkozvagy
hasábkozök megszüntetése, és szé-
lesebb sorok szedése. A 92 ciceró
hasábmagasságban 1 cicerós ha-
sábköz megszüntetésével 260 n-nel
több szöveghely lesz. 8. A fotó ma-
gasságának csökkentése vágással.
9. Képkivágás a kisebb méret érde-
kében. 10. Képszalag, amelyben a
méretek csökkenthetők stb.

Mindenkor a helyzet adja a meg-
oldást. Néha 2-3 lehetőséget együtt
alkalmazunk. Például a címnél, a
szövegszedésnél és az illusztrációk-
nál szüntetjük meg a fennálló kü-
lönbséget. Fontos, hogy ne éljünk
a beosztások szokott mértékének
csökkentésével, i/lető/eg növelésé-

vel. A tipográfiai rerid a lap terve-
zett beosztásait kívánja.

Modellünknél a fotó magasítá-
sával és áz egysoros szöveg közti
alcímeknek kétsorosra történő szig-
nálásával érhető el a 4 teljes hasáb
betöltése.

D A számítás variációi. Az oldalra
kerülő anyagok terjedelme és az
elemek száma a vizsgálódás alapja,
amikor előkészítjük a formai terve-
zést.

Újabb példánk iroda/mi hetilap
egyik oldalának tervezési előkészí-
tése.

A formátum A/3. A szedéstukor
56 1/2x83ciceró.Alap-hasábszéles-
ség 10 1/2 ciceró, hasábköz 12v
Élőfej 2 ciceró, alatta beosztás 3
ciceró. Ezek levonása után egy-egy
hasáb magassága 78 ciceró. Egy
hasáb tehát 104, az oldalon levő 5
hasáb pedig 520 borgisz sornak fe-
lel meg.

Novella kerül az oldalra.

Címmező, 3 hasábos
süllyesztett cím
és beosztások 39 bg sor
A novella szövege 418 bg sor
Illusztráció helye
és beosztás 63 bg sor

520 bg sor

Az illusztráció tervezhető 3 ha-
sábosra (15 cic. magasságúra) vagy
1 hasáb 45 cic. magasságúra stb.,
de mindig pontosan a 63 borgisz
sor helyén.

Nagyobb képriportnál az illuszt-
rációk méretezése után számítjuk ki
a cím és a szöveg terjedelmét.
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Tördelési formák
és lehetőségek

A tördelés a különböző szövegek,
illusztrációk, hirdetések stb. terve-
zett elrendezése, elhelyezése az új-
ságoldalakon.

Az oldalak tervezését, tördelését
- a többi között - meghatározza:

a) a lap feladata, profilja,
b) a szerkesztés koncepciója,
c) az elemek száma,
d) az értékrend,
e) a hirdetések, mennyisége,
f) a tipográfiai rend,
g) a pszichológiai és esztétikai

követelmények,
h) a tipográfiai elképzelés és
i) a formaképzés választott mód-

ja, rendszere.

A következőkben nem a külön-
böző laptipusok tördelését hatá-
rozzuk meg, hanem az általános ol-
daltördelési formákat.
' A folyóiratok, napilapok, hetila-
pok tervezésénél részletesen foglal-
kozunk egy-egy laptipus tördelési
lehetőségeivel, jellegzetességeivel.

D A tördelési formák és az oldal-
tervezés: Az újságtervező a forma
választása előtt minden részletében
ismeri a szerkesztés koncepcióját.
Erre alapozza tipográfiai tervét, az
oldal szerkezeti felépítését és a tör-

A defghijk
tuvyz

Istjegiqu tuqryzéljiegf
abcd egij kmlnpoqrst

Kövugejiklmno
tuvzó abcdefghijk

jS^

írj XhlDVM 4 W M * h

Ogijkqorsí
ihjkmlnop

SÍ

detés formáját. Mindezt úgy kom-
ponálja, hogy az újságnak egyéni t i-
pografikai arculata legyen.

A tömb-, a szabad és a vegyes
tördelés, valamint az anyagok szim-
metrikus vagy aszimmetrikus elren-
dezése között választhat a lapter-
vező. A lényeg az, hogy a választott
tördelési rendszerrel érvényesíthető
legyen az értékrend kifejezése, vala-
mint a gyors információátadás lehe-
tősége.

• 1. Tömbtördelés. A tömbtördelés
az információközvetítés egyik esz-
köze. 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, oldal-
párokon belül számos tipográfiai
terv valóra váltásához nyújt lehető-
séget.

A tömbtördelés nem jelenti a lap
tipográfiájának megmerevedését
vagy az egyhangúságot. A külön-
böző formájú és nagyságú tömbök-
ből érdekes, mozgalmas, szép gra-
fikai hatást tükröző oldalak tervez-
hetők.

Hetilapokban született meg a
szabad formából kialakított tömb-
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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 ele-

met helyeznek el: a tördelés töm-

bös. 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 törde-

lést.

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 ol-
dalpárt (1)

Az oldalpár cikkeit horizontális tömbökbe tördelték.
A páros oldalon felöl, a páratlanon alul van a kisebb
terjedelmű anyag. Ez ez elrendezés és a hasibszé-
lességek 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 el-
térő. A tervezett fehér foltok ritmu-
sa, a hasábmagasságot adó szöveg,
valamint az illusztráció folthatása
együtt alkotja a tetszetős formát és
oldalképet.

Néhány hetilap és folyóirat él a
szabad tördelés adta lehetőségek-
kel. Képeslapok, magazinok gyak-
rabban hasznosítják a szabad forma
előnyeit. Napilapok hétvégi irodalmi
és más mellékleteiben is megtalál-
ható a szabad elrendezés.

A lap egyik jellegzetessége is le-
het, ha a szabad tördelési formát
egy-egy számban többször és visz-
szatérően alkalmazzák.

• 3. Vegyes tördelés. A vegyes tör-
delés még elég gyakori anyagelren-
dezési módszer. Akkor beszélünk az
oldal vegyes tördeléséről, amikor a
zászlós és a tömbtördelés változa-
tait 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 magas-
sága 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 lokoiatúf6-
clm 6s a rovatclm elöl áll. Az elsB szoveghasáb és a
címrendszer között tervezett széles fehér csík (7)

Süllyesztett negatív főc/m, negatív számok mint al-
címek, fotó. szöveg és beosztások. Szabad forma
alakult kJ (B)
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A vegyes tördelés elemzése során
felmerül az a probléma, hogy kiala-
kult-e mérhető arány a tömb és a
zászló formák száma között? Bár
vannak ilyen vizsgálódások, az ered-
mény csak néhány újság módszerét
mutatja. Az arányokat esetenként az
egy-egy oldalon levő szövegek, il-
lusztrációk száma és terjedelme ha-
tározza meg. Tehát más a helyzet

-akkor, ha 2-3 nagy vagy 12 ki-
sebb-nagyobb anyag kerül az ol-
dalra. Ugyanúgy tervezhetünk ve-
gyesen 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:

1. A tömbtördelés a tap jellegze-
tessége.

2. A tömbtördelés uralkodik, de
néhány rovatnál vegyes a tör-
delés.

3. A vegyes tördelést alkalmaz-
zák. •

4. Túlnyomórészt vegyes a tör-
delés. Egyes rovatoknál az
anyagelrendezés tömbös.

5. A főlapot vegyes anyagelren-
dezéssel, a mellékletet tömb-
tördeléssel tervezik.

6. A szabad tördelés rendszere-
sen jelentkezik a hetilapban,
folyóiratban.

Vegyes tördelés. Az anyagé/rendezés szimmetrikus.Ab
tett zászló és tömb. Az ifíó és a kurzív elmek véltakozá.
ontetüsége teremti meg az összhatást (9)

I oldalon szabályos zászló alatt tömb, a másikon fordí-
tsa,a szövegek kétféle sprszélessége. a beosztások egy-

4 ^ /ntfc//ö anyagot - a szimmetrikus ofdaftörde/és
miatt- siabad formában helyezték ei. A négyhasá-
bos anyag tornb. Az otdaitöfdelés, vegyes {10}
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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 kü-
lönféle információkat minden rend-
szerezés nélkül közölték. A rovat-
rendszer etsŐ lépcsőjének a Hazai
események és a Külföldi események
szerinti felosztás tekinthető. A té-
mák alapján történő rendszerezés
vezetett el a rovatokig. A rovat
nemcsak részekre osztja az újságot,
de rendszeres helyet is biztosit azok-
nak a lapban, ezzel a gyors tájéko-
zódást is szolgálja. A laptervezés
ezért épiti számos esetben az élő-
fejbe a rovatcímet.

A rovatbeosztás és a zárt oldalak
rendszere szorosan összefügg. A fo-
lyóiratoknál, napi- és hetilapoknál
egyaránt megtalálható mind a ro-
vatbeosztás, mind a zárt oldalak
rendszere.

A szerkesztés a zárt oldalrend-
szernél annyi anyagot (kép, szöveg
stb.) ad a tipográfiai tervezéshez,
amennyi egy vagy több oldalt telje-
sen betolt.

A heti- és napilapoknál, valamint
folyóiratoknál többféleképpen is je-
lentkezhet a rovatrendszer és a zárt
oldalak rendszere.

Hazai politikai tükör cimű rovatba
kerülhet például az e témához tar-
tozó 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 rovat-
c/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 publiciszti-
kától az interjúig, sőt a humo-
reszkig mindenféle sajtó- és irodal-
mi műfaj megjelenhet a rovaton be-
lül.

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 rövi-
debb terjedelmű rovat (és rovat-
cim) kap helyet. Természetesen hir-
detéseknek is helyük van a zárt ol-
dalakon Az élőfejben két vagy há-
rom rovatcím is szerepelhet. Mint
(1) ábránk B modellje mutatja: a fő
rovatcímeket kis rovatcímek egé-
szíthetik ki.

A rovatrendszer-beosztás a lap-
profilok szerint változik. Napilapnál
például Politika, Hazai tükör, Tu-
dósítóink jelentik és A nap króni-
kája rovatok tulajdonképpen a bel-
politikai anyagok rendszerezett
megjelenését biztosítják.

Ily módon több egymás után kö-
vetkező oldalon az ótőfejben meg-
jelenő rovatcimek mutatják a bel-
politika különféle témaköreit.

Napilapok, hetilapok, folyóiratok
élnek az olyan rovatmegoldással is,
hogy a sajtótermék meghatározott
részében közölnek rendszeresen bi-
zonyos rovatokat.

Irodalmi folyóiratnál például Kor-
kép, Napló, Szemle, Tájékozódás,
Műhely, Kerekasztal, Művészet,
Könyvekről stb című rovat a lap
utolsó negyedében szokásos.

A napilapokban vannak rovatok,
amelyek bizonyos oldalon vagy ol-
dalakon a különböző napokon egy-
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tu Mankp t ^ ijkml **\

npoqrsty „^;
H l' Q E R

Cyiirop ijlclb

eFglJ Itloqoy

Abflch Ikíjmn
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* " W l » n l |
ÜJBgl Irt.

• htom III

HÁTAM

Azárt oltiaitendszer külpolitikai hetilapban Az újság nem kölöl »r é/Ofejben rovaídmei.A elmek szövege alap-
ián 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 érték-
rend 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, szer-
dán a Hobby, csütörtökön a Csak
fiataloknak, pénteken a Kirándulás,
üdülés, utazás, szombaton Divatról
nőknek, férfiaknak, vasárnap pedig
A történelem lapjairól című rovat-
nak ad helyet.

A zárt oldalrendszer és a rovat-
rendszer 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 újsá-
gok érdekes anyagokat.

A rovatok és zárt old alrendszerek
tipográfiai kérdéseit az egyes rész-
témáknál tárgyaljuk.

1.04



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 sze-
dett 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 ter-
vezték Az oldalpárnak az Is érdekessége, hogy a elmek nem kerültek sehol egymás mellé. Illusztrált újságban ez a rendszer sikerrel valósítható meg (3)

14'BH'KULTURA

Koncert
ponqlkij

Chaplin Ijigef
Abcagijk limpoqr

Élij bili fruy qASya iísdfoh ipluinr fr.j u-

Í
wiumrüi. acf GIFCT fiyl mbvni cuüQ vd

fdih, úlpcitl qdbjoí njk Üli tdcolünh Hrw
z nu BtyioM qnrd Ulogd Ingái*

df lítnti npt. b p i hnmOk > Q.uiifll rl IflJc
SOn flpoió 4Uk j l i i íuof tt mkfol-

ilj m. leivb ujU bfd qwibl kid nbs
HvJpiálOífdi afb,.m;l Ékj hm frliy

llkjhgfn Mnukfil »qi i qwiumnh
bo Lrauncfdi MmikOl «qi K
bnmkl Rtmin j t k r nui ülúd
<im Pjlzninf IJUJIO ökujdff
ranu i«vb. Fnh7
Éiíkil idfhjml

gj
i t d ! íh nud(h
kj [iTInv sd iijF
IO BeatildfhS

Bfyiofii qwrd ^Vj nur Trrry
bgci hrm&k y qMizuiiinh
ípotó áUk BIU Éfdzh. úloiul
l?fvt> ujic bfd wvijipOLUI njj
dfbyam xti df lűrnn njvcx
MmjkŰl v-ns I nwópoiuz SOn
oi l r ilijl ufód vfURbt loij m.
rinjio Ükujdrr Hvl pflá IÓBMI
iwvb Fnti? vmflil llkjhgfn
Srlíu fIBnhi ÚF ríhgíalai űtdf
inm ighjuiolk, f i i i 1 Ftbitótn

)
OH

acr Gura. 11,1
liüf loQlk
OylY (Silmj) u.
qdbjoö njk üli
HzyioGi qweú
béli hnmijk y
Apóid 4 ük i i u

Bacd ghijk

Fasdfil Apirt mbvni cúoq vd
Uddfahjjklü- edcolünh zlrw
Hl ijhjfd. űfl ülojd Ihgiqx

f. Gum, flvl «>9f B mkfol-
qdbjoa njk üli qwrbl kia nbg
Bf(io6i qwed EXl hm íclil1

Gpoió iüV BZÜ ETdih. ú[p£a^l

lefvb U]z( bfd wvfjapoiuz n j

Mmikd wq$ » qwdparuz dUn

rBn̂ LD Okujdff HvIpALI^fdi
swvb Fnh? vmtiu ICKjhgfn
Srlzu zfgnhL 6Í ^ihítíloittuól

ülőid Ihi iqi swvb FnM

tiof ű mkfoí- ud dfjh iikiu.
H"rbl kiO n b i i t l kjhifd. Ol)

KULTURA.BH-15

ifedcbaklpo

qvullfrfrtfiU
4 i í í 0 mkfol-

•nSk , qwrbl k]0 nbe.
ApoM dük gzu Ekj huz fmy
Itfvh y,;l bfd qtnumnh
dlbyim ; i ' H.l póí IéBfdi
Sruu lla^ihl úl vmüü llkjhefn
a « íjhjuWk, ub[ tálol űidf
nhiu jjnúkiűKl f f i i l FrbjL4éJ5
iplumrfhju- Éfdih. dlpcaM

füB- KnUuioj tzufioOlk.

Interjú v
Zyzéqrst tűik bege

hijk Imnopqrstuv

j j
mil lkl iidfli|kllfstri-
bcrddtVI.
MHI IUI Bubj n.brfefli]uktc.

Acn-i Ojuail Síliu ntntii 61
H&ddfihiiklU a*c zgbjüiolk,
i í l kjhgfd öli nluu jmíkíoM
qMr' üldfíh iplumr fnj is-
u f C U n i . fly! mbvni cűlíj ••d
liuf lOÜJk [dtoliinti Hrw
OllTfíümjl í. Ulosd lhpq>
qdbjoinjk Ull qvulifsí n fjkk
B M í 4úf k f tq « í

j
f a mkfot-

Cyztrop ijlefba

di l i r HE]i UJüd df i8mn ríjvcx

iwvb Fnhl 3rfisbí'"óú m"
Sclcu El̂ nhi új Hvl p3A fó|fúi
gwc ighjuiolk. mtóü llkjbifn
nhzu jirükiDtü uhf élloj üidf
icluirr fhj 15- fli,i FrbilAiji
mbvmcüOqvd ghi l̂ bvfredcL

qvuúfiínfjkk Rg.tí igbí
óaor ü mkfoi mopil U> 1
qwrbl kiSnbB cdeff hijklrr
Eki Kur frliy ,,

Hefgij kloqoyz

j( j p
Hvl nSí lójfrl, kj Innvidlljf
imM ilkjhgfn 5 O Ben, idf hjf
lihsiilmosíf erzui opilknjll
IT.i1 FrbilMji dfjhjt.b Zoijl
í b r d ! fj

Don Jüan
i hgedqr

105



A
hgóré

\z újságok címoldalénak alsó harmadában szokásos, hogy rovatszerQen közlik a
tgérdekesebb információkat. Napilapoknál gyakori e módszer valamelyik válto-

lata. Néhány megoldás: 1 Van. amikor kis fokozatúak a elmek és a szóvegek ter-
jedelme kulonböző. ilyenkor folytatólagos a tördelés. 2 Az alsó harmad szöveg-
szedése 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)
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ro/f vagy a szedett rovatcimek tervezésénél arra összpontosítjuk a figyelmet,
átoknak egyéniségük, jellegzetességük legyen. Kerüljük a rovatclm sablono-

A rajzolt
hogy sióknak egyéniségük./eiieyteiesseguK teyyen. i\ert/ijuK a rovatom saoiono-
kat Nemcsak a rovatclm szövege és formája átgondolt, hanem annak felhasználha-
tósága 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 szük-
séges sok betűfajta vagy a vegyes
címrendszer. Egy betűtípus három
változata például már rengeteg va-
riáció lehetőségét biztosítja. Itt a
Times típusok alkalmazásával ké-
szült mintáink igazolják ezt. Külön
érdekesség, hogy a2 egymás mellé
kerülő címeknél miképpen jelentke-
zik az elientéthatás is.

Különböző címeket és címrend-
szereket mutat az ábra az egysoros
főcímtől a négyes címrendszerig.
{ 1 . Feleim, 2. főcím, 3. alcím, 4. na-
gyobb alcím.) Ezek is jó modellek
lehetnek egységes címtipográfia
esetén. A választott címrendszer -
és fokozatrendszer - végigvonulhat
az újságon.
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fíacdegfluj klmpotuv* xfeh ijhegdcbahjikqijk

Becdgikjonstuxéljöb
)[gmjM •*•! •? fl«l [l| | wgpíllHMotiBiu brai j a " t r u uiopiy
«I4 pslO mjiulMinU -Ind FrronOk. 4u ikOOIapflú Fllíjlij
aiqwt1 Wsfiv bfldinL Aujf GftlVlí lOLürtmn a^qrv

Zígijk lomnniiiwiy lihgfedcbloqisluvwiyii

Zedifhog jomqurte
i ihi SítkJíifmn bírijh opnfu iiniiiiom na^cdcbn ökj|i> i-Wfti

1. Kél álló címsor között vénél. 2. e) Verzál feleim
kurrens főcím, b) Kurrens főcím, verzál alcím

3 Két illú dm kozott kurzív A középső anyag sze -
désvarliclója fokozza a hatást. 4 Kát kurzív közön
álló főcím. (Az elsO és a harmadik szöveg szedése
étmenO)

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

7 a) Kurzív feleim, álló fódm. kunlv eleim és élló
nagyobb (úgynevezett kiütött) alcím, b) Álló feleim,
kurzív főcím, álló alcím és kurzív nagyobb alcím

Nadhifklpon kqutswfgkilovyuiolntjefbca

Istjegiqu tuqryzéljiegf
Sabcdefghijltlmnopqrstuvwxyz

L ufflhjklni dki^t í lmn miLKumdli kum/s SiAlkln
• Rcrlii öopíliöjktmnlr erfüinuU]

ABCD
KLMNOP

EFGH

Rgvpőmlqfliekcmefg Ikobedifg

A defghijkop ijkeeda
HdsijyzóijlcifhipviupyziCwvt

Ncdbaefghljklmtopqrsiuvwxyzá

Zadcgehijkonquvmrs
Stmzy aqulsrmj klmnopqrslu Zulv kijhg

noprqsiurvxyz de/ghijk

Esrqopihg efdgmyzé deab

Ofeghijklmnopqro rstuyzxgfedcbacdtg

Ogijkqorst u von
Redcbajfeldstuqrslsyzlsihijedcbagorsluvwyza'

Ucamivustzkijhefgca

Ekigej komlnpr stuvwxyzé
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• A címek aláhúzása. Időnként
visszatérő kiemelő és hatásfokozó
módszer a cím aláhúzása. A főcím-
nél a betű vonalának megfelelő
léniát választunk. Ha színes az alá-
húzás, akkor az a betű vonalánál
erősebb is lehet.

DieSd\rik ols KünderderWissensdiaft

g Bücher und Zeitungén

UrtlllUclflU llfjllli tk lhc ia jh jh l í Olllulkjrtij liijlife lkghcwicxyhjhltl
portié Raulu gpUAUklmmiini Muintwinirgli lirminoruaf i(h]kl
miulrcwi«lt(hHm Kumfj. Sídkdv din Mip.drt.tu F|tlli(»ndC|nni
Bummcrlimm klmnopni dfhjljh Kiíbcdthjh íjklmnorn iMnuubcd

"'J!)íí M M lubcdtrah.Jlrn.ni.prl
l IjkldUHklUon.lUinf*> ' i f ln Hjlhc-fcuhll.

Klf I[i)H((vJ IJ libnv
l

UkiaM y
í l l j l n i S W M I I U M I icvDnmltJh KBljgliJi, y ^ l
tmkpib udtshjklmnvcir biuhn l k r Bidb j i * jlU

JedentB teliéi Ibiéi dle Etektro-HaHlultgerítel

3 LeipzigerHerbsimesse
Kernphisikaltahes Meügslt

BukUmrlzn™ klmnopm dfhjljb Ktabcdtfjh ijllmnortj wnuijabcd
m»idf jlü»» cvnrmmliin- ujsigh Ápouirníflnvcxn \uu MlUtwnvt
íílkjhjf SinoulüunJ icvonmrkjli [ „ wj, |U i ;, ( (u,f, mnbmyfó^l
MmVpSlj «>dtah|klmn~c.r biiiljrg (kjl(hrcifsd nTihjiilmdt iiMririluV
Mutntvraulfill t.munomnf .ihjkl „ „ I K . R „ i t u opíMUjklmnidíh
ilin Mipídrluu FjlílUw^ndfinn. miuirt«uúfghklm Kumtii Sidlcd.
íkjUhftlníI .fghjUmúr „ó.^fghik „ „ , , , m u n J h.bt^fshuklnmwi
Munn*«idljHn limunoniutr >lj» i d „ etvnmnilmiíi K I ÍMUtll«iln
ütni Mieíd.ruujmk FjklU«nb bonni Zui kllmurl

Hitr ulíin Cthtl ií« on(Fmii,dlí» KunM.
iJ.i! Díf í tníci ;ral df m JdjUdiííi Ubti: ixr-
tnuiic Itt ulcl lltjtr in ill Pe„óitiidikelt
unJfTfs Dmcmí nnfrnfl oli tfiipn/ütsiii

M

B Bildende Kunst
ru id! jtijklí Cvnmn
Mlkjh(( StpsuliUHl
wtmkpíb udrthjkln

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

E MuúkakademkLeip'úg
tk)l(hrt[nd iifihlklmOi illudribjk ApouiinarinvcuTi Mm tllikwnvt)
pnnii RtrtiBj Dpállki^lmnidth t» wti lumfduf. mnb.ciyfOijkl
rniulTE~>UÍ(Ulrn Kuml> SldJed. HilshftUKl iifiBíUmdr ilS.«f|hjl
erlíumai^bendifjkl «nzunilrqt ponie ÍICI-EJIU jip&líkAJkl'nnidfh
Murluwiulljkln Umunonjafr ifjt mmtrcwudrghiiln. Kumlji Siúk-dv
dJrtv Map«dinn>fink FjklOvrnb cruufnftlrqidjflz Mapadinzuemk
UniulkJghWi kifjhc Ikjehc^iyhih Mun»*«dlik]n ll^unomntr j f j ,
Uniulkjthj liljl.rg lkihc*i>ayíjhfa dirlr Vfipidmiuimk FiUU-oib
t n n l l j iionijklj/dünnvrthfj jî Jyd liubmdit^l FjklU<«l>

MeifinerPorzellan
klm

mudl jhjklí cvnmniitroiw Ujiigh
iíikjhjf S V W I U H ! icibnmlkjh fIU,
mungi Lin diskír Bidb jik jitko „ aKlik|(ld« yicvbnmer -Ttuujnbv bfr
kl[ Bldbjik JltknnunB un in. Me
Apsuilndnnvcui. Inu klltliwicvb sin

Mulncwudfiik l/uiunoniBl ighjkl
iuli"rcii"kíf B.dbjli jllco™
ilkjahfdi kifjjo lkj|hc*Aiyhsh

S Macht des Wortes
kf Bidb lik. jconin 2ui klunun ionul Zui íllmum^ngi Un t\\

MutlicvudOÜn IFmunomurE .fu áfüghif Sapouuiu^a icvbjimUtjh
Uiuulkjthrdi kifjk tkJilKo«whih " t m k í í b >MÍ[b)k]rmi"ai bii \vi
ctuikl udffhjkKrsdrfiAbm cjtjiyc mongi Lhrl düúniK ZMI klliiurr
btrtd.rjklnb KlíkJifdu ncvtnmc wnQrunbv
Merni moh) hibcJeTshi^lmnopil kif Hldb jlk jlliolmnklfh

4 Megszakított aláhúzást vonal. Elavult, nyugtala-
nító 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 lé-
nia összetartozik)

6 Ha nincs leleté nyúló betűvonal, ugy egyenletes
a c/m és az aláhúzás kozottl lahér csík

G A keretezett clm. A laptervezés
során különféleképpen fehet hasz-
nosítani a keretezett címet. A keret
leginkább az elválasztás céljait szol-
gálja. Lehet a keretezett clm az újság
jellegzetessége. Ilyenkora rendszer
végigvonul a lapon.

Csak néhány hetilap választott
olyan megoldást, hogy minden cí-
met keretben ad. A lapok-többsége
kevés elmet keretez. A keret ilyen-
kor jellegzetesség, kiemelés. (Pél-
dául csak A szerkesztő írja rovat
címe keretezett.)

Érdekesek az olyan keretezett ci-
mek, amelyeket illusztráció egé-
szít ki.

Az oldalélén négyhasábos keretezett cím (ti. A ke-
ret felső része negatív clm (2) Az illusztráció i/att
helyezték el a elmet (3)

Was die andem verschweigen
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• Telesoros elmek. A címrend-
szerek változatai között is kiemel-
kednek a telesoros ctmek. Ennél a
rendszernél az irodalmi címszer-
kesztés 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 egy-
forma, A főcím szélesebb (6) A főcím és a háromsoros akim alkot lombot A kéthesébosnél a feleim és a há-
romsoros főcím soia megegvezik a két alaphasábbal (7). A négyhasábos főcím és alcíme egyforma széles
A címrendszer mellett fotó (8)

FECDBAO
UTVWXYZ

A BCD EFGHl JK LMNO

Ohgij Imnoprq
Závtqkjihgfsti

Mcdgefcb oprstu vwy Hadcgef
Redcb abcdefghijklm oprsq tuy
eomqljifgedwúulijgfec épolkife

Mutrcewatfrijlt Ijnunarra
din Miprártiiu Fjkltigcv
uu
JrHulkjBhfdi kifac Ikjgtír

öfíiliL uifgh*Wr(dif&«bn
jendlljklnb
dertii muhj hibcdcfghuh
drl ocvrimmBmu i TÍI fjkii
i nul £ui klimurt
tokUmciCivnirL Umnoprli

ki Bidb jik j
Ajwuiindílnv
bo wcr iutzr
ékj!ghfcl[id i i
poitíe R««
[niucrcwAidrsh
czizurn&lrqi
Muifjcwudfjfc
•Juli Mapadi

MT tnewudfd
diru

UlL

tffr
MG
ídrl
bon
Bü

Eulkifthrdi
>ki udrSh
j.fjlclrb
m muhj

ecvnmni(
irt Zui k
ímenzvrn

kif Bidb jflu
ÁpoüElndfEnvi

bo

pon

«Tíu
Mur.
dirU
i iu

vő lutrrf

4 KöU
rtwAídfgh

WWÉldíjl
Mipadt

cur LIIU kiftl
rduF* mriuTc
f,hjklmi it64
iii opáLéU î
klen KumD<
úfghjklcpjiyc
In limiinorjí.
rtuumk Fjt
vnúipim
iJifi U|h»^c

Hacbegfhijk Imnopqrstuvwxyz

Neikmlruz toyihj
A fegij Imnoprst SabcóefghijkJmnopqrsl
Zefg híjklmnopuvw Dplsuyiytfdcbadef
Ofcghijklmnopqro rstuyzxgfedcbacdfgxyz

mlungi Lln
KftUlfdu
ki Eiiö lik
A

porra Rei

ikjjhfclnd il Merni muhi Inljilki

vudfgh dm Mapidi
kiíjit l t j ihn
klííjdiftibni
h.bSitljhiík.1
mm tei fjklidl

nuüUtwudf|li boniti Zu
eniuiTLAIrqa BuklirneiTu
Munrewudfj^ mudf jhjk
dirc Mipadi i t l k j ^ S

din Mipidn. ilkotillD

ABCDEFGHIJKL

Nfetbeimlo
nortuvszk
Lfegh ikm

*jel blfl̂ snmvrlhju

tini kimnonj m

iifE
iuatk Iknui

Lzu FJklQínvn Luntirr
htbcdefshijkln i klmnopni •
mui Ki [jtlsdl mminnizui*
irmun JuUtuid ACVbi
kiQie Ikjlhcwl rthjklninvcir I
kltridrfnbnv Utu kllli

Ufeghijk Impo rstuvxy

KLMN OPRSTUVW
Ejkmlnpo ratuyxz Uqon mljlh
Zcbfegl Imnoprscftuvxzywálk

kifjic Wthcw _ .
IkUfediTubnv 11/ Bidb Jik,
i n Fjkiugm h
hibcdcfitiijkli di

fjklid Ii

crtilklj udthj miucre-inUih

klmooni wtr KAibcdc^b II MurunvudTjk
Mipidnl JiUmMírd kit Btdbjlk. dlm. Mlpidl

fkltfidifBbiiv erűül udígl, uu
liniuil UitiulkjBhrdi nrugmk Fjk bertdl|Jklnb Umulkjnd lift
n klmnopna enzitl Oldrgbj h4bc4ergtu>tl Mertzi muhi ponie. HHIZI
cvnmnnriusw bendjfjtlnb mui tti IJkbc tdn «VDmnJt miufrewudfgh
^ulrluid itcvb Mnni muhj Icmun bonul 2ui k cniuimüqs.

idn «vnmniQ n klmnopro BuklmKTQvnr MunzcwudfjlL
mudf jhiU4 dutz. Map«di
itlijhif S«. Itu
«mkpdb u c Unnilkjlli> lifj>
jnunfi Lírt d vbiklj udíhjl

rghiklmn'
cvbnmer wrel boron 2ui ki cvnninni
jlilto BukitrnerUvniI ijullIuBÚ
a n liiu tini mudf Jhjkli Iftlvltlmi
dufv nuibvo lílkjblt $UK

ABCD EFGHLJKLMNO PQRSTU

Aijl moprtuvzyljedib
Cafghi mopntuy lihc
Zutv kijhgfedcbal Ncdbaefghijklmnopqrstuvivxyzá
Rgvpönülqfhekcmefg Ikabcdefghijklmnopqrsturivxy

boüiJIU pooullmlf mut*Mil offikli udfhjl íkjlthftuul m tir Bulb jik, (Imnotl! m m
wipotrfl ilodj-m rt(jlm*i bendlfjU portit Rsni UmulkJih/iU hlko
SQ^frobd VMM4opA> Fnd KtibcdvTgh u mluIrFwudrgh cnjiklj udf^r t timjnoniof
HnKmtartctíliJ Ilktano pon kif Bidb lik. eOmmairiji bendifjiil ai FjklűjciiTi

^ 1 ™ ijií*, í S íJSÍSSí? hmJlSPfnb dint. Mtpodi t'( Bidbjik. kilie Hjíhtwí

ítríEiki.1. fí » .™v "•" Kmmnij Unuilkinu hl din Mipidili
W ^ d c L * Í!^SS" l™u r l Z" k P " t a - Ü « B > < " b.tad.Iíhykln
í I T ^ r ..É>n4 í ' . _ O i ^ ' S ' ! Builimmivnn miulnwudfih UnmJiJinrdi mm KI tjktadi
hf Ümünüsl; *" m u i l f "« U Í t n ™ " l n u ntíikj laJJHu unun

109



D A clmszerkesztés csoportjai. Az 9

újságok címszerkesztése hét főcso-
portra osztható. Most a főcímekkel
foglalkozunk. (A felcimek és alcímek
terén kialakult rendszerek: a) Álló
főcímekhez dőlt feleimet, illetőleg
alcímet szedetnek, b) Kurzív főcím-
hez álló feleimet és alcímet szignál-
nak, c) Érdekes - a többi között - az
a megoldás, amikor a felcímet, ille-
tőleg az alcímet a focim kisebb fo-
kozatából, de ugyanabból a betü-
fajtából adják.

Hogyan tervezik a különböző la-
pok egységes vagy vegyes clmszer-
kesztésuket, amely végigvonul az
újságon és jellegzetes?

1. Egy betűtípusból szedetik az
újság Összes címeit. (Például
Bodoni félkövérből.)

• 2. Egy betűtípus két változatá-
ból. (Bodoni félkövér és Bo-
doni félkövér kurzív.)

3. Egy betűtípus változatait al-
kalmazzák. (Bodoni félkövér,
Bodoni félkövér kurzív, Bodoni

• - keskeny félkövér, Bodoni kes-
keny kurzív félkövér.)

4. A betűtípus összes változa-
taiból szedetik a címeket. (Bo-
doni antikva, Bodoni kurzív,
Bodoni félkövér, Bodoni fél-
kövér kurzív, Bodoni kóvér,
Bodoni kövér kurzív, Bodoni
keskeny félkövér, Bodoni kes-
keny kurzív félkövér, Bodoni
díszes.)

1. Minden elm Tlm»s.(Az Induló anyag elme mindig
verzál) (9)

ABCUDEFOG
KLMNO

Pasdf il Ápirt
asd dfgh jjklü-
aíl kjBhfd öi l
qoóya aésdfgh
acf Gtzm. fiyl
qdbjoő njk im
Biyioká qwed
bgtz hituiök y
Öpoéo aük gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyam zi1

Mmikol qws x
óxkr H7ji Jiud
rgnjid okujidft
swvb Frth'
grl7U 7tgnhi ól

aef Gtzm, fiyl
qdbjoö njk üli
Bzyioki qwed
bglz hmnök y
fipoéo áufc gzu
lefvb ujzl bfd
dfbyam zl1

Mmikdl qws x
öxkr itzji liiud
cgnjio oKujidft
swvb Ffth7
Srlzu ztgnhi 6i
awvc zghjuiolk
nhzu jmokiol.
ipiumr fhj as-
mbvmcudqvd

M mik öl qws x
öxkr itzji Uiud
rgnjiú okujidfi
s*vb Fnh?
Srtzu ügnhi ól
awvczghjuiolk
nhzu jmokiol,
aplumr fhj as-
mbvniCüoq vd
edcolunh zirw
ülogd íhgiqx
qvuufsí r l fjkk
óaöf o mkfoi-
qwrbl kio nbg
Ekj hvz frlzy
qwzumnh

Rafehij konlrst
onmlijhgef

Hvl pőa lógfdi
vmou llkjghfn
tzhg íáloi Ösdf
rlas Frbuóájs
ghz Igbvfredci
Acqwl mjuasi
ssd dfgh jjklü-
áél kjhgdf Oil
qóöya atsdfgli
aef Glzm. Myi
izuf loulk
Tmaskaugik ul
iiu Ruitr ekjl
certmxi Erzui
rzuiopasd
Nirl huigsklrji
sdfhjklsifujm
Oinbzxfdfhjézn
emui. Tatzasj

vfrtgbe lou m
Hvl pöá lógfdi
vmoLi llkjghfn
ízhg éáloi ösdf
rlas Frbiióajs
ghz tgbvfredci
Áeqwl mjuasi
asd dfgh Jjkiu-
áél kjhgdf öl i
qóöya iísdfgh
aef Glzm, llyt
tzuf loulk
Tmaskaugik ul
nu ftuitr ckjl
certuixi Erzui
rzuiopasd
Nirt huigskliji
sdfbjklsifujm
mnbzxfdfhjízn

ópoío auk gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyam zi'
Mmikúl qws i
őxkr ilzji uiud
rgnjiö okujidft
swvb Frth 1

SrUu zlgnhi ói
awvc zghjuiolk
nhzu jmokiol,
ápiumr fh) as-
mbvni cuoq vd
edcolunh ztrw
ulogd Ihgzqx
qvuufíé i i fjkk
óaőf o mkfol-
qwrbl kio nbg
Ekj hvz frlzy
qwzumnh

Raekowaf ti ig

Ece
Nirl huigsklrji
Sdfhjklsifujm
mnbzxfdfhjÉzn
ertzui Tatzásj
rit
Megn stu Tju
Cunr fhjk ifjú
erlzuijk
Pasdf il Apirt
asd dfghjjklu-
éél kjghfd öi i

Nabcde
utzé

Lisklmcr Hifi
bért Guizcrjik
berluziopljfhta
klmnoprl
Pasdf il Apin
asd dfgh jjklu-
áél kjghfd öl i
qoóya áésdfgh
aof Gtzm. fiyl
qdbjoő njk un
Bzymkí qwed
bgiz hmnók y
opoéó auk gzu
lefvb ujzt bfd
dfbyam n 1

Mmikol qws x
őxkr ilzji uiud
rgnjiö okujidft
swvb F n h '
Srtzu zlgnhi 61
awvc zghjuiolk
nhzu jmokiol,
ápiumr fhj as-
mbvni cuoq vd
edcolunh zirw
ülogd fhgzqx
qvuufsí rí fjkk

Hvl pőa lOgfdi
vmöú llkjghfn
fzhg éáloi osdf
rtas Frbnoájs
ghz igbvfredci
Acqwl mjjasi
asd dfgh jjltlu
iél kjhgdf öi l
qóóya áísdfgh
aef Glzm, tlyi
tzuf loulk
Tmaskaugik ul
nu Ruitr ekjl
cerlum Erzui
rzuiopasd
Nirt huigsklrji
sdfhjklsifujm
mnbzxfdfhjézn
er(zui Tatzásj
nt

Megn stu Tju
Cunr fhjk ifjú
ertiuijk
Lisklmtr Hill
bert Guizcrjik
berluziopljfhta
klmnoprt

Sabceg ihjop
Ekj hvz fnzy

Íwzumnh
fdzh uipéasi

wvzjapoiuz njj
df lomn njvex
qwőpoiuz dün
vfrigbe loi) m
Hvl póá lógfdi
vmöj ilkjghfn
•_hg éaloi ösdf
rtas Frbnúais

benuziopljfhta
klmnopn
Lisklmer Hili
bert Guizerjik
bertuziopljfhta
klmnoprt
Éfdzh, ulpíast
wvzjapoiuz njj
df lomn njvex
qwőpoiuz öün
vfrtgbó loij m

ghz igbvfredci
Aeqwl mjuasi
asd dfgh jjklu-
aÉI kjhgdf ö l i
qöőya aésdfgh
aef Glzm, llyt
tzuf loulk.
Tmaskaugikul
nu Ruiir ekjl
certuim Erzui
rzuiopasd
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5. Rovatonként választanak be-
tűtípusokat. (Például: címol-
dal: Bodoni félkövér. Kultúra:
Garamond antikva, Belpolitika:
Univers stb.)

1 6. Vegyes címszerkesztés. Egy-
egy oldalon több típusú címet
- esetleg változatot - szedet-
nek. (Bodoni, Univers, Gara-
mond stb.)

; 7. A főlapban vegyes a címrend-
szer, a mellékletben egységes
a címtipográfia

A lapban a cím, illetve a cím-
rendszer a figyelemfelkeltés lénye-
ges eszköze. Nagy hozzáértést kíván
a címek, címrendszerek tervezése.

2. Times és Times kurzív elmek (10)
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3. Bodoni félkövér és Bodoni félkövér kuntv (11). 4. Uni^i>fs-*csksny félkövéréi dSIt (12). 5. Vegyeseim-
rendsíer, 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 lap egyéni
tördelési stílusa

Amikor egy újság tipográfiai ter-
vezésének lehetőségeit elemezzük,
az információátadás és információ-
átvétel törvényszerűségeiből indu-
lunk ki.

A közlendő információ és az el-
rendezés módja-beleértve a vizuá-
lis elemeket is - meghatározott kap-
csolatban állnak egymással.

A vonalak, síkok, a vonalhálózat
és ritmus irányítják a néző figyelmét.

A tipográfiai tervezésnél az ite-
meknek 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 mon-
dottuk - meghatározható viszony-
ban állanak egymással. Az itemek
helyes kiválasztása, aránya, rende-
zettsége alap ahhoz, hogy újság-
oldalakat tervezhessünk.

Tehát a megfelelő elemek, elem-
csoportok 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-

sos eszköze, szerves része. Elem-
csoportokból komponáljuk az olda-
lakat, oldalpárokat, végeredmény-
ben az egész lapot.

Tehát vannak efemek, elemcso-
portok. Ezek variálásából, újjáalko-
tásából más és más megoldások, új
formák születnek. Az újjáalkotás lé-
nyege: a régit lebontani, kiegészí-
teni, átrendezni, tehát új szerkezeti
megoldást találni.

Minden információ csak akkor
értékes, ha az addigiakhoz képest
többletet ad. A tipográfia is nö-
velheti 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 több-
let olyan ráhatás, amely a befogadó
figyelmét egy-egy anyagra irányítja.
Tervezett vizuális, esztétikai és pszi-
chológiai hatáskeltésnek vagy akár
szemhez szóló üzenetnek, sőt él-
ménynek is mondhatjuk.

D A lap felépítése: a tartalom sor-
rendjének rendszera, az egyes anya-
gok, rovatok elhelyezése, elrende-
zése a címoldaltól az utolsó oldalig.

A tervezőszerkesztő feladata,
hogy a szerkesztés koncepciói sze-
rint megalkossa a lap tipográfiai
szerkezetét.

• A tipográfiában a mondanivaló-
nak 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 lapter-
vező ennek tudatában komponálja
az elemekből az újságoldalakat.

• A tervezés stílusa. Az újság min-
denfajta társadalmi információ ósz-
szessége. A szerkesztés feladata úgy
válogatni az anyagok között, hogy
az olvasók igényeit kielégítse.

A lap egyéni arculata a szerkesz-
tés és tipográfia lehetőségeivel te-
remthető meg.

A sajátos, jellegzetes tördelési stí-
lus kialakítását tóbb tényező hatá-
rozza meg. A kiindulópont mindig:

1. A lap jellege, rendeltetése,
megjelenési ideje.

2. Az újság formája és az oldal-
terjedelem.

3. A nyomtatási eljárás.

4. A szöveg, az illusztráció és a
hirdetés aránya.

A tipográfia és a tördelés stílusa
ezek ismeretében tervezhető. A t i-
pográfiai koncepció: nézőpont, el-
gondolás. Ennek valóra váltásához
ötlet szükséges.

Milyen eszközök állnak rendel-
kezésre, hogy sajátos és jellegzetes
legyen az újság tördelése?

Az ismert elemek és elemcsopor-
tok legtöbbje alkalmas arra, hogy a
megszokott, közismert egyhangú
megoldás helyett más változatot,
újabb formát, hatásosabb grafikai
megoldást keressünk.
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4 HU KÜLPOLITIKA

•••tovább provokál
nem »egyezkedik«
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Tablóid alakú napilap egyéni tördelési stílusét mutatfi az oldalpár. Az előrezárt elmek, a vezető anyagok Ildiéi, a szövegszedés variációi az illusztrált lap jellegzetességet

Ilyen állandó itemek: a lapfej, a
elmek, az előfej, a rovatfejek, a
szalag rendszer, tartalmi ismertető, a
szövegszedés, az illusztrációk, a be-
osztások, a hasábkózók és a képalá-

írások - a többi között. Vizsgáljuk
egyenként a lehetőségeket.

7. A lapfej. Az újság szedett vagy
rajzolt címét pillantjuk meg elő-

ször. Éppen ezért: ne válasszunk
jellegtelen betűket. A lap címe
olyan kompozíció legyen, amely gra-
fikai látvány, és egyben az első ol-
dal egyik kiemelkedő eleme. Az egy-
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és kéthasábos, fekete vagy színnel
nyomott lapfej hozzájárul a moz-
galmasabb 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 ha-
sábos lapfej mellett tartalmi ismer-
tetőt vagy szalagokat is terveznek.

2. A cimszerkesztés. A választott
clmbetűtípusok, változatok, fokoza-
tok, a címrendszer és az elhelyezés
módja külön is, együtt is alkalmas
új megoldásokra. A lehetőségek fel-
használása - a Ludlow, a fénysze-
désű, a Letraset cím - is ide tar-
tozik. Aláhúzások, színhasználat,
negatív és más elmek ugyancsak
megkülönböztethetik az újság cím-
tipográfiáját a többiektől.

3. Az előfej. Több mint 50 variá-
ció ismert, mégis az elavult élőfej
van többségben. Pedig az élőfejnek,
ha rovatcímet is közöl, a gyors tájé-
koztatás terén fontos funkciója van.

Az élőfej sok lapnál már csak ér-
dekesen 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 grafiká-
ját és helyét. A rovatfejek túltengése
hiba. Az egyszerűség és a jó foltha-
tás nem ellentmondás. Még mindig
sok a túl látványos, tarkabarka, sőt
alig olvasható rovatclm. Amiről
előbb volt szó, az élőfejbe tervezett

rovatcímet már igen sok újság hasz-
nálja. Itt az oldal más helyén szerep-
lő rovatfejekre gondolunk. Ezek le-
hetnek rajzoltak, szedettek, negatív
vagy színes rovatcímek.

5. Szalagrendszer, a tartalmi is-
mertető mindig segíti az olvasót
a válogatásban. Az illusztrált szala-
gok ritkák. Pedig a sikeres példák
azt mutatják, hogy a címoldal látvá-
nyosságai is lehetnek. A szalagok-
ból összeállított oldalak olyan gra-
fikai kompozíciók, amelyek segítik a
válogató, néző újságolvasót. Itt
azokra az egész címoldalt betöltő
szalagokra gondolunk, amelyeknek
jellegzetességei: a jó címek, az ér-
dekes illusztrációk és esetleg a
gyorsjelentésszerű rövid szövegek.

6. A szövegszedés. A Ifdrendszer
és a hasábszélesség mértéktartó va-
riációja, a betűfokozatok váltása a
harmonikus szövegszedés tervezé-
sére alkalmas eszközök. A túlzott ki-
emelések eltűnőben vannak. A szö-
vegszedés leegyszerűsödése azon-
ban nem jelenthet szürkeséget.

7. Az illusztrációk. A fotó és rajz
régiradott lehetőségek. A képszer-
kesztés ennek ellenére mutathat
egyéni jeleket, jelleget. A képinfor-
mációk fegyvertárába tartozik a me-
rész vágás, a háttér elhagyása, a fo-
tografika, hogy csak néhányat em-
lítsünk. 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 STUVWXYZIFJ
aoprsu LKHFEICBAÜIRPT
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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 mu-
tatják a legvalószínűbb értékrendet

A tipográfiai tervezés az újságban
- a többi között - megkülönbözteti
a különféle újságírói és irodalmi mű-
fajban Irt, különböző értékű anya-
gokat.

A hírértéket az oldalon az mutat-
ja, hogy mi hol és miképpen jelenik
meg. A hírérték és helyérték mórle-
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gelése után tervezhető meg az olda-
lon a tipográfiai értékrend.

A formai tervezés eszközei szám-
talan 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 ke-
rüljön az oldalra.

Igy válik láthatóvá és érzékelhe-
tővé 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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-ŰCDlilnh jtrw qwrblkLonbfl r._.i _ ....r .._rij» FL^UI
USoed lh|U)x Ek] hvi íniy
qvuűfií rl fjkk qwiumnh
oaoY a mkfoi Liiklmer Hill

ifmJjr

Héstuvuyzopjil
Meinl muhj hibfdtfghujkMf

munp ZJII dis
Metrí? muhj hibedcfghujltbdr
$d1r ecvb^mjrBmuL RÍ fcjklH]

„ Oll Ékj h « fniv
wj- acidfgh q*Eümnh
;t Clim <l) Efdih ulpian

TmukAujikul df idmn ngvcx
nu Ttuitr ekjl qwGpoiu' ü\xn
Unuil l Eriui yfnjM tolj m
tíuiopiíd Hvl p í l lí>jfOi

Esrqop Ekigej

ÉkJ s

Efdih. ulptitl Luklmcr Hill

qwópolm &in kLirnopn
vfcllbc toll m Éfdih uipém

q j Oü IlkjsHn
uddfghiiklü- ti^B t ű d úwr
i i l kjnjijr Oll I l i i Fibilóíji
qMyi i i idfíh j h i líbrflcdci
i t f OUm Ilyí Atqwl írjuiil
IzyfioUlk Old dfíhljkltt-

Rafehij
konlrstuv

Sijefgc daolqrut
nop rtyvuzjihgfet

kin

Hill Hvl p6a loifdi
icíjlk vmoll llkjjhfn
llfhlji Irhg tdloi o*df niihumiiiii

ü l t Frij.ldijl

itq*lasddfíhjiklü'
ael IfjBhfd Oll aM dfflh iilctü-
qóóya áí^dfe" SÍI kjhedt Ol!
lef Glim fiyl -qMya itsdfgh
qdbjoS njk Uh lef Glim tlyi
BryioVd qued Dufiolllk Meiii
bjH hninűk y Tmukiuiikul Curti i

fghj
ó iük g Ru

j
iljü

un. Enul PaidMl Ágin
dfbvam i l 1 nuiopaíd asddffhjjkld
Mnukfilq«!> Nin huipklrjl aol kjihfd öli
iíkruijiUlúd ídfhikli.fujm qóíya iíidfgh
IJ1.J1O okujidfl mnbBfdfhjéin i ( f Glrm fiyl
iwvb FnhJ cntui Tiuaii qdb!oa ujk üli

•ufL LM db.

Acqw] mjuííl Sniuninhiól
ilddfRlij*l(l «wvcishJiiLolk
íf l kjhgdf Oll nh.u jmdk.ot
qióym i^df|h aplumi fhj >i
u f Gtim, ILyi nibvnieufrqvd
IiufioUIk cdcolünh nr»
Tmulauiikul üloed fhgHii
nu Rutlr tkjl qvuufií n fjlk
onuuu Enui úaOf 6 rpíkfal
rruioptsd qwibi kiO nbí
Nifl huipklrjl ík j hvi fmy
$dflu)il$ifujrn qwTumnh

Gihf vzlkiheda bstuvz mjih j ^ ' ^
oxetbgwzdlcsrxyzkjid SKwK

ftüdfil Apirl
asd dfsb jjklll
í í l kjuhfd Oil
qofiya desdfgh
aef Glirn flyl
qdbfofi njk üli
Eiylokí qwcd
bgll hmnOl y
opoeo Ilik p u
lefvb u,jl bfd
dfbyAni i i 1

í i k r i lyi ülud

sw.b Fnh?
Silru ugnhi dl
avmishjulalk

iplumr fhj a>
mbvm cüoq vd

Wogd Ihgrqi
qvuOfst n rjkk
«i«f a rakfoí-

Sivrbl kid nbj
ly hvi fmy

Efd^i. Olpéul
wvijapDiuz njj
df idmn mvc*

lel kjhBdf OH
q«oyi itsdfih
tef Glim, Ilyi
IzufioUIk
Tmukitii lkul
nu Burlr ekjl

numpatd
Nirl huijiklrjl
sdíhjkíiifujir
mnb&fdihjfim
trllur TiluUj

Mcarillu T(u
Cum fhjk Ifjü
enniük
Pai í f i l Apui

áiof a inkíol
qwrbl kiO n&s
Ely hvi frlív

j p U
df límn njvm
qwipoiui öün
vfnibi lou m
HvIpíllűBfdi
vmaU llkJahfr
UhjillD Oldf
m i Fibilííp
ehi l|bvfrcdci
íeq*l mjutil
uddft^jiklll-
m tjhEdf Oll
qííT« Mldfall
atf Glim, rtyi

Hvl pBl lotfdi
vmoll (Ikjjhfn
lihg Hio< Qidf
l»> Fr bilid}!
j b i igbvfiEdci
Aeqwt Tnju»l
a<d dfíh jjiciu
í í l kjhsdf Oll
qASya iCidlih
icf OUm 11)1
tiufioark
TmuklugiKul
nu Huitr ckjl

izulopBsd
Niil huipklrjl
ídfhjkl silujm
m nbnfdfhjeiii
emui Tilzálj

Metn tlu Tju

Urstuv
uvlef dcmorxzhedcab
Tmiutíuaikul liufioul): mbyni cúöq vd
nu RUTU tkjl Tmiik£kikul cdcnlUnh Hrv
ctnum Enui nu RWtkJ I illojd [hpqx
nuiopud cenuul Ef'ul qvuuf̂ e n fjkk
Nin hinpklrjl numpald O»if 0 rakfol
Idlhjill ' ifujm tlin huipklijl Q*rbll.önb8
mnbüfdfhjím ídfhjkl Í I fu Jm Ét] hvi fmy
EEIZUI Til'AlJ ntnbafdfhjezn qwiumnli
n< eniui THUu Eldih, ulpcail
L»klm« Hilí rll wvijlpoiui nu
ben OjiIerJiV Mciri llu Tju í f lOnw njvci
benuiiopljfh« Cunf fhjk ifjU n«(nonil BUn
klmnopn ntiuijk vfngbí loij m
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Az illusztráció
és a szöveg-
eirendezés
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 választó-
elem.

• A szövegszedés megszakítása. A
tördelésnél fontos szempont, hogy
lehetőleg ne vagy csak kevés eset-
ben bontsuk meg a szövegmezőt.
Indokolt a szövegszedés megszakí-
tása, ha egy-egy szövegrészhez egy-
egy 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 szöve-
get (1}. Itt is szép az illusztráció foltja, de szintén hat
kis tömböt alkot a szedés (2). Érdekes alakú illuszt-
rác/ótórdelés. A szöveg tovébbra is hat kis tömb (3).
A clm fölé tördelték a hérom illusztrációt. A három-
hasibos szövegmezőt semmi nem szakítja meg (4)

OPORSTUV
DEFGHIJKLM

OPORSTUV
DEFGHIJKLM

lulki rixdííjir ituKl.Kuhailj L imu ihcáelB
i í H h a moludni. Mnl hjklmnbvcui%

klmnoprtuiv?«y niiTjd K h l j

OPORSTUV
DEFGHIJKLM

terlriiiaplkjgb f[ klmnopri. Ztiil
klmnoprt. Zuil
Jkl

Lkam Uutfi
1

LiBHl

OPORSTV
DEFGHIJKLM

Julki íbcdíijií
tttBiiopelkjihiá

LWtonen H«l
bm. Gumnjli
berizuiopIkjsMr
klmnoprt Zuil
jkL Ajdishjklm
•idííhjkim Big
Uui
Ptfirt huiM[n|ltír
rin-ikflruij,
mnbuUdfBhid

nt
Megru m TtjuL

ElLJOd K
iTírTudlIj
klmnopri

Mcstu it
Cunur líi
enruijir
Fudnrei

fljdfghilcl

bcdildW
dfíhiknr
iublf
ML]kilgcn

lüikk ibc

hl/lj
M n l

•uvzi>

Tijul
tlkjli

lyiiíg
ritojt

•11(11

Cjklí

i l l

L<nzu BbctKigi
lijllmnovcDjdí
truBd Kuhi i l j
nwludlli. Mai
klmnoprtsuvzny
judi.
Fudniti iidteh
ahjktenir.
Subjl upon tij i

jgl. Rcru frtrul
bcdiklVkk m
dlsKlkH I>ul|>
subif
M'jkj]£enií JklA
ertlram

enzuHpcIkj&lut
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OPORSTUV
DEFGHIJKLM

P M n

Jullű ibcdíaiif
tnzuiopllkighií

Lirikmen. Hlnl
tért Guiieliki

klmnopn Zuil
jkl Aylshjilm
atdlthlf>. Bis
Ijui. 1 1
Nin huigjuijklr
•dltuk) » fui |I

SmuTSÍSSS
m.
Tnuaklusik ul
nu. RulUtkjlO;
tíiiumi. Enzui
riuLDpivL
Lenzu abcdefgi

••
L«ini abc'deígí Hib.f
hjklmnbvcuHU MukliaeiiK Jklí
nuz&d KUÍIRIIJ mrrgm
mtnudíh. Misi Jüiki abcdígjií
klirinoprcuv^y tmuiopíHÜBhiá
süúi. mifrii.
Füdnrei auUgh TmukauBik u]
BlVklenu. nu. Ruiu-e^lflt
Subgf^^n eijl c t n u i ^ ^ n ikii
awlf|lBJ*̂ >:fi8 izmcfl.
jul. i t C I ^tzul Niri hEAirijUr
bcdjfclrruirzi ^ j jdfhjl^M fui Ji'
drsft|V.llT. Dulji mnbvcMldfiíM

MijkiisenV jldí nC
cttugm M*ÍTU JI i. Tijül
Tífiökaügík ul Cunur rhtjjl: iíl
nu Ruiirefcjlll: eiuui/lt.
cenuLn Ertzuil Lnlliiner?. Hull
nuiOPUd' btfl QiiTJgrTjlu
H'bcder uAhfij bcrtzuiopIkJBhfl
fertjianlüT>. klmnopn Zull

OPORSTUV
DEFGHIJKLM

j í
nimd. Ku hl il| H

Fudtim tidfeh

lubsf upoii tljl

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

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

Fihzod efhimnr Xac degijedf
nortuvszkif plojifedcbaklpo

Fihzod efhimnr Xac degijedf
nortuvszkif plojifedcbaklpo

Utuzyé
mnoprq

Ragkowaf ti ig
hijklmnoprstuif
so. Berti sdfhjf
enui opélhjtrfs

Ápouztrsdflnvcxm lizu klftfsw
bo wer iutzrfdsafv mnbvcxyfi
ékjlghfetrsd isfghjklmdr itóasdf
portze. Rertziu opálékájklmn
miutrewasdfghklm. Kumfjx. Sid
ertzumatrqs.
Murtzewasdfjkln limunoruzsfr

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

• Az illusztráció elválasztja a elme-
ket. Gyakori kérdés az, hogy bár-
mely újáágtípusnál hiba-e, ha a cí-
mek akár az oldal élén, akár más he-
lyen egymás mellé kerülnek. Nem
hiba! Sok ezer újságnál rendszer az,
hogy a főcímek az oldalindulások-
nál tervezetten egymás mellé kerül-
nek.

Mégis szokásos, gyakori, hogy-
ha lehetőség van rá, elkerülik az
egymás mellé tördelt címeket. Az!
egyik megoldás - ha nincs illusztrá-
ció -, amikor az oldal egy vagy több
elmét, esetleg anyagát keretbe tör-
delik. A másik, és sokkal több vál-
tozatot jelentő megoldás, ha illuszt-
ráció van. Ilyenkor a fotót vagy
grafikát úgy helyezzük el, hogy az
válassza el egymástól a címeket.
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Zefg híjklmnoptxyzlséhyedcbagorstuvwyzw

10

Seqripm |
Zghnxnmnsq Ijihyz

twjihgfejcmsqopij

Lisklmcr Hill Hvl píí
bon Guiitrjik nnStl Mlyjhfn suijulkUiil UttdUlopti
brnuiiopIjfMi l ih j t i lo i űsdr
Umnopn i tu Frbiliíji Mmikei 0*11 Nin hmpklrji
Paidr.l Apui ahi igbvlrtdci í ikr iliji ü[uj idlí jkln fujm
asd dfsh jjfclij AfiT*l injuasí rsítíifl ojLLUidfl mntuxfdfhjfiín
íilXjlMfl 011 ísddfghjiklu- iwvb Fnhi frtiui Taliáy
H*Sja aiwrgh iél tjligdf Cll Smuilanhiai rl<
urGtzm, M oMjaiísdígh nmiityiiiDlIt Mc(N slu Tju
q.flb|o4 njk Uli ni GHm (IJI nhiu jmökiol, Cunr Dijk ifjü
Böiokl Qwtd liuíioUIk Iplumc fh; ai- truui*
bfti hranöi y Tmaikiugtkul mlrvnleúSqvd UiilmB Hill

Eefcba
klnmhs
uvzfec

Uniul^h kijiTc LkJBhcw^Krvh
crliiVI is4!(li)klltheníy iijyl)
Sendilgkl
I W n i muhi habcdctghujklidr
d Á

Sabceg
konlrstuvon
wyzonml
A Fcgij Imnoprst lihgfedcbloqrsiuvw

MrgnsiuTju sdfh,k!i.fujni tooióiükjiu
«f OTim ilyi Atflwl mjuiíl MCJ.I Hu Tju
nufiDUIk alddfíhüttu Cun. rhji ií|U

nu Ruilr eijl qMra leulfeh Panií i Apui
cinuni EITUI i t f Glim, Ilyi lui df(hi)k!ü
nuiopud liufioülk ü l k)(h« Öli
Nin humklrjl Tmiikiuirkul Q M J I I ÍMKÍII
idnijkluluJTi nu Ruilr cltjl K I Gra Stl
irmlnnfdrhjíln ctnulm Erzui odb)t-Ó njk Ull
erTzu TEIZAJI I U I opasd Bzyiokl qwEd

Lustvuyázyt
degfcbjkl

fdih. ufpíaw U^l
i

pj jp
vmSU [Ikighín df iCmn njv j
ubiilútHtoúí qwúparu? üUn culuiac Enui
n u Frh-16^ vfngM joij m jzitiopaid
(tti IsB-freJci Htl pí í tógld, Nln huigiUrjI
Acqwl mjuiil vmíU (]k|(hfn saibJUiifu^i
a«l dfeh u*IU Iihg íilui Ojdf mnbnfdifijéni
l í l kjtujitr öl i m i Frb.uJtJi trlíiii Tiliasl

j í i itodfih |hr !|bvfrtd<i m

degijedf
F6po jh ! Sdku
UIopol Okujmnhl (
Blgqvópoá aki uj mjli
clVdnuie ]h Mh
iiwdb.n.
FiyK cderf**U nhum
bnműbent td fcrtlbn.
bo\)h oprilu Ttullúorn
ovbpr uioii-nn nbdfi
Crtrwi ukoiúk Frtuii)
tqwtdctm 6>Jjh Udoi
uoip bglíhnin juikdui
UHWtl WcPlv bglihnl

ílll f l

un JUmkbdfhi vii.mli yid Mndrbjkl

Secgijfepo
loqugiedcb

p h i
dí.ib ilihbl
CrajoUípo FolüHuJyl

Xiwcd bg tuhm Otli
ÜUJk Jolfl, bhn ifVo
i i U d f i j elbvcd
Mvjmgv gmg£jküúl ul
f « i Bihnmi ulk Swqj
yaijwKtorr YnmiJUliú
tío?öií6torng hiúim
veüti mh (níitUfyi^k

Pdps ght Sdkuilr»
ujadul űkujmnhlz gbtt
Bun-3poa Oki ujnijh
Td h M

13

Négyhasibos feleim, kéthasábos címrendszer, mellette il/usztráciá. Egyrészt a
hírértéket mutatja az anyagelrendelés, másrészt a raji választ el a következő
2 hasábos címtől f10)

Háromhasébos címrendszerbe épített fotografika a választóelem. Utána három-
hasábos riport van. A elm kéthasábos, mellette portré (11)

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)

Kettős választás Háromsoros főcím, l/d, portré és képszöveg mellett egyhasá-
bos 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)

Ecegifjon
mnoprqstu

Buktimrniu klmnopn ídlhjlu
mHtdí CBhjklé cvnmnmu rojir
«]k|jMd SopomTu Uivbnml
»tff.öpób njfgbjtlran bii,l|r
munj! Lírt dt<
ApoiuliTtsilsIh, iliu kU/tUig
bo wrn lulimdf rnnbcnifó

Ogijkqorst
vonrpiegfíhj

<r GT
_ _ fioiiik

i t l kjjMd. Otl Tmaikíugik ul
flMya aíidrgh nu Rullr cijl
**f GTnn, fiyl CEirumi ETJUI
qdb|oó lyk üJi rjuiopaíd
aií.olia i(»cd Nin huigjUrjl
bulz hininok , id f l j l l s, fujm
dpoíúaukgiLi innbufdlhj»n
Jcfvb ujzt bta Eriim Tilrasj

Hilf

bgijklmnop
fghjiponm

H.I pí í losrd
vmod Itkjehfn

ihg táloi Qsür
ut Fibuósr.
h l igbWETdu
ieqwl mjuflsl

ásd dfgh jjklü
el kjbgdf Oil

ojjjyj itsJljh
Mf GTÍIÍI nyi
IiiF imllk

nu Rum Eleji
ctnui.i Frzul

ilin huigsklijl
drhftlsirujm

mnbafdlhjÉjn
rum Ti i i i i j

Jtj i i >lu Tju
G.nr fhjk ilju
erliuul

SG
Umrt udr E

htjegiqu
tuqryzéljieg
fcabdefghi

A>df Ohjtlt Jd.afrnn ÜiJ ukopéJII ríVdwizi

óú, ikflWapö

Jíűmihl vdwi
áélú pola, n\t
dtVrbiizhbl
CmjfiiMpij F
yxiutd bg iu

uiopdy- vficd- FcirmDkl
6 Faijlú í i i , ikSulopíB. Fnijhi

uwqcv
>V Bml JlUmjhl vdws l y Biu

EurunnOO üti polLt. ntliuhmnUi
dfnb nrhbt

lUíiujji CmiOOÓpo Folukiujyi
bnl Otli yuwEd bs lutinl Skli

ólüük loljlh bhn afro ftlüök lolrfb bhn -fko

fo*t.Bihnmj

3) isáidlW glbvcd
ÍMiní Mvjmgv gmgijkMi u(

Ulk S«u u m bglzhnni luikdlU

118



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)

1 *

Kedfgepon lihgfed
bedcghijklm

Ll i l l im, Hil, Hvl piaijaid!
Mn GuiMrjik -mini llkjifcfn
bírluiiopljthla lihg Éíloi dsdf
klmiwpn Fiai Frtmíaji
Plsdfil Apin ( k i isb~f«dci
aiddfghijklQ Aeqwl mjuail
tílkjghfd 011 asddljhjjklU
flddys afedfch Ul kjhidf Oil

qcLbjoo njk OLi íif Gi^n Ilyi
Btyioká q^cd HufiQulk
b|I: bmrxlk y Tmutuufik ul
opoidiakgiu nu Ru,ir ek|l

A fcgij lmnoprsl

iófiya Msdfgh nhíu jmdkic
jel GtITO. Ilyi ip4umr Ity t
uuf lolllk mbvnl cúCfl v

iwvb Fnh? trtn.[ Taliíy
Sniu n tnhi ál r.l
BWVC ighjulolk Megri nu Tjü
nhTu jmokK)] Cunr fhjk ifjü

mbvmrúttqvd Lisklnw Hitl
Mcolünh nr« ben Guutrjik

OVuUrií it fjkk klmnopn
taörarnkfol- Pesdftl Ápin

Í*ibf kid nbg auj flfah "̂VIU

kj l m (ray lel Vjjhia ön

Sabcdefglujklmn

ö.ikr i l i , , Uliid MmikSI q w t ,
'Kn;iű (Áujidfl 6xkr ilgi ÜLud
iwvb Fnh? rgnjid DkuiKin
sniu Bgnhi dl i«vb Fnh?
awvc IghiUDOlk Slliu Jlgnhi dl
nhm jmíkiol awvi líhjuiolk

mbvmcudqvd aplucnr fhj as-

Ulosd lhg?qiL edrolünh úri«

Ulmgey
utvusr

D cder(Vju nhmm
ObOí sd ftnibn.

Crlnui UIOÍÖÍ Filuiiy

vPtcd Fnnnül
AidY Ch|kli lóiüCmn
bvfíj (p**t xi uiopúy-
óu iküUopiló Fnijiu

AlUIHt loljlh t*n afko
i tMI

^ m j
cf.tfmnt. jh Mhjj l iui

Ufapcl Mujinnhll ebll
BEBqwfipql 01[i Lu mjl
cfvdmnt, jh Mhsitiui
qwdbvn
Fiyx cdcKvtli nhium
bninObcvH u] fcnEbn
benjh úpnlu rtíiliuom
cvbpt Uloii-iyi nbdfr
Cítnu) uloiftV FHuii,

j
Ihj uiopilll rfydccrüiú

Ein Lében fiir die Kunst
Aidf Ohiklf aoluOmn Ihj ulopíl/l ilvdtcnilü y.swtd bg lühni OH, asqwel Wcf,v btlihnl
bvcw a « i H ulojidy- v l l t í Fnnjioki iíWk lOljlh bhn 1IH0 ih] uioptlll rfvdcemiu
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Oldalak
átkötése

Amikor a cím, a szöveg, a szöveg
közti alcímek, az illusztrációk, kép-
aláírások, beosztások stb. terjedel-
me meghaladja az egy oldalt, foko-
zottjelentősége van az oldalpár ter-
vezésének. A páros oldalról a párat-
lan oldalra átvonuló riport stb. ele-
meit 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 oldalrend-
szernél a legkülönbözőbb formák
alakulnak ki. Például három anyag
alkotja az oldalpárt. Mathasábos be-
osztású lap oldalpárján a hasábrit-
mus - a többi között - átkötés ese-
tén: a) 3 - 6 - 3, b) 2 - 8 - 2,
c) 3 - 8 - 1 stb. lehet. Az alapsze-
déstől eltérő szövegszedés is alkal-
mazható az oldalpár(ok)on.

Az átkötés lehetőségei közül né-
hányról röviden: 1. A főcím végig-
vonul az oldalakon (vagy például
másfél oldalon). 2. A főcfm és alcí-
me mutatja az összetartozást. 3. A
címrendszer és az illusztrációk mu-
tatják a folytonosságot. 4. A kerete-
zés (fél- vagy egész keret) követi az
anyag terjedelmét. 5. A tipográfiai
elemek más csoportosítása szolgál
az egy oldalnál nagyobb terjedelmű
anyag összetartozásának kifejezé-
sére.

Don
Jüan

•^jwiml ni

Eighs min/Hí Jíoiel Prt& wi
u tuodmg, ttuh in tíu l/gfil
Ütt importon! dattopmtiyti
iwcnty jtaii. And thty
Oigamzati&i by icurut rtptuirr

Ustuvzo ijkecd

•uUwnn llto^n * ™« Rr«lfe .rlM*

Racdeghij lonpsr Z

M^nninJllfl Mvun

ZZTi
—>4pd4 iWjMbirn f H

m-frUnfll, f i

5-^íSíSr^i ti

Seqripm geflonqrst

Kedfgep
eg ihjop

M-|-*v (-*IJ*J+i Ml

720



t PANORÁMA

B xcv bnmö üíóiúl 1
iuzl rewqa sdf gh
iuztr ewqasd fghji

zhn tgbvfr edcxs wqay
Göáó úíépol üökiu jmn
qwert zuiopő i í l kjhgf

Pycuri mnbgh juztrf
óáopü ílüúö loiku jm

Pildf II Apui i t f Glun. fiyl
ud dt|h JjHÜ- qdts;o4njk üli
163 kjghCd Öli Bzyioka qwed
qOAyi áéutfgh bs« hmnűk y
acíCIim.fiyl SpoíO iük gm
qdbjoS njk üli llfvb ujii bfd
Biyíoká qu-td dEbyarh f i 1

b j i i hrnnsk y Mim Ml q W > ,

lervb UII I bíd TUijlA otujidf!

MNOP RSTUVWX

mnqtyi

PAN0HAMA9

YZABCDEFG TUVWXYZABC

I.U. Ru«r tljl
ceiui«i Enui

Miit huiptlijl

Snljib ikjmnűp dtghjkl

Síim EI|nhi dl uh( ülo. Jnir

KkauBikul 1(1 kjhsdr Oll qdbloí njk Oh rtívb ujü brd
Ruiir ekjl qúóy* A í̂drgh Biyiokii q^rd drhyam i\'

um Emii i»f. Cum. Ilyi blU hmnak r MroikSI q»i •
ODud

Kétoldalas riport a társadalmi hetilapban egy opera
({próbájáról. Az átkötés egyszerűsége mellett is ha-
tásos. A páros oldalon a négyzet alakú fotó mellett
elórezárt kétsoros főcím. A páratlan oldalon fiatso'
rosellrezérl akim magasságában téglalap alakú Il-
lusztráció. A kér oldalt a vékony lénia Is két tömbre
oszt/'a.A szöveg közti három Illusztráció folt/a étvo-
nala Is összetartozásra utal (7)

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)

Átkötés kétoldalas anyagnál (oldahész), A terve-
zésből kitűnik ez oldalpér összetartozása, folytató-
lagossága. A verzál főcím értelemszerűen is két rest-
re oszlik. Az egy magasságban elhelyezett Illusztrá-
ciók és az alc/mrendsrer egészíti ki az összetartó-
rásra 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) 4

1

" " ^ k.1

Itai biiH ul> 1-41

fr • .

Edefgicjo
onstu
Sabgcdejf

WMí

[ S S 5̂ ««̂ » ̂ 3Ssí
•HfridJW"*! iKAVIMItiiíl íüSr^r i í-ÍS

k? ffr- P H

Ss.fSjrfi'i', frí~».ir»~iK"1i.t;
1"""* 2^7;,'°^sim"

SÍssSZ K Í ^ I B HI°,Ztr Ssaff-s

sisowíd! sSSw^ S i w s ^ ^™"í*s

121



Vázlatok
egy
újságoldalhoz

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

A szedéstükör 47 X 70 ciceró.
A címrendszer Times félk. a szö-
vegszedés 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.

Computer Profes5zor,magnó,tv-fflm
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Első vázlat Az Illusztrációk szélessége kéthasábos
(104 mm) A szövegből - ha ezt az anyagetrenda-
zést választják - 34 szedett sort kait torolni (1)

Második vázlat Másfél hasábot (17 mm) Illusztrá'
dók esetén elfér a 250 borglsz sor Az oldal négy-
hasábos 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 súly-
lyesztett cím A szövege/rendezésnél három hasáb-
magasság alakult ki A megoldás bonyolult (6)

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

4 ekkor erőltetett a forma (7) /
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Amikor
egyforma
a terjedelem
Az oldalak vázlatai után - a még
szemléletesebb - makettek lesznek
az illusztrációk. A téma továbbra is
az, hogy a szerkesztőségtől kapott
anyagokból milyen oldalak tervez-
hetők. Ezúttal is a legjobb, legérde-
kesebb megoldásokat keressük. A
példák arról a szinte kimeríthetetlen
gazdagságról kívánnak képet adni,
amelyet a tipográfiai elemek alkal-
mazása és variációja biztosít. Az
egyes megoldások-egymás meflett

szemlélve - néha egyértelműeknek
tűnnek. Am egy konkrét tipográfiai
rendszerbe illesztve csak néhány
lenne megfelelő.

Három egyforma terjedelmű cik-
künk van. A feladat: a címek és szö-
vegek legmegfelelőbb és leghatá-

sosabb formában történő elhelye-
zése. Az elképzelhető és megvaló-
sítható változatokból mutatunk be
néhányat. (Páros és páratlan olda-
lakon.) Az újság formátuma 13 fó-
lió, az alapszedés 9 és fél ciceró, ha-
sábköz 1 ciceró.

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 kö-
zépső 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 novelle-
tombiére épul a felette levő két anyag Az induló elmek hiromhasábosait, a sti'lyesztett c/m ugyancsak hérom-
hasébos. 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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variáció
- egy témára

Az újságtervező egy oldal megfor-
málása előtt a lehető megoldások
között választ. A tipográfiai tervezés,
tördelés nem elégszik meg azzal,
hogy az anyag valahogyan elfér az

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.

A szedés ff x 11 ciceró, hasébkőe 1 ciceró. A fSc/m kétsoros verzél középre zirt. Az oldal enyagelrendeiése - e focim kivételével - ugyanolyan, mint az előbbi.
Címszedés: Bodonl félkövér. Az alcímek kéthasibosak. Szöveg. Times petit (1) A különbség: a főcímet keretben helyezték el. Igy szélesebb a dm tömbje (2)
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\mjtpQivx njj
df lomn njvcx
qwfipoiui üün
vfnBb4 ]aij ni
Kvl p í l lAirdl
vmSU (lkjhj/n
uhg íiloi Sid(
fla<t FibitUn
Bhi Ijbvfrtdci
Aeqwi mjuui
u d dfgh jjklU
í í l kjhgfd Oil
qAAva itsdffh
a i l Gl im nyl
liufioUlli
MmikOl <vqi i
AlKr Hifi Ulud
rsnjio dkujdff
iwvb Fntii

Pudfil Apm
i i d dfth JjklU-
i í l kjhgfd Oll
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qdbjoo njk UIl
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MINI POMPADOUR
— M J U Í I NAPÓLEON

mbvni cuöq vd
cdcolunh ilnv
Ulogd Ihglqi
qvuufst it fjkk
úaAf 0 inkfDI
qw,bl kiö nbg
Ekj hui fitzy

EAtih. ulptAfc
wvijlpoiui rtjj
df i6mn njva
qwflpoíui SOh
vfilgbé IDIJ m
Hvl p í l láafdl
vmBü llkjhefn
uhg í i loi 6idf
ffis' Frbilúaji
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Sniu zlgnht ÚI
awc lahjuiolk.
nhiujmCViDlU
iplumi fh, ai-
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ó.jr 0 mkfol
owrbl ki í ntn
Ekj hui f iuv

WVFjlpolui njj
dr ritmn njvu
qwApoiui ŰUTI
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Példánk egyszerű és mindennapi.
A lap Rajnai-formátumú, a szedés-
tükör 70 x 100 ciceró. Egy oldal áll
a rendelkezésünkre a színes riport
elhelyezésére. A főcímen kívül há-
rom 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 szedésvariá-
ciók éppen úgy, mint a címek sze-
dése és hasábszélességének vál-

tozatai, módot adnak arra, hogy
sokféle megoldás között választ-
hassunk. Az optimálisan legjobb
elrendezést keressük. Ehhez szük-
ségesek a vázlatok, amelyek egyi-
kéttördelésitervként használjuk fel.

Az újságtervező ismerete, jártas-
sága. Ötletessége ez esetben is szá-
mos variációt eredményezett. A be-
mutatott harminc változat korántsem
meríti ki a lehetőségeket. A példákat
kiegészíthettük volna negatívba, tan-
gírba forgatott címekkel, a szöveg

közti alcímek más elrendezésével,
továbbá a függőleges hasábvonaiak
más és más alkalmazásával. Ha kí-
sérőszín van, tovább folytatódik a
változatok lehetősége. Szinkeretek,
színesen nyomott főcímek, vagy
színnel aláhúzott szöveg közti alcí-
mek. (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

Négytiasébos süllyesztett kétsoros főcím. Az első htiib Iniciáléval kezdűdik (3) Négyhasábos keretezett, süllyesztett tOrtm (S)
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Mini Pompadour
— Maxi Napóleon
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Héromhasébos, kétsoros clm az Ind/tis.
fut fal mellettei (4)

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

PMdfd Apui
u d dfgh jjklU-
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Kevésbé jó mtgotdés, mert 3 titséb szöveg
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qdbjoi njk Ull
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Szöveg közi tördelt négyhasábos verzál clm. Ez az oldalrész is Iniciáléval kez-
dődik (6)

P lf il
dfgb

F Glim fiyl MlULliAlqwii ben Cuiinjik Ulklmtr Hill Hvl pGi fo(fdi
ifgbuklű qdbjoí njk Ull í i k r HIJI Ulud butuimpljlhli berl Cuiienik vmOU Ilk«hfr

U\ kjahfd Oll üiyiokA qwed rjnjid okuiidfl klmrupn benuiiopljfhu tzhg £Uoi üidf
qMin Msdlili bgli hmnOk y wvb.Frth? Plidf il Apui lilmnopn. n u . Fibllotji
Mf Glzm flyl ípoióiukiiu SiUu íljnhl ól Ká dfgh jjklU- Pudf il Apm l i i ! libvfredci
qdbjojnjluh lefvb u«( bfd nwvctituuioH Ml kjghfd Oil ísddfShilUU Aeqwi mjuiil
Biyioki i

i hmm* y
1 Wi (!U MINI POMPADOUR

3 £ T ! — MAXI NAPÓLEON
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ftibvni íatu vd úa&f ó mkfúl qwApDiui blln Awcrshjulolk Snm ztgnhidi lil



P lfii Apui u l O l m t)l MmUSIqwix bo i Ouiatjik LUklmer HM Hvl pdl lojfdl

dfghliklU qdbjoú njk űh cflkr Ilijl üEúd berluiiDpIjThift bcrl. Guinrjlk vmöU llkjlhfn
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MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON
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llt a siöveg kőié tötdtlt verzál f6clm keretezett (7)
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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. A 3 hasábos tBelm kttttmtt (11)
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Keretezett káthasébos, négysoros clm e szövegbe süllyesztve (9)

acf Oitm. flyl Mmikol q « i bal Ouirerjik
qdbjoí njk Ull dxki Hifi MM bm™0D|jfbu
DlylOki qwed

ddtih
•ef a iun. üyl
qdbjoD njk Ull
H k É d

p
lefvb uju

k ftu

Hzyioka
bili hmriDk y Mm 101 nwt i
dpoto áuk gru £ikr Lliji fllúd
Itfvb u|E bfd rgir>0 Dkiüldft
drbyarnni s«nb Fnh?
MmilSI qwi i S(UU rlpihi A!
Aikr ilzji Ufúd awvcnrhiuiolk
rcnjiO okuildfl nhzu .
iwvb Fnh? Ipiumr fhj
Sniu lElnhl 6[ mbvnl Cü&q

Mini
Pompadour

— Maxi
Napóleon

ipiumr fhj ai- qvuufie n íjtt ír i«nn nj>a Sllni iljohl Al
nbvni ciiflq vd 60ÍF a mifol. gw4p6ÍU! Síin iwv; aipuioUL

bcttimbpljfhli

Paidr.l Apln
«J( i f íhUk]ü
Ul kjghfd Oil
qiWyi í d d í j h
ül Gam Ayl
t|db>oí njk Uii
Biyiohi qwcd
bil i hmnCk y
3puí4 áük n u
kfvb uHI bfd
dfto«mn1
Mmlkű) 5 * 1 1
Sikr lüjl Ulúd
renjid oku^dfl

b F l t

Hvl piá loifd!
vmOU ILkuJifn
tthg tiloi Udf
m i F.bllüji
«i ! líbvfreíci

uddfihjjklú-
i t l kjhgdf Oil
qDGyi ííidf(h
atf Guru llyl
imflouik

nuLopud
Nin huigiklij!
•dfhjkl il rujm

b f d n t

OuucnJUil
dfhklfp g j

aklmnopir Zuqlj
Ikl Aldiihjmnw
udíahrtlm Biai

Nlnhu lonjklccw
•dfhjkl il fuir £
nuibvcxudinjkein

á i b

mi T ű n cjkllkd
í t f lum Endnl*
nulopaid
Hibcdcr ufhjmbi

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

idfhjkl il fuii Ji

Tmuluutlkft ul
nu Tiun cjkllkd.
ctrtuim Emmlk:

ambvcxuUhjliein ikl Aldlíh>nn» btu Ga.itHinl
KUI Tllnildjbí udflhtklm Biei berlnopüdnjkMi
III Ulu aklmnapnlsIOkír
M=FTI ni lUhn Nlrlhu i(<rljtlicw Jkl Aidt ZuqU
Cunur fhjl: jhfi idfhjkl il fuir JI udfrhjtltnjinnx
fcilEi|nuin mabvcuidfhjkcin jiu m flui
Julkubcdííuftti U I I I Tilnttdjbe Nitlhu

í l k b i M

ibcótíihi
hjklmnbvtudeini
niuid Kufhxilj
mcilLjdrh Mllhíj
k l d r

FudrlKi MifhJU
ihjlilcRii
Jaiki ibcdcffjif^i
alEÍopclkj|hiáwi4

Kétsoros verzál főcím sz öthasábos szövegszedés felett (12)

MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

Piíbjkíjsrljklrew craioptlkjlhllwrf bcnaopudflhlkll klmnoniuu>«ydf Tmlíkíugikie ul
Fulmi i th Hml .klmnoprt Zuqll rtiusd Kuf hw II, Cuour fhik ]tir. Mt| iu Ki lljlwn
u d Guliciuklb jkl Mdiihjmnw mcnudfh Mlihij Ulliujfc Cunur fhjk jlili
bnuiopudfthjklf udflhjklm Bi|{ k1mncpfliuvi>ydf TmuUuilkrc ul lemipiujn
•klranoííl Zuqll Uiu tudi nu Tum cjkllkd Julii nbcíKfljIflh
jkl ArfJÉWmn* U n i u ibcdef(hi Fudnrci udfhJU ca lum Ennnlt eimopillijjbláwit
udrtfiiklm BifL hjlilmnbvulderiLi flhjiilcnil nuiopild roilru
Ulu niuid Kuf hw Ilj Ulklmtnb Hml Hibcdcr uthlinbi Lliklmcrlb Hinl
Ninhu limikJitw mmudih Mhhi] btlr Guucnjklti rtmijnuin klmnoprliuvaydf
Idfll^l il fuir JI (biilsMii bettuopwdrghikK ixil^M abcdcfibl ludt
mnbKaudfhJUm Habcdcc ufhjlnbl itlmnopn Zuqll hJUmnb^udimi N.rthy ipUjklrcw
ulu Tunlldic* mnt~audrhjkciii Jkl Aiíiíh|mm- műid Kuf h-Ilj idfnjki 11 fuir ji
ni DUI TiInlliUbB udíthlklra Brjl nmudíh MlihlJ artimjk
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MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

Pxlmenn Hlnl iklmnopn Zuqll rauW Kuf hw IU Cunur fh|k jHfc Mtjiu ui Iljlwi
dfu Ouiitnjllti Jkl Aidiehjmn* menudfh MllhíJ erliiujk Cunui Ihjk jlifi
EmjPODndfdilktl iidfghiklm Sni klmnopmuvnydf TmukuKikn ul ftnzignuln
iktmnopn Zuqll l|iu woi nu Tuirl ejkKki Juli. «kcdifjjiiflh
)H Aidílhimnw U n i u ibcdef(hl Fudniti udfhjkl ctrtuul Ertiinlk eiirloptlkjihiáme
•IdFihiklm Bzti h|k|mnbmidirni iMkleHil nuioaiHi mitni
Ijiu ruuid Kuthwll) LukimerW Hml Hibcíer ufrijjnbl Lliklmtrlh Hlnl
Nlnhu i|HIJklfcw menudfh Ml.híJ beír Guncnjfciti fcmuMuin klmnoprliu.uyif
Klthjkl 11 luir Jl ihjkierill berl>lopudf(hjllf Urln
mnhvaiiilhjkem Hibcder ufhnnbi «Umnoj>rl Zuqlf hiklrr

Dupla léniává/ kereteiatt főcím (13)

nkunerth Kini
J T r Gulzerrjklei
bmzLDpudfBbjklf
iklmnoprt Zuqll
jkl AliUthjaum
udflhiklm Bi l i
Ulu
Ninhu tguljkltew
vllhjkl II luir Jl
mnbvciiudrhjkein
erUi Tmlraisdjbe
ril
Mtpu Sll Itglua
Cunur Ihjk j l l f i
Iiululk-
Tm>l]uu|ikrc ul
nu Tum ejklfkd
cenuai ErUinlk
nuinpud
Hibcder uíijinb.

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

Cutru 11. Itjlwn
emur fhjk j l l f i
Tinujk
nmufctugikre ul
u Tulrl ejklfkd
cenuiu. Erulnlk
rmiopud
Cunur (hit jh'>
fcruignuln
Julkl abcdeltJifah
Biaopilkj lhi i«i í
miTru
Liikímcilh Hml

•klmnopn Zuqll Nlnhu igsnjklnw
jkl Aidlehnnnw idrhlk! it fuir j l
iidrshjklm Brji ranbvcwdrhjkein
Uiu crm Tunáidjbí
Nlnhu iffWJkhtw rit
idlhftl u íuir Jl Mejru tli Iljlwi
mnbvaudlhlkein Cunur líuk jlil>
Idlhjkl !l fuir jl bcr(iiopu4.ljllh
mrtvaiiKirhjkcin íklmnoprlfíhiVIf
enn Tilniid)tie jkl Aidi Zuqll
m njdflhjklihjmo.
Mcgm 111 IUIWI jlu m Bil i
Cunur (hjk Jllfi Ninhu

Nirlhulj
Idftjkl i
emiujk
Tmukain
nu Tűin
cenuliii
rzulopuc

uvixydf

tnjkErew
fulr jl

(ikre iü
ejklfkd

Eitunlk

Htbcder ufhjsnbl
fertrignu
Lenni e
hjktmnljv
rauiil K
merluúlh
klmnopr
sudi
Fudiirci
tnjtleilii
Julkl Ibc

n

bcdefihi
uidími

UlihíJ
uvnydf

udlhjkl

aefiiiflh

Süllyesztett héromhtsibos főc/m (16)

Héromhasábos süilyssiUtt Keim (74) A siSvegsiadés négyhasábos, A Keim vanit (17)

n u m e n h Hinl
V< Qu.Miljklti
bemlopiidffhjklf
•kknnoprl Zuqll
Jkl AldUhjmnw
udfjhjkim Bz(i
Ijio
Ninhu isinjklrew
•díhjkl I Í fuU j l
nuibvCMldnukeln
•HE T.treiidjbt

Meiru in lt j lwi
Cunur fhik ilil<
cnziulL
Tmukiusikn b]
nu Tum íjkllkd
cenuim EminK
RUlOpUd
HlMder ultuinbi

tklmnopn Zuqll rtzuid Kufnwolj njklmnbvH
jkl AMittunusw menudfh MliMJ m i d Ku
udfeWklm ~tng, klmnupruuvnydf minudlh
ni Ti Ici i i tUM beír GuLitniklil üífEhjklm

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

Megru Hl Iljlwi Ninhu i imjklim iklmnopn
Cunur fhjk f\tK tdfhjkl i l [uir Jl jkl Aldl
femlpuin mnt*aiid.íhjkem iidflhikle
Julkl tbcdtfejifih enil Tilnlidjbo jiu m
imiopelklahiiiwit m Nlnhu
mllru Mcsru 111 [Ijlwi oifhjkip
Luklmcnh Hml Cunur tb/L Jlllk mnb>] II

•idénu
fbw.U
Mlihg

BIBI

fghjkir
Zuqll

Bril

(Jltlrt»
Fuir j i

Ninhu iginjtlrtv.
idfhjkj iL fulr j i
erti>ujk
Tmukiugikre ul
nu Tum ejklIVd
cenuuc* Enilnlk

Hibcder ufrüinbl
rerlzlauuln
UTOu ibctterghl
hjklmnbvuidenu
rliunl Kufhwilj
menüdül Mlihij
klmnDpcuuvnydf
(udi
Fudnrei udrhjkl
Ihjklenn
Julki abcdcfijifgh
enmpelkjtnllwí

MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

FliqWlpoi Bk! ujmlh Ulupol Bkujmntiu jbn
Paulcpílll ri.dnniiu v i i u d bf Lnhni B U I
ud d Frmnlki <l[ÜSk loljih bhn if ko
íú. iköUloptli FKglu drvrbtlrhb!
uwqn FIVH ederivgez nhium
Jlunvhl vdws IV Biul bnmfibcvx Ml frngbn,
lelú polu. [tyuihmnUo benjh apnlu ruillüom
dfvrb rtihbt cvbpr ulo«-iil nbdfr
CmJOuípo Folukuijyi Cnnuj uloiik Frluny
yiiwcd bt mhnl Bkli iqnd<bn Bkjlti Itool
ÓIÜOV ioUfri bhn tfli

j
M»Jm(v

i s q « ' Wcrrv b|lihnl
ihj uiusílll rl\*«!tiu

cfvdmnD. jh Mhgniux BigqwApoi «ki uj i
bnmSbcví id frngbn CmlOüípo Follrtu
brnjh ooniu miliunm y^^ed bi tíJhni f
cvbpr ülOü m nWlr iW»k ioljl"h bhn •
CEICIUJ ulaAdk JVtuiLy títedfkj gtbvcd
•qwedfbn Bkjih Itfra M~Jm|vtni)ukMI
féwi Binnmj uik S«qj fem BihnnJ uil S

I rtimS
> |hl SJkuíi ic- PSpo ,
cd b, mhnl Bkl> alopol

/l *íí«ifos kenteiéit lűelrn a szovagmaiOt bontjé mtg (15) SüHyeíilett elm keretben, e 2-3. hasibbtn (18)

Plmenh Hlnl iklmnopn Zuqll

auuerljklel jk] Aldiíhjmn" mmudfti Mlihy ihjtlenil m l o p " «
beniiopasdfihjkír udlglulllm Blgi klmnobruuvmdr Julki >bcdefg|iflh Hibcdu ufhHntH
Iklmnojin Zuqll (ennjnuin
jkl Aidlítumnw I i| Lemu ibcdefghi

usd Kurhwilj Fudnrel
mudfti Mlihy ihjtlt

b d r Jlk

jkl Aidlíhjr.....
iidfihlklm Blgi

mnbvcxudrhjk^Ln
enrl Tilnildjbc

MCJIU .ti Itilum
Cunur Fiuk j l i h

Tmukiuiikrc . .
nu Tum ojklltd Julki ibcatf(ji!|h enu Tílnásújbu
cerluui Erlunlk eHilopelkjlbilwií ril
nuiopild milru Mtjru ni Iljl»i
ítibcder urhjinbl LJiklmcilh Hl ni Cunui fhjt Jllfi

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

j m n b
rtiusd Kuf hu ilj
menudlh Mlibu
klmnntmiuvnydl
sudi
Fudnit] udfhjkl
ihjkknu
Julkl ibcdetaifih

rihJkil
ül Iljlw iltlnmopn Z«U
fhjt jlifl |k< AldUluiniw

PBiopílll rfyd
Ed FmníW

ÓB, ltíQlop*14 FHIJiú
uwqn
llümjhl vdM ny Biul
áeló polU. mjxuhinnuű
dfvrb tubhl
OnjíüSpc Foluklujyi
yxiwtá bg lohn Aklx
ólUOt loljfh bhn 1H0
uáédfkj glbvcd

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

t k p
ynwtd bl lahiu
DlUfilI loljlh bbn t
uáiáfUitbvcd

J W t 4

imrw piiAljkBúá Hl
bpthiun ]dkSul

uqMl W<0v bjlital
inj UIDPUII riYdíonlú
Ulopd akuJmnlH tbu
Brnwdpoi Bkl uj ffljli
cívdmDC, jh Mlujruui
qwdbvn-
Ryji cderfvfU nhzum

uqwil Wefn bfUhnl Pipa iht Sdkunitw
thj ulopilll rfvdcerliiu vuwed bf Izzhnl akl>
vrred FrmnBki 6IUflk loljfh Mm llko
Aidf Grijkle UluBmn ifred. Prmnekl
bvaiy iiwer II uiop4y- Cnuaülpu Folllklujyi
úü. ikaiuoptló FSUIÚ uitdfXj trbvcd
nwqcv Mvjmlv pi&j&ói (d
Jlumjhi vdwi iy Biul ( m Bihiiírj uik SnqJ
MIA [nlU. lajnitunnlU riq« eder! ynoalUAü
dfvrb nihbl zdeTÖMóafiiilvEtilm

J « ( W
l m Bduail u * Swqj
rutn cdal VCUDDIUM
cd«? OOMe (Hf hnikn
vditi mh pifoWí-qk

cfvdrrtBe Jh Mluptnci
qwdbvn
CmlíuSpo Folttkimyi
uledfkj pbvoí
Mvjmiv inugjkBU td
fewL Dxhnml uik Swqj
yiqw cfer! Ynmeiilü



MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

p l ffvdonun rumid bt Bztuil okú
I:II JJ FmnSH AiUok iDÜIIi bhn «fio
6Ú, ikMIopös Fritjiu dfvrbrtihbl
uwqcv Flyi cítrfviei nhnim
JlUmjít nj«i ly ftul bnraObcvn id tmebn
Utó polü. mjmhirmul benjt opnlu liilliuoro
dfvlbruhbl cvbpr OloH .yi ríWft

oMkiujyi CnrmJ GiMAk Frluriy
a lubnl 0U1 iqirtiítpn AkJlh á*So>

IttUfh bhn «fto umn bfllhom juikíOl

b™«icvji ti fen^™,
benjh oprilu milliom
cvbpr uloii lys Hbdfr
CrtriuJ ulotófc Frtuuy
iigwiilcbn Olíjlh l tod
Pewi Bihnmj uik Swü
yiffw cdtil YnmOOIAiJ
t<]t?OS*Aoínihiulm
vdjln mh pifburywiik
rhmO

QulflMeo Foiökiujyx
yuwid bs uzhnl OUi
ólUSk io[jlli bon >fto
uiUfkj (Ibvti)
MYJITIÍV imjijliooí Írj
fewi Bihnm) ulk S»q]
y. f l» tdcrl VmnölUOü
t4e?öoooofrt»hniliii
víjll mh (rtloOlywqk
rhmí

Keretezett verzál főcím a négyhasibos szöveg feleit (19)

F6clm e 2-3, hasábba tördelve (20)

i i U po», mi
dfvthnihb!

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

y.iwtil bj lahm 8kk
íiuek loljfh Bhn ifto
uíUStl (Ib.cil
Mvjmgv BmBrjkfiAt íji
fcws Bihnmj mk Swqj

d Y

yifftd ös mh... —,-- -.,- --- , . . —.,„-- __«„. -, -
úlUdk lobfh bbn "fka ümn bgtEham juJkdüi ihrotf
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vf red F
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Pfipö |h l Sdkmtiw- Ptpo [hl Sdkuzlrew-
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ALQok loljíh bhn. jifta Blnwápoá Oki uj iniLi

uqwel We/rv bglrhul AsdY Ohjklt iofűonin vfrcd F . ^ u . ^ . .
ihj uLopiUE rfvdfööJű bvc*y q**i ü uiopiy- Cm)flüŰpo FolUfcmjy.
ülopol űkvjninhti «bti flú, JfcflUlofvélű Früjiii "«•*«-*-'»•--'

o FolW
(livcd

jmmjht vdwi iy SiuE fen Bxhnnyl uít Swqj
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poi O
. jh

nwdbva
Cmjíü-Spo Fölük lujyi
udt^DtJ flbvcd
Mj

JüiopílH rívócertriu jrww&d bf t&hnl ÍJÍII Iminítbcvt ii fEiigbn. CmjOllApo to>Qkiuj|Vx
. ftj Frmn^ki óEUQk icljfh bhn Bfro beojh opnlu lUiliüom yuwn4 b& tubm Oklx
«. IfcöÜloptJŰ FzttjSií drvrbmhbl cvbpi ulon^yi ribdfr ólÜOk ioljfh hhn *fVo

j

dIVrb itihlíl
Cmjoitópo F
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Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

íhmö
Pipo ihl Sdkuíir

Bisa,vOpot ökl uj i
cfvdmirf, Jh Mhfri
qwdbvn

•tqwrl Wefrv bflihnl
ihj ui^pilii rrvdKTTiiu bvay qwer u ukopAy- Cn^üüopo FoliU
ütopol Ökujmnhll Hbtt Ú6» jtOUloptl* F̂ ttJLu *^ídfkj jibvcd . .
Blgo/rópoi űki uj fii£i •Jwqcv Mvjmr- ftmBíjltítói Hf ulídfkj e<bvcd
cfvdinnc. jh Mhgrtiuji fltimjhc vdwt »y BIÜÍ ÍCWÍ Bihnmj uik Swqj Mvjirgv 3irgrj1iaúi ni
qwtfbvn íiiö po]llh rnjrubrunlie f^woü«r] VnmÖUJ4Lt Pewi Bihnni3 ulk SwqJ

Szövfl^ köxé tördelt főcím (22)

Ker&t&istt főcím a szövegben (23)

Jiümjbi vdwi í r Biui
ííló pclU, mjiuhmnUO
d t b hbl

yinwed bf tahiti bkk bnmübcvn id frnibn*
oJüfik loljfh bhn tfVo bcnjh npniu iiíiliuom
dfvrb rlchbi cvbpr Ulim ,>, nbdrr
Fiyx cdoifvglz nhium Crtnuj űloíöt Frluzíj
bnirrtbcv* td FícTtbn. •qwrdíbn ökjjb iíAoi

pJüJpt F o l w j y
y*l*ed bt IQhnJ Bkli
ílUBk ifUjfh bhn ifko
•JÍMfkj (Ibvcd
Mvjmrv jmj^JiÜí ni
úmn btnhnm JulkóOi
•Uiwci Wefr. bfuhnl
ülj uiDpíin rt.dtenüú
Ulopol Okujmnhti Bbll
Btjqwípoi Skl uj mjll
cfvdinne. jh Mhsrtíiu
qwdbvn
F i n cderlviti nhium

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

JlUmjhi <dwi KJ Biui íewi Bthnmi uik Swgj
i í l ipoia miBIbmnuS n q u c d t i 1 YnmoOiail
dr»b Hihbl cdi TOWAo fna tuulm

i
viljki mh BilBUIJ-uli

PSpo Jhl Sdkuitftw.
ülopol Bkujnuihri gbil
Blgq»6pnt Oki uj mJU
cfvdmnc.j^ Mhfrliui
qwdbvu
CraJöUBpD Folükiujyi
•líMfk, jtbvtd
MtJcnivimiKlkOíilil
ítwi Bihninj ulk Swqi

A kétsoroséin az 1. is 2. hasibon. Ez sem Indokolt elha/yetis (21) Itt mit héromhasábos a szöveg (3 x 23 clcerá). A fScIm verzál (24)

Mini Pompadour
— Maxi Napóleon

uqweT WÍÍÍV bfll)bnl
Ihj^uiopílil rfvdcetíJÚ
aíopol ökujmnhtt |btl
BlgqwOlwi ÖVI t|J mjil
cfvdfnfM, jh Mbgnnix

Pttqwfipot et, uj mJH Uiopol tthiftnnhtt Sbíl bmWJbcwt id ftit^bn.
Puluiajiüll ífvdcalilíi yn*ed bt inbni ŰkU beojli opniu rUlHuam
ml d Frmnoki úJtMk iolrfh bhn <íka cvbpr QloiHiyt fibdlr
Mi. ikMIOBíto Faolú dIVrbmbbE Crtrtnj uloéák Priuuy
ÉIW^CT Fiyi cderiUju ehium *q«tdfbn 0kj|h it&oi
JiUinJht vdwi xy Blul bnirvflbcm id fcngbn. fewi Bihnmj uik Swqj
áflJA pclü mJiuhmiiUA bcnjh opntu ridiüOfti y*H^ c!trl VnmöüJíni
dfvibilrhbl cvbpr üloji m Hbdfr cd7?Od^ofrlihjyLm
CmjttlApo Polükii^fi CrtnnJ uíúióit Fnuiir vdjkJ mh írlI^íJlywqk
vuwed hu laAni «kU tq^rdcba bkjgh ttúoi rhmb

loljfh bhn l i le itmn bjlihnin JüiköQi Pflpo ghl Sdku^rcw-
vcl Wrío b(ühal yi**rd b | txihai ot l i

-lv>n*v t ímjköiá ü i ltj IÜOPUIL rivdcRizEu olOOk wljrh bhn ifko

uvfqcv
JlUmjhl v d n í r Bíol
4tlA polu. mjzuhmr>utl
d i h nbi

Folüiiujjj
g Ishni Okli

loljPh bhn ilkDbrt
Mvjmiv jmgzikAAi líl
fcwi BjhamJ uik Swq)
yiq- cdcr' YnmOUIAú
cde ? OAAúo fríg hzuini
vdjll mh [iili>Ulrvqk
rhmA
Popo (hl SdkuiUcw
ülopoí Akujin^hlz ^btt
B A t oki uj tnjli
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MINI POMPADOUR
— MAXI NAPÓLEON

otaumd.fbj l.«u Ujt l l-, W
aa\üa kljifc IkiShcwAsyvh mi

(diöl ' ' " " ' W
itli muhj bibcdtfjhujklidf dl!
r ccvbntnirpnui n Tcjkltd u j
mc Tul kllmuTi Ur
limejizu klmnoprr idíhgtu cm
vlí Ighjklt cvnmnmtz usin bei
Jghfd Sipojlzrn icvbnml Me

möpíb i^rjhjklmn blliljr ve
ntt IÁÍ% dki mu
oluiacfdftf^l luxu klifiliftg M?
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Az
anyagelhelyezés
néhány változata
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 oldal-
részeken mutatjuk be a két anyag
elhelyezésének néhány változatát.
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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)

Az oldalak és oldalrészek ismét
arra hívják fel a figyelmet, hogy az
anyagelrendezés során szükség-
szerű 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 illuszt-
rációik) megfelelő elhelyezése, a
keretezés stb. mind az oidalkép-
kompoziciót szolgálhatják.
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A tükörkészítés
módszerei

A tükör készítésére több lehető-
ség és módszer van. A nyomdával
egyetértésben dolgozzuk ki és al-
kalmazzuk a megfelelő megoldást.

A napilapok nyomdai átfutási
ideje a legrövidebb. Ezért egyszerű-
södött le a napilapok tükrének ké-
szítése. Az egyszerűbb megoldás
azonban nem jelent engedményt.
A nyomda a tükör alapján tördel.
Éppen ezért a gondosan elkészftett
tükör követelmény, mert az a nyom-
dában személyes követünk, amely
helyettünk mindent elmond. A tü-
kör a legkisebb részletekre kiterjedő
tördelési utasításokat tartalmaz.

A tükör olyan legyen, mint ami-
lyen 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 kerül-
tek a levonaton a elmek, szövegek,
illusztrációk, léniák, hirdetések stb.,
ahová a tervezőlapon rajzoltuk.

A következőkben a meghonoso-
dott vagy újabban elterjedő tukor-
készítési lehetőségeket mutatjuk be.
Ebben a fejezetben a napilapok, he-
tilapok tervezőlapjairól és tu körké-
szítési módszereiről van szó. (Az 50
százalékos tükör és a kis elemrend-
szer a szerző módszere.) A második
rész foglalkozik a képeslapok, ma-
gazinok tükreivel.

pH-BH-KULTUBA KULTÚRA* BN-19

Napilap kokónovaténak oldalpár/a. A rajzolt tükrön bwétlatoxík a elmeket (1)

D A rajzolt tükör. A klasszikus terve-
zőlap 1:1 nagyságú, tehát olyan,
mint amilyen az eredeti, a megje-
lenő újságoldal.

A napi- és hetilapok előnyomott
tukorlapjai változatos skálát mutat-
nak. Csak néhány a sok közül:

1. Atúkorlap bal vagy jobb olda-
lán jelzik aszövegsorok-péfdául pe-
tit - hasábmagasságnak megfelelő
sorszámát,

2. Négy, hat vagy nyolc részre
osztják a szedésmezőt.

3. A tükrön ciceró beosztás van.

4. Egy gépelt oldal szedésének
megfelelő részeket jelölnek.

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

6. Külön tukörlap készül az alap-
hasábszélességű és külön az attól
eltérő szélességű oldalak tervezésé-
hez, valamint a hirdetésekhez.

7. Az elemrendszerrel tervezett
újságok tükörlapjait rasztermezőkre
osztják. (Egy-egy rasztermezö pél-
dául 7 petit sornak felel meg.)
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KULTUHA-BH-1EI

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

A tükörlapon a vonalakat kék
vagy szürke színnel nyomtassuk.

A klasszikus tükör: a rajzolt tü-
kör. A tervezőszerkesztő mindent
berajzol a tükörlapra: a pozitív és
negatív címeket,- a szövegszedést,
az illusztrációkat, a léniákat, a határ-
léniákat, választóvonalakat, kerete-
ket, hirdetéseket stb. A tükörlapon
jelzik, hogy hány pontos legyen a
lénia vagy a körzet. Színhasználat-
nál a kívánt színnel rajzolják be a
színesen nyomandó címeket, rovat-
fejeket, 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 leolvas-
ható a tükörlapról a tördelés során.
A folyó szöveg terjedelmét, a szö-
veg 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)
Ha vilégltóasztalon a tördelt oldal Ibié helyezzük a
rajzolt tükröt, minden tipogréiial elem helye ás mé-
rete teljesen egyezik (4)

PH A2ÍrÓ5Z<

Furcsa dal

A CSODABABÁK

Az író sze

Nincsésvav

Furcsa dal

A CSODABABÁK

Don Jüan:Chaplin...

135



A ralzofítükör ás a tördelt oldal'levonata. Az erőteljes
főcím mellé zárták a háromsoros alcímet. A szabad
elrendezésű szöveg mellett szabálytalan alakú ka-
rikatúra (6-7)

Az ír6 szerepe Nincs és van

le metier le metier

Irodalmi hetilap páros oldala. A tükör megbízható-
sága, használhatósága a nyomdában derül ki. Ezért
kíván nagy gondosságot a tervezett oldal rajzolt
mása. A vázlatszerű tükörnek nincs értéke, A pon-
tos tűkor világos határvonalai'mulatják a ctmszéles-
ségeket, szedésváltozatokat, szöveghasébokat, be-
osztásokat, 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)

Metró Ijihgfut
suvzeinfegijtu
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• Kezdőszavak a cím berajzolásá-
nál. A legtöbb nyomda - a napila-
poknál - nem kívánja a teljes cím
vázlatozását vagy kézírással történő
beírását. Ilyenkor a cím vagy cím-
rendszer pontos méretét rajzoljuk a
tükörbe, és a címnek csak a kezdő-
szavát írjuk be, a többit álló vonal-
kákkal jelezzük.

A szövegmezőket, a szöveg közti
alcímeket, illusztrációkat a szabvány
szerinti jelekkel rajzoljuk a tükör-
lapra.

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

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

//////J////////Í777/wmramv



D Tükörlap elmek nélkül. Napilap-
nál, főleg bulvárlapnál, ahol kevés
az átfutási idő: megvalósítható az
olyan új tükörkészítési módszer,
amelynél a címeket nem frjuk a ter-
vezőlapra. A rendszer bevezetése
természetesen a nyomdával egyet-
értésben történik.

A elmek nélkül készülő tükör-
lap esetén változik az illusztrációk
számozása.

A lényeg az, hogy a címeket nem-
csak előírjuk a nyomdai leadáskor,
hanem azokat meg Is számozzuk.
Például, amikor a második oldal cí-
meit szignáljuk, a szokásos előírá-
sokon kívül színes ceruzával beke-
retezve beírjuk a cím számát. Tehát
az első anyag száma: 2/1. Az illuszt-
rációkat 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 min-
dig a sorszám következik. A tükör-
lapra a cím pontos méretét rajzoljuk
é$ jól láthatóan, színessel bekeretez-
ve a cím számát. Ez a módszer alkal-
mazható olyan címrendszernél is,
amikor felcím, főcím és alcím van.
Ilyenkor a címrendszernek van szá-
ma. A tükörlapra berajzoljuk a cím-
rendszer teljes magasságát. (A clm-
szöveget függőleges vonalakkal le-
h e t - d e nem szükséges- érzékel-
tetni.)

A főcím helyére kerül a címrend-
szer száma. A negyedik oldal máso-
dik anyagának tehát 4/2 a jelzése.

A szövegeket, alcímeket, illuszt-
rációkat, kereteket, hirdetéseket stb.
a szokott módon rajzoljuk be.

Ulmgcyzutvusrqona
bcdefghijklmn

Cím nélküli tükör. A cím helyére berajzoljuk a elm-
soi(ok) vagy a címrendszer pontos magasságét.
A elmszövag helyett a kéziraton szereplő szám ke-
rül: 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 oldal-
szám 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
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D* Egyszerű elemrendszer. Az oldal-
tervezés meggyorsítható, ha olyan
előre elkészített elemek állnak ren-
delkezésre, amelyek leegyszerűsítik
a munkát, mert sok mérést felesle-
gessé tesznek, továbbá csökkentik a
külön tipométer és a vonalzó hasz-
nálatát.

Az egyszerű elemrendszer a ci-
mekre korlátozódik, de kiegészít-
hető illusztrációelemekkel.

A modell kizárólag olyan rend-
szerre épülhet, ahol kevés a címbe-
tűtípus és meghatározottak a kü-
lönböző hasábszélességeknét hasz-
nált betűfokozatok. Tehát: az egy-
séges címtipográfia esetén.

Modellünk felépítése: Rajnai-
formátum. A szedéstűkör 70X100
ciceró. Hasábkoz 1 ciceró. Az alap-
szedés 11 ciceró. Címrendszer: kö-
zépre zárt főcímek. Az illusztrációk
teljes hasábszélességűek.

A címrendszer betűtípusa a kul-
túrrovatban Garamond antikva és
kurzív. A címoldalon és a többieken
Times Bold. A betűfokozatok: egy
hasábnál (11 cic.) 18', két hasáb-
nál (23 cic.) 24-, három hasábnál
(35 cic.) 30-36-, négy hasábnál
(47 cic.) 48\ ot és hat hasábnál 60-.

Meghatározottak a beosztások a
címrendszernél, két anyag kozott,
kereteknél, illusztrációknál stb.

Legalkalmasabb a műanyag lapra
vagy vékony fémlapra ragasztott
elem, mert vonalzóként és tipomé-
terként is használható.

Hogyan készítünk címelemet?
Kartonlapra ráragasztjuk a kisze-
dett, megfelelő hasábszélességű
címsort a kívánt betűtípusból és

14

New Times Bold - kep

Chronica Hungarorum

Swingle Singers Gint

24

"ÜT

JL
.ÜL
24
Ür
JL
18-

a*

fokozatból. Modellünknél csak fő-
címek vannak. Egy-egy elem kiegé-
szítő részei: a beosztások. Igy az
előző szöveg alatti 8 pontos beosz-
tás, a választó lénia, az alatta levő
beosztás. A cím alatt 16 pont be-
osztás. A címelem másik oldalán a
fokozat és hasábszélesség verzálját
mutató címsorok vannak, továbbá
tipométerrészlet.

Ha nem sokféle méretű illusztrá-
cióval dolgozik a lap, elkészíthetők
a leggyakrabban használt illusztrá-
cióméreteknek megfelelő elemek
Ezeken is van az illusztráció feletti
és alatti beosztás, továbbá képszö-
veg és az alatta levő beosztás.

(W

Modellünknél a elmeket igy ké-
szíthetjük:

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 mó-
don már hat elemből is megvalósít-
ható. Egyik oldalra a kurrens, a má-
sikra a verzál címeket és a beosztá-
sokat helyezzük el.

A képelemből a legkevesebb 2
darab szükséges. Az egyik álló nor-
mál illusztrációkhoz, egy-, két- és
több hasábos fotók, rajzok beméré-
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8"
18'

18

48

1 F

D abcdefghijklmnoprstuvwxyzqabcdefghijk

Babcdefghijklmnol
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

"Eibgf €dc bagijkm
rvyzw qrslihgfed

abcegfdcbjm
Doqrluyzmlkjig"

dcba ijkloprsyz

Horljigheyzárn bcgpjihgf
dgefijh klrq sut vxyz

Rvujlieg Horljigheyzárn
Adgefijh klrq sut vxyz defl

18

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

BDEF GHIJ KML OPR
STVZX OÍ)C EFGHI

ÖDC EFGH
C BDEF GfflJ KML

JKLMNOF

Abcd egijhnloprtyz nolk
gefhij koprqtuyzi

19

FEDCPA X
STU V^YZ OIVJLKJIH
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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, t i-
pométerként akkor is használhatók,
ha a fotókat, grafikákat a pont- és
diagonális rendszer alkalmazásával
állapítjuk meg a tükórlapon. Termé-
szetesen más méretű illusztrációk
is megtervezhetők.

Az elemeket emelkedő méretek
szerint dobozba rakjuk, amelyből
bármelyik gyorsan, könnyen kive-
hető.

Hogyan készítünk oldaltervet az
egyszerű elemrendszerrel ?

Az anyag-előkészítés a szokott.
A nyomda számára megadunk min-
den szedési utasítást, közöljük az
illusztrációk kívánt méreteit. Ter-
mészetesen kiszámítjuk, hogy egy-
egy címsorban hány betűhely lehet-
séges, és kiszámítjuk a kézirat szó-
vegterjedelmét, illetőleg az illuszt-
rációk nagyságát. Ezek ismeretében
kezdünk a túkörlap rajzolásához.

Rendelkezésünkre állnak a kü-
lönböző hasábszélességű és foko-
zatú cimelemek. A szükséges ele-
met, például a 3 hasábos Times
Boldot ráhelyezzük a tükórlapra.
Minthogy a címsorok és a beosztá-
sok vonalak kozott helyezkednek el,
amelyek az elemszélekig érnek, pil-
lanatok alatt megjelölhetjük a cím-
sor vagy címsorok méretét és a be-
osztásokat. Az elem vonalzóként is
használható, tehát meghúzzuk a
cimsor(ok)nak megfelelő magassá-
gokat és beosztásokat. A nyomdai

\

Itt\ m/

t

EB

<
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 cí-
meket vagy a kezdő szavakat, illető-
leg jelezzük a cím számát.

Ha nincs illusztráció a szöveghez,
úgy a sorok számát a hosszabb elem
hátlapján levő tipométerrész segít-
ségével mérjük be. A szöveg utáni
beosztást ugyancsak az elem segít-
ségével. Amennyiben az anyaghoz
egy vagy több illusztráció tartozik.

úgy a megfelelő elem felhasználásá-
val rajzoljuk a tükörlapra a képalá-
írással, beosztásokkal együtt.

A fentiek alapján készíthetünk
elemeket olyan rendszernél is, ami-
kor feleim, főcím, alcím van, vagy
más, például előrezárt címrendszer.
A szöveg közti alcímekhez is ter-
vezhetünk 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. Magasnyomá-
sú, ofszetnyomású vagy mélynyo-
mású napilapnál, hetilapnál alkal-
mazható. Az ólomszedésnél éppen
olyan megfelelő, mint a fényszedés-
nél. A teljes e/emrendszer csak olyan
lapkészítés esetén használható, ahol
a szóvegek terjedelme, a címek, il-
lusztrációk nagysága előre megha-
tározott, megszabott.

Ez a módszer: 1. rasztermezőkre
és 2. az előre tervezett tipográfiát
rögzítő elemek rendszerére épül.

Mi a rasztermező? A tukörlapot
rasztermezőkre, tehát szedéstöm-
bökre osztják. Egy-egy mező pél-
dául 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 fo-
kozatú szövegszedésnél is a betű-
fokozat alapján számítanak ki egy-
egy szedésmezőt.) Minden raszter-
mező egy tömb, amelynek mindig
ugyanaz a magassága. Az elemek
előre meghatározott számú szedés-
mezőt töltenek be-

A teljes elemrendszernél a sze-
déstúkröt 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 rastter-
mezO = 7 petit sor 2. Két mező 3 Tíz mező két
hasábban 4 Tizenkét rnezS három hasábban 5 Ke-
retezett nyolc mező 6. H»immckét mező négy ha-
sábban Egysoros lőclm, káthasábos kép és elé-
Irés. szöveg 136 petit sor és beosztások (21)

1
2
3
A

5
6
7
8
9
K)
11
12
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15
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18
19
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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, formaterve-
zés és tördelés alapja.

Modellünk 13 fóltó alakú lap.
A papírméret 315X470 mm. Asze-
déstúkör 62 és fél X 94 ciceró. Alap-
szélesség 10 ciceró, a hasábköz 6
pont Az élőfeji petit sor magassá-
gú. (Oldalszám, a iap címe, dátum,
esetleg a rovat elme )

A rendelkezésre álló hasábma-
gasság 94 ciceró. Ez 141 petit sor-
nak felel meg. Ha levonjuk az élő-
fejhez szükséges 1 petit sort, marad
140 petit sor magasság a raszter-
tombok számára, Az oldal élöfejen

kívüli részét 7 soros rasztermezőkre
osztjuk fel. Minden kockában 7 pe-
tit sor vagy ennek megfelelő cím
stb. fér el. Egy hasáb 20 raszterme-
zőre oszlik. A teljes oldalon a 6 ha-
sábos lapban 120 rasztertömb he-
lyezkedik el.

Beosztások: az előfej alatt - ké-
sőbb 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 vá-
lasztóvonal vagy a keret együtt al-
kot teljes elemet. Minden elem bi-
zonyos számú rasztermezőt tölt be.

Melyek a szerkesztőség legfonto-
sabb feladatai a teljes elemrendszer
bevezetése előtt?

A szerkesztés a különböző mére-
tű 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 ter-
jedelemben megírt szöveg az elem-
rendszer alapján készüljön.

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy
milyen tipográfiai elemeket szüksé-
ges meghatározni?

1. A címszövegnél, a hasábszé-
lességnek megfelelően, a be-
tűk 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 gé-
pelésnél 1 sor 56 leütés, ami 2
szedett petit sornak felel meg),

3. a szöveg közti alcímek számát.
Egy-egy alcímsor betűmeny-
nyiségét,

4. a lídeknél az eltérő fokozatú,
vagy más betűtípussal sze-
dendő mennyiségnek megfe-
lelő gépelt sorok számát,

5. az illusztrációknál a különböző
hasábszétességű fotók, gra-
fikák standardmagasságát,

6. a különböző elemek felépíté-
sét. {Vannak a címen kívül
A: szövegmezők, B: szövegek
alcímekkel, C: szövegek i l-
lusztrációkkal stb,)

A szerkesztőség feladata, hogy
olyan kéziratokat és illusztrációkat
adjon a laptervező(k)nek, amelyek
tökéletesen megfelelnek a tipográ-
fiának és az elemrendszernek.

VA,/ \
•

•-
1

K

A bal oldalon 18 mező. (Héromhesébos 28 pontos clm. egyhsstbos illusztráció, egysoros képaléliés. Szöveg-
hely: 80 petit sor ) A /obb oldali. 6 mező (Egyhasébos kétsoros 18 -os clm. Stti/eghaly 34 petit sor) (23)

Az újságíró, a rovatvezető, a szer-
kesztő, akinek szintén rendelkezé-
sére állnak az elemek, tudja, hogy az
információ, publicisztika, riport, in-
terjú hány rasztermezőt foglal majd
el az oldalon. így a címre, szövegre,
szöveg közti alcímekre és illusztrá-
ció (k)ra vonatkozó összes adatokat
ismeri. A fotóriporter, a grafikus, a
képszerkesztő ugyancsak a raszter-
rendszer méreteihez igazodva készí-
ti elő az illusztrációkat.

Mit határoz meg a szerkesztőség,
ha teljes elemrendszert alkalmaz ?

Az elemrendszer különféle tipog-
ráfiai elemekből tevődik össze. Ez
nemcsak körülhatárolja, de ponto-
san meghatározza a tipográfia fel-
használandó elemeit.

A tipográfiánál meghatározottak:

1. A címbetűtlpus(ok), foko-
zatok, a használható hasáb-
szélességek,

2. az illusztráció(k) mérete(i),

3. a szóvegbetű(k) különböző
típusa(i), a fokozatok, a sze-
désszélességek,

4. az egy rasztermezőben elhe-
lyezhető szedett szöveg,

5. az összes beosztások: címek-
nél, illusztrációknál, a cikkek
között stb.,

6. a keretek és díszítőelemek
pontokban.
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Hat elemből ól/ó napilapoldal (24)

7. a tónusok értéke,

Ő. a színek használata,

9. a rovatfejek és a dfs2Ítő gra-
fikák mérete,

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 illusztrá-
cióik) nagysága,

13. a különböző oldalak tördelési
terve. (Egy-egy oldalnak 10-
15 változata van.)

Az újság formátuma, a lap pro-
filja és a nyomtatás módja dontőleg
határozza meg az elemek tervezését.
A leggyakrabban használt szöveg-
terjedelmeket és illusztrációkat veszi
alapul a szerkesztőség. Az informá-
ciók, riportok, interjúk stb. gépélt
sormennyisége a kiindulópont az
elem tervezésénél. Ilyenkor állapít-
ják meg, hogy hány hasábos a cím,
mi a betűtípus, mennyi a pontnagy-
sága, valamint a címsorok száma.
Ugyancsak kiszámítják, hogy az ele-
met 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 al-
címeket és illusztrációkat -, vala-
mint a beosztásokat. Ezek együtt

ABC DEF GHIJKLMN

Réruqojihgefc

A BCDEFGH

IJKLMNOP

Héstüvuyzo
—pjilqfe debca

A defghijkop ijkecdaqrst
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bizonyos számú rasztermezőben
úgy helyezkednek el, hogy az osz-
szes tipográfiai elemek betöltik az
igénybe vett rasztertomboket

Például riportról van szó, amely-
hez egy fotó tartozik A kézirat 48
gépelt sor, 56-os leütéssel A sze-
dés 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 kere-
tezett anyagokhoz kulon elemek
szükségesek, mert megváltozik az
alapszedés, címszélesség, az illuszt-
rációk mérete

Ezek után áttérhetünk az oldalak
tervezésére

Hogyan tervezhetjük az újság-
oldalakat 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, meg-
határozott terjedelmű anyagokat.

b) A szerkesztés és a tervezés
tudja, hogy a 10-15 oldaltervből

melyiket választották Igy az oldal
az elemekből az összes anyagok el-
készülte előtt megtervezhető (Mo-
dellunknéla címek számát és kezdő -
szavait írják a tukorlapra )

c) Az oldalhoz tartozó elemekből
állítják össze, és a szokásos módon
rajzolják a tukorlapra Helyes car-
bonpapírok segítségével annyi má-
solatot készíteni az eredetivel együtt,
amennyire a szerkesztőségnek és a
nyomdának szüksége van

A másik megoldásnál

Az elemek rajzait vékony fémla-
pokra rögzítik A papír tervezőlapot
mágneses csíkokkal borított oldal
nagyságú táblára helyezzük

a) Ugyanúgy, mint az előző eset-
ben, még az összes anyagok elké-
szülte előtt tervezhetők az oldalak

b) Az oldalhoz tartozó elemeket
egyenként az egyik oldalterv alap-
ján elhelyezik a tukorlapon Mint-
hogy fémre van szerelve az elem és
a tukorlap alatt mágnes van, tökéle-
tes a tapadás A különböző téglalap
és kocka alakú elemekből tehát osz-
szeállítható az oldal

c) A teljesen betordelt mágneses
oldalról fénymásolat készül

d) Beírják a fénymásolatra a cí-
meket, és azután a szükséges számú
tűkor áll rendelkezésre

Az ismertetett teljes elemrendszer
a lehetőségek egyike Az újság pro-
filja, formája, hasábrendszere, az
anyagok szokásos terjedelme, az il-
lusztrációk stb figyelembevételével
más megfelelő módszerek valósít-
hatók meg a rasztermezők alapján.

• Beragasztás a tördelt oldal levo-
natán Mélynyomásnál és ofszet-
nyomásnál ólomszedés esetén a
szerkesztőség olyan levonatot kap a
tördelt oldalakról, amelyeken üres
az illusztrációk, a rajzolt (vagy
fényszedésű) címek, a fotózott hir-
detések 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 ragasz-
tott, a rajzolt vagy fényszedésű cí
meket stb, mert sok a hibalehető-
ség 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 il-
lusztráció mérete, ilyenkor a kapott
másolatot ragasztjuk be és ráírjuk a
kívánt méretet

A ragasztott tűkor a végleges ol-
dalképetadja, ezért az illusztrációkat
pontos korulvágás után ragasztjuk
be Ha szükséges a ragasztott tuk-
ron írjuk elő, hogy az illusztráció
színben vagy több színben lesz
nyomtatva Jelöljük a tónusértéke-
ket (1/4, 1/2, 3/4, 1/1 tónus feke-
tében illetőleg színben) Berajzol-
juk feketével vagy színnel a tónusok
alakját a négyszöget, a kort, a csil-
lagot stb

Mindig gondoljunk arra, hogy a
montírozó a ragasztott tűkor alapján
dolgozik Az utasításokat írjuk vilá-
gosan, jól olvashatóan A szerkesz-
tőség a montírozás befejezése után
vagy üveglapon végzi az ellenőrzést,
vagy a kapott szalmiáklevonaton
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Mindkét esetben még mód van az 2 5

esetleges javításokra. Négyszín-
nyomású lapok esetén rendszerint
próbalevonatot adnak, amikor a
szín is ellenőrizhető.

A szerkesztőség a montírozás jó-
váhagyását aláírással igazolja. Ez a
nyomást engedélyező imprimatúra.
A szalmiák- vagy próba levonatot
a szerkesztőségnek ellenőrzés után
imprimálm kell.

• A teljes ragasztott tűkor Anyom-
dák egy része teljes ragasztott tük-
röt kíván, és annak alapján tordeli az
újságot. A beragasztás a tervező-
lap alapján történik Rendelkezésre
áll már a korrigált szedés, az összes
fotó és rajz levonata is. A beragasz-
tás előtt gondosan ellenőrizzük a
elmeket, szóvegeket, illusztráció-
kat. Ilyenkor még javíthatunk. A
teljes ragasztott tükörnél mindent
beragasztanak. Tehát: a címeken
és illusztrációkon kívül a szövege-
ket, a szöveg közti alcímeket stb.
Ha hiányoznaka léniakeretek, azokat
feketében vagy színben berajzol-
juk 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 2 6

a tükörlapon. Hetilapnál, folyóirat-
nál, ahot a szedés befejezése és a
tördelés között megfelelő idő áll
rendelkezésre, a nyomda egyszerű
ragasztott tükröt is elfogad. Ilyen-
kor a szerkesztőség nem ad rajzolt
tükröt, hanem a tördelés előtt olyan
ragasztott tükröt készit, amelyen a
szedett cfmek és illusztrációk szere-
pelnek. A szöveg helyét üresen
hagyják vagy bevonalkázzák, de
mindkét esetben bekarikázva beír-
ják a szövegszedés hasábszámát.
Amennyiben címjavitásra lenne
szükség, azt a ragasztott tükrön
jelzik. Például: a 36" Bodoni fél-
kövér címet 36' Bodoni félkövér
kurzívra kívánják átszedetni. A cím
mellé írjuk az új szedési utasítást.
(A szövegszedésben történő javí-
tásokat a hasáblevonaton adják a
nyomdába.) Berajzolják: a hasáb-
léniákat, a választóvonalakat, a ke-
reteket. A színesen nyomandó cí-
meket, kereteket a megfelelő szín-
nel jelölik. Amennyiben az illuszt-
ráció színnel nyomandó, úgy a be-
ragasztott képre, rajzra ráírják, hogy
milyen színnel vagy színekkel kell
nyomtatni.

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

Ragasztott tükör szöveg nélkül. A szúveghasábok
számát beírjuk (26)
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Tagore and Contemporartes

^ncrama 4

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 nagy-
ságban, mint ahogy azt az 1/1 ra-
gasztott tükör mutatja.

Előfordul, hogy a szóveglevona-
ton húzás szükséges. Ilyenkor a tör-
lésre külön levonatot adunk a nyom-
dának, a szöveget pedig már rövi-
dítve ragasztjuk be. Néhány nyomda
úgy kívánja, hogy a meghúzott szó-
veget ragasszák az oldalra.

Magasnyomásnál makett alap-
ján készült oldallevonatot, mély-
vagy ofszetnyomásnál szalmiák-, il-
letőleg próbalevonatot ad a nyom-
da. Ezeken még lehet javítani.
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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 3 1

egy részét „kis tűkor" alapján tör-
delik. Ezek a tükrök általában az ere-
deti oldalmérethez viszonyítva csak
hozzávetőleges jelzéseket mutat-
nak, nem szolgálnak pontos tördelés
alapjául, mert sem a címek, sem az
illusztrációk aránya nem rajzolható
be megfelelően. Ez csak hozzávető-
leges vázlat készítésére alkalmas.

Készíthető azonban olyan kiseb-
bített tükör, amely tökéletesen jó a
nyomda számára. A legalkalmasabb
az 50 százalékos tűkor.

Mi szükséges a tényleges szedés-
tükör 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 tipo-
méterrel 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 újság-
oldal, amelynek papírmérete 315 X
470 mm, a tükörméret 62 és fét X 94
ciceró. A lap 6 hasábos, az alapszé-
lesség 10 ciceró. A hasábok közti
beosztás 6 pont. A kisebbített ter-
vezőlap tükre ennek megfelelően:
31 ciceró 3 pont X 47 ciceró méretű.
Az alapszélesség 5 ciceró. A hasá-
bok közötti beosztás 3 pont. (A ke-
vés szedésszélességet és címrend-

A kisebbített tlpométar. Endstt nagyság (31)
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szert használó újságnál elemrend-
szer esetén is használható az 50 szá-
zalékos tukorlap.)

A tervezésnél a kéziratok előírása,
a cím, a szöveg szignálása, az illuszt-
rációk méretezése a lapban megje-
lenő, tehát eredeti nagyság szerint
történik. Ezek alapján rajzolunk be
mindent az eredeti oldalméret ne-
gyedének 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 tükör-
rel egyezően minden 50 százalékos.
Ezzel a kisebbített tipométerrel a
kézirat alapján történik a címek, szö-
vegek, illusztrációk, beosztások stb.
berajzolása.

Kis tükör részlete eiedeti nagyságban Hasábszéles-
ségek 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 1

és tördelésük

A folyóirat nagyobb időközönként,
havonta, negyedévenként megjele-
nő lap.

Leggyakoribb fofyóirattipusok:

1. A tudományos, irodalmi és mű-
vészeti folyóiratok. Ezek rovatokra
tagolt, főleg tanulmányokat tartal-
mazó kiadványok, amelyeknek t i -
pográfiája a könyvhöz hasonló.

2. A tudományos és műszaki is-
meretekkel foglalkozó folyóiratok.
A szöveg mellett műszaki rajzokat,
grafikonokat, fotókat közölnek.

3. A leggyakrabban mélynyomás-
sal vagy ofszetnyomással előállított
képes folyóiratok. Ezekben a szö-
veghez 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 olda-
lon - legalább a következő adatokat
kell feltüntetni: a folyóirat címét, az
évfolyam számát, a megjelenés ide-
jét, az évfolyamon belüli sorszámot.

A tudományos folyóirat címlapja a 16., a 24., a 28.
és a 45. oldalon IBVÓ tanulmányokra hívja fala figyel-
met (1). Novella ez Indaimi lapban (2). Illusztrált
beszámoló grafikai kléllltésril (3). Subád elrende-
zésű 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 hiá-
nyában a kezdő oldalán - a kővet-
kező adatok közlendők: a folyóirat
teljes címe, esetleg alcíme. A folyó-
iratot szerkesztő szerv, testület vagy
egyesület neve. A főszerkesztő ne-
ve, a felelős szerkesztő neve, a szer-
kesztő bizottság tagjainak névsora.
A szerkesztőség elme, a felelős ki-
adó. A megjelenés gyakorisága. Az
évi előfizetés díja, az egyes számok
ára.

Oldalszámozás: Az oldalszámo-
zás a folyóiratok többségénél az év-
folyam elején kezdődik és annak le-
zártáig folytatólagos. A folyóirat
minden oldalát meg kell számozni.

Előfej: a lap oldalainak felső ré-
szén, az élőfejben az oldalakon kö-

zölt cikk szerzőjének nevét és a cikk
címét szokás feltüntetni.

Címrendszer: a folyóiratok - a ké-
peslapok kivételével - rendszerint
egységes címrendszert alkalmaz-
nak. Gyakoriak a finom vonalú, kis
fokozatú elmek.

Szövegszedés: a kisebb formá-
tumú kiadványoknál a szövegszedés
egyhasábos, a nagyobb oldalmére-
teknél két-három hasábos. A hasáb-
szélesség a lap főrészében és a ro-
vatoknál legtöbb lapnál eltérő. A
szövegszedés ritkán 8 pontos, in-
kább 9 vagy 10 pontos és ritkított.

Képaláírás: a képaláírást a szö-
vegbetű kisebb fokozatából szedik.

Illusztrációk: az illusztrációk for-
mája, folthatása, mérete a tudomá-

nyos és műszaki folyóiratoknál meg-
különböztetett figyelmet kfván. A
rajzolt ábrák aránya és a vonalak
vastagsága a reprodukálás után
olyan tegyen, hogy a szövegek mel-
lett jól érvényesüljön. A szöveges
ábrák felirata egyforma fokozatú
maradjon a nagyítás vagy kicsinyí-
tés után.

Formaképzés: a folyóiratok for-
maképzését - az egyszerűség és
célszerűség jellemzi.

• Irodalmi folyóirat. Elbeszélés,
vers, regényrészlet, kisregény, szín-
padi mű, rádió- és tv-játék, tehát az
irodalmi műfajok uralják a lapot.
A sajtóműfajok közül a publicisz-
tika, riport, interjú és kritika a gya-
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Gazdasági folyóirat betűgraflkára épített, sikerült címlapja (8). Műszaki lap szövegoldali illusztrációval A kéthesébos szedés egyszerűbb megoldás lett volna (9). Tu-
dományos folyóirat nyitó oldala két Illusztrációval. Az ábrák elhelyezése, s az oldal tagolása Igen jó (10)

kori. Az irodalmi folyóirat tipográ-
fiájának elemzése során több terüle-
ten látunk újszerűt.

A modern költők megváltoztatták
a versszedés hagyományos módját.
A m értani és más formákban (rt ver-
set a költő által meghatározott alak-
ban kell szedni.

Az illusztrációk sokáig képzőmű-
vészeti alkotások voltak. Az ofszet-
nyomás elterjedésével életrajzok, ri-
portok, interjúk stb. kiegészítése-
képpen sok fotó jelenik meg.

• Tudományos és műszaki folyó-
iratok. Sok táblázat, ábra, grafikon,
műszaki rajz e folyóiratok jellegze-
tessége. A szövegszedésről csak
annyit, hogy a tudományos és mű-

szaki folyóiratok egy része ragasz-
kodik a szedéstükór szélességét be-
tóltő egyhasábos szedéshez. Ez egy-
részt nehezíti az olvasást, másrészt
az illusztrációk méretezésénél okoz
nehézséget. A kéthasábos vagy há-
romhasábos felosztás nemcsak az
olvasást könnyíti, hanem az illuszt-
ráció szerkesztését, elhelyezését.

Az illusztrációk a tanulmányok
magyarázatai, kiegészítői. Szemlél-
tetik a szöveg fontos részeit. A ti-
pográfiai tervezés feladata, hogy az
ábrák, grafikonok formája, mérete
és elhelyezése ezeket a célokat szol-
gálja. A képszerkesztésnek e folyó-
irattípusoknál fokozott a jelentősé-
ge. Gyakori hibák az illusztrációk-
nál: 1. Egy tanulmányon belül válto-

zik a rajzok vonalvastagsága és a fel-
iratok nagysága. 2. A helyhez szo-
rosan nem kötött illusztrációk a rá-
juk vonatkozó szöveget tartalmazó
oldalpáron belül bárhol elhelyezhe-
tők. Az illusztrációt a megfelelő szö-
vegtől 2-3 oldalnyira tördelni hiba.
3. A szövegben nincs utalás az áb-
rára. 4. A műszaki rajzok túlzott le-
kicsinyítése megnehezíti a tájéko-
zódást.

D A gazdasági folyóirat. Ugyan-
csak sok táblázat, grafikon jellemzi.
Az újság, könyv és magazin for-
mátumú gazdasági folyóiratok kö-
zött sok érdekes tipográfiával ké-
szült, sok fotóval is illusztrált kiad-
vány van.
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Hetilapok
tervezése

A rendszeres időközökben meg-
jelenő aktuális újságok a hetenként
közlekedő postajáratokkal szület-
tek. 1609-et tekintik az első hetila-
pok megjelenési idejének. Két né-
met nyelven írt újsággal kezdődött a
hetilapok története.

Az UNESCO adatai szerint 1975-
ben már több mint 30 000 külön-
böző heti sajtótermék került az olva-
sókhoz. Ebben az összesítésben
nem szerepelnek a politikai pártok,
társadalmi egyesületek, intézmé-
nyek, vállalatok tájékoztatói, a hir-
detésekből fenntartott és ingyen
terjesztett, továbbá a nem nyomdai
úton előállított, de hetenként meg-
jelenő újságok.

A hetilapokat tartalmuk, rendel-
tetésük szerint csoportosítják. A po-
litikai, külpolitikai, várospolitikai,
gazdasági, mezőgazdasági, irodal-
mi, művészeti, társadalmi, technikai,
tudományos, üzemi, ifjúsági, sport-,
rádió- és tv-, riport-, szatirikus és
szórakoztató hetilapok, továbbá a
képeslap, valamint a magazin a leg-
ismertebb hetilapprofilok.

Társadalmi hetilap első oldala. A forma 13 ló/ió
A clm. a két illusztráció, a riport l/dje. valamint e szö-
veg egy része sorakozik ai oldalon. A lapnál rend-
szer 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 elren-
dezésének eredménye B mozgalmasság (ÍJ

die tribüné



A hetilapok szerkesztésére az a
jellemz^, hogy az időszerű esemé-
nyeket, kérdéseket részletesen tár-
gyalja. Ami a napilapban csupán in-
formáció, az a heti sajtóban egy-
vagy több oldalas cikk, riport vagy
interjú. A hetilap behatóan foglal-
kozik az előzményekkel, a részletek-
kei, az ügy hátterével, összefüggé-
seivel, s a várható fejleményekkel.
Esetenként elemző, kommentáló
vagy dokumentációs cikk követi az
alapinformációt. Az eredeti és az
exkluzív írások, továbbá a különle-
ges, érdekes illusztrációk a heti-
lapok erősségei.

A hetilap profilja szerint alakul ki
a szerkesztés módszere, amelyet
majd a tipográfiai tervezés követ.
Más koncepciót kíván a politikai új-
ság és mást a szaklap.

A hetilap formája lehet olyan,
mint a nagyformátumú hírlapé, le-
het tablóid vagy magazin formá-
tum. A hetilap tipográfiájában és
tördelésében a múlt századbelitőt a
holnap újságjáig minden stílus meg-
található. Ha nem is döntően, a for-
ma és a szedéstükór hat a tipográ-
fiai stílus, a kompozíció kialakítá-
sára. Egy-egy hetilapprofilon belül
is sokféle a tervező lehetősége, amit
- mint a formaképzésben élenjáró
újságok bizonyítják - ki is használ-
nak.

Több hetilap magazin formátu-
mú mélynyomású vagy ofszetnyo-
mású 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 lehető-
ségeket nyújtanak a napilap alakú,
és mást a tablóid vagy a kis formá-
tumú hetilapok, hírmagazinok. A ro-
tációs magasnyomás, a mélynyo-
más vagy ofszetnyomás és a több
szín emeli a megoldások számát.

A címoldat legyen vonzó.

Főbb cimlaplehetőségek:

1. Nagy terjedelmű szöveg. A na-
pilap formátum lehetővé teszi, hogy
az első oldalon egy vagy több cikket
közöljenek. Emellett helyet kaphat-
nak a szalagok és illusztrációk.

2. Betögrafika. Egy vagy több
nagyméretű cím szerepel az első ol-
dalon, illetőleg a borítólapon.

5. Szalagrendszer. I. Csak címek
és oldalszámok. II. Címek és tíd-
szerű szövegek. III. Illusztrált sza-
lag, rövid tartalmi ismertetéssel.

4. Illusztráció. \. Oldalas fotó,
grafika, fotografika, karikatúra, tér-
kép vagy montázs, főcímmel. II.
Ugyanaz és néhány kis szalag. III.
Egy nagy és néhány kisebb illuszt-
ráció, címekkel. IV. Több kisméretű
fotó és grafika, szalagok, valamint
címek.
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Megasnyomással készült társadalmi hetilap első oldala. A clm mellett kétsoros szalag Az újság egyik jelleg-
zetessége a kurrens betűkből szedett főc/m, amelyet itt vestag léniával húztak alá. A két erős lénia közé tördelt
bevezető és mellette a két szoveghasáb szabad elrendezésű (4). Nagy fokozatú, előre- és hétiazárt elmek a
szalagok. A lapfej melletti keretezett szalag mindig a hét nagy képes riportjára hívja fel a figyelmei (S)

Bármelyik cimoldalterv fekete
nyomással, kísérőszínnel vagy több-
szín nyomással valósitható meg.

A legtöbb politikai magazin cím-
oldalán rendszerint egy nagy illuszt-
ráció, a vezető anyag címe, esetleg
egy-két kis szalag van. A nagyobb
formátumú hetilapok címoldala már
több változatot mutat, mert hely van
a nagy terjedelmű szövegre, betű-
grafikára és szalagrendszerre is.

D Cimtipográfia. A hetilapok jó ré-
sze egy betűtípusra vagy -családra
építi címtipográfiáját. A vegyes cím-
rendszert ritkán használják.

Az irodalmi és a technikai cfm-
szerkesztés széles skálát mutat a
hetilapokban.

A hírmagazinok többsége csak
a főcímeket és az egyszerű tipog-
ráfiai megoldást használja. A több
soros cím gyakori. A címbetűk fo-
kozatai szerények. Ismert rendszer,
hogy néhány anyag 2-3 hasábos cí-
mének kivételével a rovatok 14,16,
18 pontos alcímei uralják a hírma-
gazint. Vannak lapok, amelyekben
sok a verzálból szedett főcím. A ma-
gazin típusú lapokban a felcímet és
alcímet - külön vagy együtt - alig
alkalmazzák.

Az újság formátumú hetilapok a
tipofil kéziratra építhetik esztétikus,
hatásos tipografikai látványt nyújtó
címszerkesztésiiket. Itt a nagy foko-
zatú címek a megszokottak. A cím-
rendszernél sokszor él a tervezés a
fehér foltok komponálásával.

A színesen adott címek, keretek
is gyakran megtalálhatók.

D Szöveg közti alcímek. A hetilap-
ban megjelenő szöveg közti al-
címeknek főleg a nagy terjedelmű
és az illusztráció nélküli anyagoknál
van jelentősége.

Néhány alcímváltozat:

A hírmagazinokban szinte rend-
szer, hogy a szöveg közti alcímet 9
vagy 10 pontos félkövér írásból sze-
dik, két lénia között vagy keretben.

Ofszetnyomásnál gyakori, hogy a
szöveg közti alcímet színes léniával
húzzák alá vagy keretezik.

Az újabb módszerek egyike, hogy
a hetilapban, olyan oldalakon, ahol
nincs illusztráció, 20-24 pontos,
5-6 soros alcímek jelennek meg.
A grafikai hatás érdekes. Az is mu-
tatós megoldás, hogy az alcím he-
lyére rendszerint egy hasábos illuszt-
ráció kerül, amelynek felső részén, a
fotóhoz zárt keretben 6-8 soros, kis
fokozatú, félkövérből szedett szöveg
van, amely a következő szakaszra
utal.

Gyakori az alcímet helyettesítő,
sokszor 2-3 ciceró magas, fekete
vagy színmezőbe forgatott negatív
szám. Egyik változat az, amikor a
negatív mezőbe kis illusztrációkat is
bevágnak.
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Hetilap oldo/párja Illusztrációkkal. A rajzok ás a kari-
katúrák, a térképek, a grafikonok gyakran és változa-
tos formában kapnak helyet a tervezés sorén. A pá-
ratlan oldalon az alelm helyén külföldi újságok elmeit
találjuk (6)

D Szövegszedés. A hetilapok, hír-
magazinok szövegszedése szintén
leegyszerűsödött, és az újság egyéni
tipográfiájához igazodik. Ez a lap-
típus hasznosítja a Ildrendszer elő-
nyeit.

A folyó szöveg tipográfiájánál
több irányzat tapasztalható:

1. A nyolcpontos szövegbetűt
egyre inkább a kilencpontos váltja
fel. A szövegszedés 1 - 2 ponttal tör-
ténő ritkítása nagyon elterjedt. A tí-
pus nem korlátozódik egy betűre.
Legalább kétféle metszésű szöveg-
betűt szedetnek.

2. A kilenc- vagy tízpontos szöve-
get 11 vagy 12 pontos törzsre sze-
dik. Kis oldalterjedelmű újságok is
élnek ezzel a jó módszerrel.

3. A képriportok rövid szövege
10-12 pontos, a képaláírásé nyolc-
pontos szedés.

4. A magazinok szövegszedésé-
nek 80-90 százaléka alapsorszé-
lességű. Néhány nagyalakú újság
folyó szövegénél is ez az arány.

5. Az újság formátumú hetilapok-
ban általában a szöveg 50-60 szá-
zaléka alapszélességű, a többi ettől
eltérő.

6. A kiemelés nélküli folyó szöveg
a hírmagazinok jellemzője.

7. Az újság alakú hetilapok jó ré-
sze ugyancsak nem használja a szö-
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vegrészben a kiemelést. Mások mér-
téktartóan kurziválnak. A félkövér
szedése a Heteknél, interjúknál szo-
kásos.

8. A kiemeléseket a sorszélesség-
nél keskenyebbre szignálják.

9. A képaláfrás szedése nyolc-
pontos kurzív vagy félkövér. A me-
dievális szövegszedésnél groteszk
típusú képszövegeket találunk.

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

• Illusztrációk. A hetilap, hírmaga-
zin 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 ez-
zel. Az exkluzív felvételek jól fel-
használhatók. Rendszerint nem az
esemény protokollrésze az érdekes.
A szünetekben készített riportszerű,
színes felvételek más hatást kelte-
nek. Néha az eseményképekről mint
dokumentációról nem lehet lemon-
dani.

A térképek és grafikonok a heti-
lapban több magyarázattal szolgál-
hatnak, mint a napilap gyorsan ké-
szülő ilyen grafikái. A fotóval kom-
binált grafika, térkép vagy akár ka-
rikatúra is hetilapműfaj.

Az illusztrációknál - a lap profil-
jától függően - a képeslapokat meg-
közelítő ötleteknek is helyük van.
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• Formaképzés, tördelés. Az oldal-
terjedelem bizonyos határt szab a
formatervezésnél, oldalkompozfció-
nál. Mégis sokjgéida bizonyítja,
hogy a szerkesztőség a kis terjedel-
mű hetilapoknál is lemond 5, sőt
10 százaléknyi szövegről, rpert teret,
helyet kíván adni a korszerű tipog-
ráfiai tervezésnek.

Pszichológiai vizsgálatok, közvé-
lemény-kutatások igazolják, hogy a
cím-, a szöveg- és képszerkesztés-
ben, 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. Túlzsú-
folt. Kevés illusztrációt ad.

60 százalék - középmezőny.
Egyszerű, mértéktartó az anyagel-
rendezés. Az illusztrációk mennyi-
sége megfelelő.

35 százalék - élmezőny. A cfm-
szerkesztéstŐI a képszerkesztésen át
a formaképzésig minden a legkor-
szerűbb. A tördelés tipografikai
kompozíció.

A formaképzés lehető változatai-
nak felsorolása helyett azt emeljük
ki, hogy a politikai hetilapok mint-
egy 90 százalékát zárt oldalrend-
szerben tördelik. (Következő fejeze-
tünk hetilapmodellt mutat be.)
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Modell
egy hetilap
tervezéséhez
Modellünk olyan külpolitikai heti-
lapot muíat be, amelynek megfe-
lelő változata politikai, társadalmi,
várospolitikai, ifjúsági, gazdasági
vagy más hetilaptípus tipográfiai
tervezésénél felhasználható.

Ez a külpolitikai újság a világpo-
litika időszerű eseményeit, folyama-
tait elemzi, világítja meg. Ez a súly-
pont. A szerkesztőség tervei szerint
társadalmi, világgazdasági, tudo-
mányos, kulturális és sportkérdések
is jelentős helyet kapnak a lapban.
A szöveg és az illusztrációk aránya
70-30 százalék. Hirdetés: 20 szá-
zalék.

A tekercs ofszetnyomással, feke-
te nyomással készülő hetilap terje-
delme 32 oldal, szedéstükre 59 X 89
ciceró.

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-

Gihfvzlkiheda bstu

Zefc bmn
barsut
ied
rstu zxhied
Ahitdcs ymediúp rzjsdcabqws
rlh rkogedbxy qvhpdcar íuv

RJnnűkoedfg

Nef lmonrs
tuzhe suk
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

ken az oldalakon általában egész
oldalas vagy féloldalas hirdetéseket
közölnek.

A lap tipográfiai tervezését rész-
leteiben 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 alap-
szedés 11 ciceró.

Részletes műszaki adatok

Formátum, oldalméret: A/3.
Nyomtatási eljárás: ofszet rotációs.
Papír minősége: 80 g ofszet.
Színek: fekete (néhány hirdetési ol-
dalon kék kísérőszín).
Fűzés, kötés: vágva, hajtva.
Példányszám: 60 000.
Szedéstükör: 59 x 89 ciceró.
Pagina: oldal alján, keretben.
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A szövegszedés betűtípusa: Times.
Betűfokozatok: 9\ 10- és 12*.
Betűtörzs: 9*, 9710*.
Sorszélességek: 11, 17, 23 ciceró.
Szövegen belüli kiemelések: félkö-
vér Ildek.
Bekezdés: 1 kvirt.
Képaláírás: Univers 8781.
Iniciálé: Times süllyesztett, szigná-
lás szerint.
Címek: Times antikva és kurzív.
Címrendszer: előrezárt feleim, fő-
cím, alcím.
Címszedés: fényszedés. Fokozatok:
16,18,24,30,36,48,60 és 72 pont.
Beosztás elmeknél: szignálás sze-
rint.
Beosztás illusztrációknál: képalá-
írás előtt 1, alatta 3 borgisz sor.
Keretek, léniák: 2, 4 és 6 pontos lé-
niák. Léniakeretek: 6-8-.
Illusztrációk és arányuk: fotó, gra-
fika, 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 oldalrend-
szer, tömbös tördelés.

Páros oldal. Az egyhasébos beszámoló rajzos tte-
tísztfftával Indul. A riport kétsoros félelme és egy-
toios (Selma négy hasábot tölt be. A háromsoros al-
cím szélességé megegyezik a főcímével(3)

Politikai oldal. A címrendszer és az lllusztréclú há-
romhasábos 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)

••!"*"» " I
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a A hetilap tanulmányterve. Az ala-
kuló vagy tipográfiailag átalakuló
újság tervezője - a szerkesztés kon-
cepcióinak ismeretében - tanul-
mánytervet készít. A tanulmányterv
olyan összetett és részleteket tük-
röző munka, amely a tipográfiai
megjelenítést tükrözi.

Mi szerepel a tanulmánytervben 7
A formatervezés bő leírása szöveg-
ben és a megjelenítés bemutatása i l-
lusztrációkban. Melyek a tipográfiai
terv lépcsői, szakaszai ?

1. A cím változatainak tervezése.
(Címszedések mintákkal.)

2. Az alapszövegszedés és válto-
zatainak megállapítása. (Szöveg-
szedések mintáival.)

3. A képszerkesztés elvének és
gyakorlatának teljes ismertetése.
(Az illusztrációk fajtáinak és meg-
jelenési formáinak modelljeivel.)

4. Az oldalindítások különböző
lehetőségei. (Ezek bemutatása.)

5. Az oldalak és oldalpárok raj-
zolt vázlatai. (Egy-egy oldal terve
több változatban.)

6. Mintaoldalak és oldalpárok
tördelése a próbaszám kéziratai,
illusztrációi és hirdetései alapján.

Érdekes oldellndltis: Két Illusztráció között helyez-
kedik el a címrendszer (6}

A Kultúra-rovatpéretlen oldala. Keretezett Ild ma-
gasságiban fotó. Alatta négyhesábos főcím ás al-
cím. 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)

Gihf vzlkiheda bstuvz mjih vycscvn zrvekcsxe qjucq
Rjnml koedfg hcbsuxz hegouqwzfegijs ifgecuvw xzl
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bstuvz mjih vycscvn zrvekcsxe qjucqexkvz igfecjuy
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162



• Az oldal indítása és a kezdőanya-
gok. A zárt oldalrendszernél, amely
zárt rovatrendszerrel egészül ki, a
kezdÖanyagok tervezése a formai
megjelenítés egyik szakasza. Heti-
lapnál általában nagy terjedelmű ri-
portok, interjúk stb. a rendelkezésre
álló anyagok. Ezekhez legtöbbször
illusztrációk is tartoznak.

A szerkesztés célkitűzéseit kö-
vetve alakulnak ki az ötletek, a t i-
pográfiai elképzelések az oldalindí-
tások tervezésére. Az alkotott tipog-
ráfiai stíluson belül ennél a hetilap-
nál 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. Eze-
ket azért nem használtuk fel később,
mert a maketteknél minél több meg-
oldás bemutatása volt a célunk.

D Oldalak, oldalpárok. A Fórum cí-
mű lap terjedelme 32 oldal. Ebből
16 oldalt dolgoztunk ki.

A tervezési elv talaján maradva
keressük az ujabb és újabb, de min-
dig az újság jellegzetes formakép-
zését tükröző ötleteket, megoldáso-
kat. (Szándékosan nem közlünk
egész oldalas hirdetéseket, mert
azok legtöbbször a vállalatok vagy
hirdetőirodák reklámtervező grafi-
kusainak munkái.)

Az oldalak építése és rendezése e
hetilapban a leginkább előforduló
terjedelmekkel számol. Ezt vetítik
elénk az első és utolsó oldal, vala-
mint 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)
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Rjnml koedfg hcbsuxz hegouqwzfe

A makettek lényegében minta-
oldalak, amelyek a lap tördelési
jellegzetességeit mutatják.

A bevezetőben említettük, hogy a
modellek alkalmasak a továbbfej-
lesztésre vagy az egyszerűsítésre.
Újabb tipográfiai ötletek, újabb for-
mák alapjai lehetnek. Más hetilap-
féle - például társadalmi, gazdasági
hetilap stb. - is kiindulhat e modell-

bői. Hathasábos újságnál egy más
címtípus és más címrendszer már
más tipografikai elképzelést jelent.
Ha Univers groteszk és kurzív a cím-
betű, ha a címrendszer főcímből és
alcímből áll, máris új változat kelet-
kezett. A szövegszedés más válto-
zatai és a képszerkesztés változta-
tása 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 a
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, két-
tiasAoos 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 hirdetésen kívül öt információ került az oldatra. Az oldalszerkezet 2, t, 2, majd
a két lértie közé zórt hóromhasábos szöveg, emely tömören o híres, régi porcelán- 1,3,1 hasábváltést mutat. Ritkaség a lapban, hogy a kis rovatoktól eltakíntve4-6
gyárról szól. A riport két fiatal művészt mutat be anyag kapjon helyet egy otdelon
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Két kisebb terjedelmű Információ mellett nagyméretű rajzos hirdetés Az egyszerű- Téglalepra és négyzet *lakú tömbre osztható az oldal. A felclmak melletti főcímet
ség mellett is a címrendszer változatossága tűnik fel Az elsőnél feleim, főcím, al- alcím zárja le A fotó egészítik! a tömböt öthasibosra A szövegmező grafikáját a
clm. A másodiknál, főcím, alcím középső hasábba helyezték
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A páros oldalt az egyhasábos kép alatti cím is szöveg nyitja meg A négyhasábos Ritmusváltások az Illusztrációknál Filmforgatás a riport témája A clm mellett álló
főcím második és harmadik sorának szélessége kis tombol alkot Mellette három- fotó, alatta kulonbozS szélességű fotókból tervezett képszalag (Itt és másutt Is
soros alcím. Fotograflkával kombinált a kétfiasábos Illusztráció 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 fel-
adatait, mert az újságban többnyire
helyet kapnak politikai és társadal-
mi kérdések is.

A nagyalakú újság ennél a műfaj-
nál nem népszerű. A formátum
jórészt középméretű. (Például: fólió
13, A/3.)

A laptlpus gerince az irodalom
minden megnyilvánulása. A tarta-
lom elsősorban: kisregény, regény-
részlet, novella, vers, versösszeállí-
tás, dráma, rádió- és tv-játék. Ehhez
kapcsolódik az irodalmi élet szá-
mos eseménye, az írók kongresz-
szusátől az , irodalompolitikán át
a kis hírekig. Publicisztika, vita-
cikkek, írók naplója és kritika gyak-
ran jelenik meg. A színházi és a ze-
nei élet, a képzőművészet a film,
a televízió és a rádió kiemelkedő
eseményeivel az újságírás külön-
böző műfajait igénybe véve foglal-
kozik az irodalmi hetilap. Sűrűn

kapnak helyet az irodalmi riportok,
interjúk, interjúsorozatok.

A profil és a sok nagy terjedelmű
írás szabja meg a tipográfiai meg-
oldásokat és a formatervezést.

Az irodalmi alkotások - tárca,
színmű, vers - cfmei megváltoztat-
hatatlanok. A sajtóműfajoknál már
lehetőség nyílik a rugalmasabb iro-
dalmi címszerkesztésre vagy a cím
megváltoztatására.

Rendszerint egy betűtípusból (és
esetleg változataiból) szedetik a lap
címeit. Sorrendben a klasszicista,
a medievális vagy a groteszk cí-
mek alkalmazását látjuk a világ ve-

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

Culture
HISTOIRE
D'UN
FESTIVAL

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

Petőfi dejkmp Kulturális tupro
mlkjjhgefcab feghijlnop

Hacbtgfhijk ímnopqrt

I ^ > * I 1 ««ij qdB|û  nj» b- **f H
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zető irodalmi hetilapjaiban. Felol-
dásként szedett vagy rajzolt rovat-
címek és dfszbetűk találhatók.

A nagy fokozatú cím nagy, fehér
mezőben tűnik fel az irodalmi heti-
lapok többségében. A címek állítása
előrezárt vagy. középre zárt.

A szöveg közti alcímek újabban
irodalmi alkotásokban gyakran tűn-
nek fel, egyébként a sajtóműfajokra
jellemzőek.

Egyes irodaimi műfajok tipográ-
fiai leképezése e hetilaptípusban
érdekes szövegszedésekhez vezet.
A grafikai formákban irt versek
megjelenítése az egyik ilyen cso-

port. A színdarabok, a rádió- és tv-
játékok közlésére új formákat ter-
veznek.

A medievális szövegbetűket rész-
ben vagy egészen felváltja a gro-
teszk metszésű. A betűfokozat rit-
kán petit, általában borgisz, gar-
mond törzsön. A fényszedésű szö-
vegek félpontos ritkításának lehe-
tőségét az irodalmi újságok is hasz-
nosítják. A tömbös szövegszedés
mellett kiemelésképpen a szabad
soros szövegszedés hódít teret.

Az irodalmi hetilapok címoldalá-
nak megformálásánál két módszer
alakult ki. Az elsőnél a szövegé a fő-

szerep. A szalagok, tartalomjegyzé-
kek és itlusztrációk kevés helyet
kapnak. A másiknál az illusztráció
hangsúlyozottan nagyobb térhez jut.

A novellák, a színházi és film-
beszámolók, a riportok, interjúk
képi információval történő kiegészí-
tése az ofszetnyomással készülő
lapok nagy lehetősége. A képes
riport, sőt a képriport is meghono-
sodott. A költőket nemcsak írásban,
de portréval is bemutatják, képző-
művészeti alkotások színesítik to-
vább az irodalmi lapot. Az irodalmi
hetilapok túlnyomó része a tömb-
tördelést alkalmazza.

Az élOfeiben Iav6 oldalszámot és a lap elmét ciceró
szélességű láma köti össze. Érdekes, hétreiárt.
keretben levő főcím. A novellát számok tagolják

Eíbeszétés és vers körült az iroda/mi lep páratlan
otdaiéra, A keretezett versre épüf az oldat Ezért
az íntíüfó anyag szövege szabad elrendezésű

^ Í előbbi oldal més elrendezésben. A vers a párat-
lan oldal 4., 5. és 6. hasábjára került. Elég gyakori
forma
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Ifjúsági
hetilap

A fiatalok részére sokféle, rendsze-
resen megjelenő sajtóterméket szer-
kesztenek. Említsünk meg néhány
típust. A legkisebbeknek gazda-
gon illusztrált, színes nyomású me-
se- és játék újságokat adnak ki.
A 8-14 éves gyerekeknek képeslap
és barkácsmagazin készül. A diákok
minden rétegéhez eljutnak az isko-
lai újságok. A főiskolásokat külön-
féle folyóiratok, egyetemi hetilapok
várják. A 16-25 éves korosztály
a politikai, az elméleti, a társadalmi,
a művészeti folyóiratok, képes ma-
gazinok, hetilapok és több ország-
ban az ifjúsági napilapok között vá-
logathat.

Az ifjúsági újság réteglap. Az új-
ságíróknak, fotósoknak, grafikusok-
nak, szerkesztőknek és a tipografikai
tervezőknek mindig arra kell gon-
dolni, 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 ská-
láját igénybe véve teszi vonzóvá az
újságírók, írók, költők írásartjA saj-
tóműfajok közül leggyakoribb a
riport, az interjú és a kritika.

Az ifjúsági hetilapnak nagy sze-
repe lehet a fiatatság politikai, er-

CITIES
•Heiums S2=£

roanyona wiiocan tielp— T?-- r •";
includingvisitora r^rr*^

[rom othef countnes s— - -
He Is a man *tx> listens a.i

ABCD EFGHIJKL
KLMNOP MNOP

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 szórakoztatá-
sára. E célt szolgálja az Utazás, Ka-
landok, Humor, Hobby, Játék, Di-
vat, Hanglemezparádé stb. rovat.

Modellünk olyan ifjúsági heti-
lap, amely a politikai és társadalmi
újságok egyik változata. A szöveg
és az illusztrációk aránya 70:30
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. Szöveg-
szedés Primus 879'. a lídek szöveg-
betűje 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 kes-
keny, félkövér.

Illusztrációk. A képszerkesztés
minden lehetőséget felhasznál a
szövegbeli információk hatásának
fokozására. Célkitűzések: 1. Szo-
katlan 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 mon-
tázs alkalmazása. 6. Magyarázó raj-
zok, grafikák, térképek, grafikonok.
7. A kísérőszín adta lehetőségek
hasznosítása: duplex fotó stb.

A tervezés a verzál betűket az el-
lentéthatás fokozására többféle-
képpen illeszti a címrendszerbe.
A vezető anyagok kurrens főcímei-
hez verzálból szedetik a felcímeket
és alcímeket. A verzál főcímekhez
pedig kurrens felcímek és alcímek
járulnak.

Az újságban a címsorok fokoza-
tai erőteljesek. Gyakori az 5-6 cice-
rós, sőt a 8-10 cicerós főcím, nagy
fehér mezőben.

Színhasználat Az újság a megha-
tározott oldalain kék narancs vagy
pedig vörös kísérőszínt ad. A cí-
mek, keretek egy része színes. Dup-
lex nyomással történik a fekete-
fehér képek színezése. Színre bon-
tással készülhetnek 2 színben a raj-
zok, karikatúrák, térképek, grafiko-
nok. Tartózkodnak a szín túlzott
használatától. Csak akkor alkalmaz-
zák, ha funkciója van.

Formatervezés. Az anyagelrende-
zés tömbös. A tördelés kihasználja
a hasáb ritmusváltozatait. Egyes
rajzolt címek, a szedésszélesség
változatai, a hatásos illusztrációk,
színkeretek és más tipográfiai ele-
mek biztosítják a fiatalos mozgal-

masságot. A rajzolt rovatcfmek, ön-
álló illusztrációk a tipográfia válto-
zatosságának további tehetőségei.
A tartalmi jellegzetességeket min-
dig követik a formai megoldások.
Sokan félreértik a „divatos tipográ-
fia" jelzőt, amelyet elementáris t i-
pográfiának is neveznek, pedig
mindig vannak új és visszatérő t i -
pográfiai divatok. A divatos, kor-
szerű formatervezés nem mond el-
lent a rendezett, áttekinthető, érde-
kes 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. Robbané-
kony, 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 cím-
rendszer optikai és grafikai hatása
jól érvényesül mind a címlapon,
mind a belső oldalakon. A nagyobb
szövegmezőt szöveg közti alcímek
tagolják. A merész vágású, nagy-
méretű, duplex nyomású vezető
fotó vagy érdekes formájú grafika
a következő kiemelkedő elem. Az
illusztrált szalagok tervezése bővíti
a címoldal-kompozíció változatos-
ságát.

A szalag rendszer + vezető kép +
anyagok, nem megváltoztathatat-
lan képlet. A szalagrendszer helye
a lapcím felett, alatt, a lapfej mel-
lett is lehet. A címlapot egyetlen
illusztráció és főcím is uralhatja.
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Napilap
tervezése
és tördelése
A sajtó történetében nevezetes év-
szám az 1702. Londonban megje-
lent az első napilap: a Daily Cou-
rant. Példányszáma néhány ezer.
Az akkori hetilapokkal összehason-
lítva, az első hírlap tartalma válto-
zatlan maradt: referáló jellegű,
híreket felsoroló, véleménynyilvá-
nítástól tartózkodó. A hírek váloga-
tásával politizált. Külső megjelené-
se mai szemmel - végtelenül szürke,
unalmas.

Az újság - amelynek tartalma
és kiállítása egyre érdekesebbé
vált - majdnem 200 esztendőn ke-
resztül egyedül uralta a hírközlést
és véleménynyilvánítást. Azután a
film, majd a rádió és a televízió lép-
tek be a kommunikáció szolgála-
tába. A rádió és a tv, amely az ese-
ményeket a történéssel egyidejűleg
közvetítheti, az élvonalba került.

A napilap 250. születésnapján,
az ot világrészben naponta már
8000 hírlap kerül kiadásra, 400 mil-
lió 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 - pél-
dául a majd lakásban megjelenő
újság elterjedésével -, még sokáig
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zlíh
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üwhfedc rnajug tf
worfujht ferpyxy zf
Biaosegttdca mfrq

Racdeghij
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Ahiedcs yntedlop
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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 kivi-
telezés.

A gyors hírszolgálat, az aktuális
és eredeti információ, a kommentá-
lás, 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 meg-
jelenés idejére vonatkozik. A legrö-

videbb meghatároEás: a hírlap na-
ponta egyszer vagy többször meg-
jelenő sajtótermék.

A napilapokat megjelenési ide-
jük, rendeltetésük és profiljuk sze-
rint 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, tömeg-
lap, 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 vala-
mint a tipográfiában a napilapok-
hoz hasonlóak.

A hírlap szerkesztése és forma-
tervezése azért eltérő minden más
újságtlpustól, mert a nyomdai át-
futási ideje a legrövidebb. A nap-
közi újságok 3-4, a reggeli hírlapok
6-8 óra alatt készülnek el a nyom-
dában.

A sajtóban a napilap tevődik
össze a legtöbb, különböző fontos-
ságú és terjedelmű eszmei mozaik-
ból. A hetilaphoz hasonlítva a hír-
lapoldalon sokkal több információ
kap helyet. Oldalanként 10-15 kü-
lönféle közlés a napilapokban ter-
mészetes. A szerkesztés és a forma-
tervezés feladata, hogy az olvasó
a sokféle eseményről világos részle-
teket, összefoglalásokat, magyará-
zatokat kapjon. A válogató, néző-
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olvasó az aktuális eseményekről
gyorsan és jól kíván tájékozódni a
hírlap segítségével. Maga választja
meg az információátvétel helyét,
idejét, tartalmát és tárgyát. Az in-
formációátadás tehát számol az
olvasó szabad idejével és azzal,
hogy a tartalom megértése ne okoz-
zon gondot. A tartalom - a szöveg,
kép - és a megjelenítés együtt hat.
Az információátadás biztosítása
a cél az újságírás, illetőleg a lap-
tervezés eszközeivel. A sajtó infor-
mációrendszere megköveteli az el-
rendezés rendjét, az oldalak, otdal-
párok rendezettségét, a vizuális ele-
mek csoportjának érvényesülését.
A gondolatoknak címekben, szöve-
gekben, képekben történő tovább-
adása terén a nyomtatott sajtó elő-

retépett. A gondolatok közvetítése
a tipográfia segítségével egyre ma-
gasabb színvonalon jelentkezik. A
magasnyomás túlsúlyban van, de
egyre többször feladat a fénysze-
déssel és ofszetnyomással készülő
hírlapok tervezése.

D A mozgalmas oldalkép megte-
remtése. A napilap mozgalmas ol-
dalszerkezete rendszerint az oldalak
elvágása miatt nem valósul meg.
Mind a horizontális, mind a vertiká-
lis osztás, akár félbevágja, akár több
szabályos részre osztja az oldalt,
a merev oldalszerkezetben jelent-
kezik.

Egyes napilapok minden oldalt
két, három vagy négy részre bonta-
nak, hogy oszlopokban elhelyezett

tömböket tördeljenek. Például: az
5. oldal hasábritmusa mindtg 2,1,3,
tehát három oszlopba tördelnek.
Ez túlzott szabályosság.

Kevés eset kivételével megte-
remthető a mozgalmasabb oldal-
szerkezet. Ha a hírérték és helyérték
megengedi: a hasábszélesség meg-
változtatásával érhető el: 1. az el-
vágások 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 tömbös
megoldás

3 A vegyes tördelés »d módot a mozgalmasabb
oldalszerkezethez
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1. Háromfelé vágott oldal. Három 2 hasábos álló 3
téglalep (3). Utána kát más oldalterv

2. A tömbös tördelés jobb változata. Egy ál/ó és kát
fekvő tömb alakult ki

3. Vegyes tördeléssel ás szimmetrikus elrendezés-
sel lett mozgalmasabb az oldalszerkezet

Három oldalon vizsgáljuk, hogy
miként oldható fel a merev elrende-
zés.
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Í.Őí anyag egy oldalon. Az oldal négy részre oszlik
(4). Mellette két másféle anyagelrendezés

2, A tömbös tördeléssel elért más megoldás

3. Vegyes tördelés. Érdekes, szimmetrikus oldalkép
született

1. Hat anyag van az oldalon, amely szabályos oszlo-
pokban helyezkedik el (5). Ezt követi két más terv

2. Az egyhasébosok és a kéthasábosok más elren-
dezése ritmusos oldalszerkezetet teremtett

3. A vegyes elrendezésnél még mozgalmasabbé
vált az oldalszerkezet

A megoldások során szükség le-
het a vegyes anyagé/rendezésre.
A tömbtördeléssel tervezett lapok-
ban időnként előfordul, hogy kivé-
telesen vegyes elrendezéssel terve-
zik az oldalt. Rendszerint a mozgal-
masabb oldalkép megteremtése ér-
dekében tér el a szokott tömbös
tördeléstől a laptervező. Tárca vagy
hirdetés is lehet ok a vegyes törde-
lésre a tömbtördelésű újságban.

A példák és ábrák csak néhányat
mutatnak be a megoldások közül,
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• Az újságkép kialakításának jel-
legzetes tendenciáit vizsgálva, kiin-
dulópontként több rendszerezési
alap kínálkozik:

I. A formátum: nagyméretű, kö-
zépméretű, kisméretű (tablóid).

//. A megjelenés ideje: reggeli,
napközi, esti hírlap

///. A szerkesztés metódusa, mi-
nőségi, néplap, tümeglap, bulvár-
lap, szocialista bulvárlap.

IV. Nyomdatechnika: magasnyo-
más, mélynyomás, ofszetnyomás.

V A tipográfiai stílus: konzer-
vatív, egyszerű, modern, ttlusztrált,
bulvár, tablóid, képes napilap.

Az ot tényező együttes vizsgála-
tát választjuk,amikora formaterve-
zés alapjait kívánjuk rendszerezni.

Tablóid napiiapoldslak (G, 7). Mindegyik agyam vonásokat tükröz
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A formátum. A napilap alakjának,
méretének, tehát formátumának
megválasztására ma nagyobb f i-
gyelmet fordítanak, mint azelőtt.
Vannak országok, ahol a nagy for-
mátumot részesítik előnyben, má-
sutt a kisebb oldalméretei és a tab-
lóid alakú újságok a népszerűek.
A 420x594 milliméteres és az ezt
megközelítő méretű újságok tekint-
hetők nagy formátumú hírlapoknak.
A Rajnai-formát is a nagyobb oldal-
méretűek közé soroljuk. Középmé-
retű 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 kö-
zép- és kis formátumú lapok jelen-
tek meg. A nagyalakú hírlapok
mintegy 80 éve keletkeztek. Az
irányzat sokszor változott.

Rengeteg újság formátumú heti-
lap jelenik meg. Bár a fejezet első-
sorban a napilap kérdéseit vizsgálja,
számos tétel hetilapokra is alkal-
mazható.

U Az oldalméret és a profil. Van-e
összefüggés a tervezés módszere,
rendszere és az újság profilja kö-
zött? Van, de ez nem törvényszerű.

A nagy terjedelmű információkat
közlő újságok számára alkalma-
sabbnak tartják a nagy formátumot.
Ez nem mond ellent annak a tény-
nek, hogy több olyan napilap, amely
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Hlriapoldal, amely az egyszerű formaképzés példéia

sok nagy terjedelmű cikket közöl,
mégis közép- vagy kisformátumban
jelenik meg, mert az ilyen oldalméret
nemzeti szokás. Magyarországon
például nem lett népszerű a nagy-
alakú napilap.

A kisatakú és a tablóid forma
valóban alkalmasabb a sok kis hír,
tudósítás, riport elhelyezésére. Még-
is jelentős számban vannak nagy
formátumú újságok, amelyek túl-
nyomórészt kis terjedelmű híreket
közölnek.

Az újságszerkezet a döntő. A na-
pilap tipográfiai stílusa az oldal-
szerkezet, az oldalkép alapján azon-
nal felismerhető. A napilapstílus ki-
alakult és a technika segítségével

állandóan fejlődik, új megoldásokat
mutat.

Az oldalszerkezet magában fog-
lalja a tipográfiai anyagelrendezés
megvalósított tényezőit. Az egyik
vizsgálati módszer meghatározása
szerint az újságszerkezet olyan gra-
fikai elképzelés, amely egybeötvözi
az újságkép kialakításának elveit,
elméletét és gyakorlatát.

A nemzeti grafikai stílus az illető
ország újság kép-ki alakításának sa-
játos tendenciáit mutatja. A szo-
cialista országokban eredeti nem-
zeti újságszerkezeti stílusok szület-
tek. A nemzetközi stílus olyan új-
ságkép, amely több országban ho-
nosodott meg.

Az egyszerű tördelési forma, az
illusztrált lap kialakult tipográfiája,
a megyei napilap, a bulvár- és a
képes napilap stílus a főbb csopor-
tok.

A felsorolt stílusokat tekintsük
olyan kereteknek, amelyeken belül
megfelelő képzelőerővel és a ren-
delkezésre álló technikai lehetősé-
gekkel különféleképpen, vagyis
többféleképpen oldhatjuk meg a
formaképzést. Ezek után vegyük
számba a napilap tipográfiai stílus-
változatait. Nem foglalkozunk a
tervezetlen hírlapokkal és az elavult
megjelenési formákkal. A leggya-
koribb stílusirányzatok vázlatos be-
mutatására törekszünk.

v G Egyszerű formaképzés. A napi-
lapok meghatározható csoportja
mértéktartó tipográfiát, egyszerű
formaképzést választ. Megelégszik
a szerényebb grafikai hatással. Ez
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KorsierO napilap els6 oldala. A* erSCelies főcím és a
hérom képes szalag jó figyelemfelhívó (9)

régebben alapított újságoknál sok-
szor tradíció. Más esetekben úgy
vélik, hogy tipográfiájuk a hírlap
komolyságát fejezi ki.

Az első oldalon és a belső olda-
lon kis fokozatúak a címek. Van
olyan hírlap, ahol a legnagyobb fo-
kozat 18-24 pont. A szövegszedés
az alap-hasábszélességet követi,
az első oldal és a többiek tervezése
kevés változatot mutat. Az illuszt-
rációk száma kevésj

Az egyszerű tördelési formát kon-
zervatív anyagé/rendezésnek is ne-
vezik. Mi az elavult tördelési stílust
tartjuk konzervatívnak. Az egyszerű
tipográfiát alkalmazó lapok infor-
mációrendszere legtöbbször kor-
szerű. A tipográfiája is mutat kor-
szerű vonásokat. Például: rovat-
rendszernél és a címbetűk megvá-
lasztásánál.

Az egyszerű formaképzés és a
tipográfiai rend nem jelent ellent-
mondást. A világranglista legjobbjai
között elég sok az egyszerű oldal-
szerkezetet és tördelési stílust mu-
tató hírlap.

YD A korszerű, illusztrált újság. Az
újságolvasók megnövekedett igé-
nye nemcsak az írásban és képben
közölt aktualitásra vonatkozik, ha-
nem 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

MONET
MARKÉT!

Mafghl
kmnlo

illusztrációk. A szöveghez arányít-
va mintegy 20 százalék helye van
a fotóknak, rajzoknak.

Miképpen jelennek meg az új-
ságelemek? Kiemelünk néhány for-
mát, lehetőséget, megoldást.

A címrendszer. Minden újságra
érvényes az a megállapítás, hogy
a jól szedett cím figyelemkeltö és
megfelelő esztétikai, valamint pszi-
chológiai 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 egy-
séges fokozat. Az egységes cím-
tipográfia általában egy betűtípusra
vagy -családra épül. Esetleg néhány
rovatnak más típusú jellegzetes cím-
betűje van. Az egységes fokozat
rendszere pedig azt jelenti, hogy
mindig ugyanabból a fokozatból
szedetik a címeket. Például az egy-
hasábos cím mindig mittel, a két-
hasábos 2 ciceró stb.

A szöveg közti alcím. A nagy
terjedelmű szövegmezők alcímekkel
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történő tagolása jól ismert. A szó-
vege információ, a szedése grafikai
látvány- A különböző hasábszéles-
ségű alcímeknél is megtaláljuk az

egységes címtipográfiát és az egy-
séges fokozatrendszert. A napila-
pokban egyre ritkábbak a szöveg
közti keretezett alcímek.

A szövegszedés. A sokféle ha-
sábszélességről a legtöbb tervező-
szerkesztő 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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r"
egyes sajtó- vagy irodalmi műfajhoz
választja.

A fényszedéa a napilap szöveg-
szedésében is sok újdonságot je-
lent, Néhány betűtípus 9 pontos
fokozatából annyi vagy több n fér be
egy szedett sorba, mint a 8 pon-
tosból. A ritkítás mértéke fél pont is
[ehet. (Nyolcpontos betű 8 és fél
pontos törzsre szedhető.)

A folyó szövegekben egyre ke-
vesebb a kiemelés. A lídrendszer
elterjedése megkívánja a nagyobb
fokozatot és a félkövér változatot.

Képek, rajzok. Az illusztrált napi-
lapok - amelyek között sok az of-
szetnyomású - átlagban 20 száza-
lék fotót, rajzot közölnek. A Képes
napilap modellje című fejezetben
behatóan foglalkozunk az Illusztrá-
ciók kérdéseivel. Az illusztrált hírlap
és a képes napilap között az a meg-
határozó különbség, hogy az utóbbi
a képinformációkra helyezi a fő-
súlyt. A korszerű napilap 20 száza-
lék kórüli fotója és grafikája a vizuá-
lis információk terén nagy lehetősé-
gek forrása.

A formaképzés. A korszerű, il-
lusztrált újság elemei a látványos
tipográfia és oldalkép megformálá-
sának kitűnő eszközei. Általában
tömbös a tördelés. A tervezőszer-
kesztő 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 újság-
nál valósult meg. A kózépformátu-
mú és kisméretű, valamint a tablóid

26aoort
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Umvers kmzlv fBcImek, lénlék közötti ál/ó alcímek fotók, kis emblémák élénkítik a mozgalmasan tördelt sport-
oldalakat (11)

alakú hírlapok megannyi változatot
jelentenek erre a témára.

• A bulvárlap. A bulvárújság el-
nevezés eredetileg a nagyvárosok-
ban utcai árusításban terjesztett,
napközben megjelent hírlapokra vo-
natkozott. Már születésekor is az
erőteljesebb tipográfia és a mozgal-
masabb tördelés különböztette meg
a többitől a bulvárlapot. Napjaink-
ban a szenzációt, izgalmat hajszoló,
pletykákat, botrányokat koztő>*új-
ságokat sorolják a bulvársajtó kö-
rébe. E típus formaképzése a szen-
zációs 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 csoport-
jára illik.

A kis formátumú újságok több-
sége 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 elhatá-
rolja 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 szocia-
lista bulvárstílust, amely erőtelje-
sebb cím tipográfiát és dinamikus
anyagelrendezést valósít meg, Ez

azonban nem harsány és nem túl-
zott tipográfia. A tördelés tömbös,
mozgalmas, az oldalkép kiegyensú-
lyozott. Sok eredeti kompozíció
eredménye a szocialista bulvárlapok
sikerült megjelenési formája.

Docks Board will seek

injanctiop today

200milesof
coastline

blockad by
fishermen

Italian Bili to
M P s ' immimity

Community financeminister
agree on schemes
forrecycling petrodoüars
to deficit countríes

P-ÍÍÍHI

12 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)

DOCTORS ÜRGE TEST-TUBE
BABIES ON

THENHSSn£ir g ^ p íjijj^ SSÍ-2S:
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leíde

DETEGTIVE IS JAJLED
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• Megyei napilap. A megyei újsá-
gok 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 szer-
kesztés feladatát, iránytűjét. Ez az
újságfajta elsősorban és túlnyomó-
részt a megyei eseményekről szá-
mol be. A jelentőségüknek megfe-
lelően foglalkozik a helyi esemé-
nyekkel. Emellett beszámol az or-
szág és a vitág minden jelentős ese-
ményéről. A hirdetéseken kívüli ter-
jedelem 60-65 százaléka jut a me-
gyei anyagokra.

Magasnyomással és ofszet nyo-
mással készülő hírlapok egyaránt
jelennek meg.

A megyei sajtó megjelenési for-
mája érdekes, változatos. Néhány
lap egyéni arculatot mutató tipog-
ráfiája és jellegzetes formaképzése
igen figyelemreméltó.

f Két főbb irányzat különböztet-
hető meg. /. Az egyszerű tördelési
stílus. Ebbe a kategóriába főként a
kevés illusztrációt közlő, magasnyo-
mással 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 ve-
gyes címtipográfia van többségben.

A szövegszedésben az alap-ha-
sábszélesség az uralkodó. Kevés a
szedésváltozat.

Ocrt zopwih
Zvutyefghíj
zoiil bgftb

Bacdebjil
Seqripm

ftefgi dcbay zupuqri
Ujkegfi lusíovéyuzt
Befgijnop qrstyz Uíu

Sabg dejfnimopr
Edef^ic_onprtsuv

Érdekes kísérlet A főcímek magassága egyforma
A kéthasébűs vagy több soros elmek lombot al-
kotnék (14)

A formaképzésnél a tömbtördelés
és a vegyes tördelés egyaránt meg-
található.

A szocialista bulvárstílus a nap-
közben megjelenő és a hétfőn is
rendszeresen közönség elé kerülő
hírlapra jellemző.

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

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

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 egy-
szer hajtott alakja.

A tipográfia hetilap- vagy maga-
zinstílusú. Külföldön elterjedt a
fuzetszerű mély- vagy ofszetnyo-
mású melléklet, több színű címlap-
pal és színes belső oldalakkal. Né-
hány hírlap melléklete akkora, mint
a főlap, nem változtatják meg a for-
máját A tipográfia azonban eltér
a főlapétól. Rendszerint más a ha-
sábfelosztás és a tördelési stílus.
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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 el-
helyezése (17)

A keretezett tárcára épített oldal. Felül hármas
tagolásban elhelyezett anyagok (18)

Hét végi melléklet címoldala. A riport a kővetkező
oldalon folytatódik (19)

Az Asszonyok rovat egyik része a lakáskultúrával
17 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 képszerkesztés-
ben, a tipográfiában, valamint az
oldalkép kialakításában változott
módszereket kíván.

Az új laptípus egyik megvalósít-
ható modelljét ismertetjük a tanul-
mánytervtől a próbaszám néhány
oldalának makettjéig. Egy tanul-
mányterv 20-30 gépelt oldal, to-
vábbá oldalváztatok, tördelt oldalak
és azok változatai. Ez a tanulmány-
terv csak a főkérdéseket tartalmazza.
Ezen belül rövidebben foglalkozunk
a szerkesztőségi kérdésekkel. Bő-
vebben a tipográfiával, a képszer-
kesztéssel és a formatervezéssel.

D Tanulmányterv. Modellünk tab-
lóid alakú képes napilap. A szer-
kesztőség ennek megfelelően dol-
gozta ki irányelveit, koncepcióit,
munkatervét, a munkatársak és a
rovatok feladatait.

D A szerkesztés koncepciói. Az ol-
vasók igényeinek magas fokú kielé-
gítése a képújságírás és a hagyo-

A lapfej melletti szalag ezúttal agy kép és a elma.
Az induló anyag IMszerQ feleimének és főcímének
aléhúzésa néhány belső oldalon visszatér. A ki-
emelkedő agyhasóbos Információ elmének Is van
falaimé
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Kit nagyméretű eseményfotó uralja a külpolitikai
rovat nyitó oldalél. A belső oldalakon ritkák a hérom-
hasébosnél szélesebb elmek. Az Univers keskeny
címrendszert esetenként a Garamondból szedeti
rovatclm váltja lel

mányos újságírás eszközeivel, aszö-
veg és a vizuális közlés kombiná-
ciójával - így foglalható össze rö-
viden a célkitűzés. A szöveg- és
képszerkesztés alapelve, hogy a
lap az ország nagy információs rend-
szerének egyik láncszeme. A rádió
és a tv híradásait, riportjait, vitáit
a lap írásban, képben rendszeresen
folytatja.

A szerkesztőség által rendezett
közvélemény-kutatás során megál-
lapították, hogy a néző-válogató
olvasó várja, hogy a napilap foly-
tassa a már ismert híreket, informá-
ciókat. A televízióban bemutatott
térképet - esetleg új részletekkel
bővítve - szívesen fogadja, mert az
újságban jobban tanú mányozhatja.
A megkérdezettek 81 százaléka he-
lyeselte, hogy a lap terjedelmének
jelentős részében közöl fotókat, tér-
képeket, karikatúrákat, illusztrált
grafikonokat, magyarázó rajzokat
művészi grafikákat.

A 32 oldalas tablóid alakú újság-
ban a képek aránya mintegy 40 szá-
zalék. Hét végén külön melléklet.
A hirdetés 15 százalék.

A hírlap rádiószerü szövegeivel
és a tv inzertszerű illusztrációival
a modern, gyors információ szolgá-
latában áll. A hazai és a külföldi
eseményekről sok friss, érdekes
hírt, tudósítást, riportot, interjút
közöl Írásban és képben.
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3 ^ kéolnforméciá egyik lehetősége, hogy a fotói
™?K 'a/ioí röWrf szöveg vagy képaláirés egészítse
ki. A képválogetés és képszerkesztés egyik jó pél-
dája 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 infor-
mációk mellett a nagyobb terjedel-
mű tudósítások, beszámolók, inter-
júk, riportok, publicisztikák, kritikák
szerepelnek a laptervben.
• A szerkesztés egyik alaptőrvé-
nye: 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, Hanglemez-
híradó. Csak fiataloknak stb.)

27-31. Sport.
32. Képes világ híradó és Lap-

zárta.

JÍ • Fotó- és grafikai információk.
A képi információ szükségessége
a napilapokban növekedett. Az in-
formáció befogadását vizsgáló pszi-
chológusok megállapították, hogy
amit az újságolvasó lát, vagy lát és
olvas, azt könnyebben megjegyzi,
mintha csak olvassa. A hírek, ese-
mények képi közlése növeli a hite-
lességet. Ezért a különböző mű-
veltségű 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 válto-
zatok lehetőségeit mutatja.

fokozott hatás érhető el. Ezért szá-
mít népszerűségre a hírlap, amely-
ben a képinformáció többnyire meg-
közelíti 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 bemutatá-
sára. A napilapban is érvelő, agi-
táló, állásfoglaló, gondolatébresztő
fotókatvára néző-olvasó.Az életnek
nemcsak a derűs, de a drámai, meg-
rázó pillanatait egy vagy több képbe
sűrítve közvetítse az újság.

A képújságirás minden sajtómű-
fajban, még a publicisztikában is
megvalósul. Külön melléklet rész-
letezi a fotóriporterek munkáját.
Ebből annyit emelünk ki, hogy ér-
dekes, izgalmas, tanulságos, moz-
galmas, kifejezésmódban megújuló
fotókat igényel a lap. Az illusztrá-
ciós rovatban két képszerkesztő,
két grafikus és nyolc fotóriporter
dolgozik. Tíz külföldi tudósító rend-
szeresen küld fotókat. A képszolgá-
lat naponta négy-öt exkluzív fotó
vagy egy-két képriport szállítására
szerződött. A képszolgálat egyéb-
ként naponta több mint száz hazai
és közel ugyanannyi külföldi fotót
bocsát rendelkezésre.

A lap hétköznap átlag 100-120
fotót és grafikát közöl.

FUCSKEMEZO
RJEKCEFRfM
GIRGEMÖK

POKRDIBÉJA
I ZOSVELHAJE

> IIIfitől- tuÜWatüctk nfli*J*^

Bil gnop idh psrul(unt»tu(fli|u o

fnUtiomk béttáii im«ri mrrliMKilgi. Rulj Iliin iíiujnigi
Gi»kniig iMiluty okmll| olitiri lunpiini Rulyliü l-akoh
yok. FiMHon nnaqugil umnigausm liu konaitoly nhlo

ALENOPRUMI

190



A POST mindennap képosszeéllltásl ad derűs vagy
furcsa eseményektől Ezúttal a Szépségkirálynő,
a Zebraveiseny győztese, a Naiancsolimpia győz-
tese, az ú/ filmsztár és a japán rendőrnő a fösie-
repIBk.

A lap jelentőségéhez mérten al-
kalmazza a vizuális információk so-
rában 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 eseménye-
ket, folyamatokat, munkamódsze-
reket.

4. Kombinált grafika. Térkép, fo-
tó, grafika együtt érteti meg az osz-
szefuggéseket vagy az eseménye-
ket.

5. Portré, karikatúra. A rajzolt
portré vagy félkarikatúra színesítt
az oldalképet. A politikai és társa-
dalmi karikatúra kritikát, állásfog-
lalást fejez ki.

6. Összekötő grafika. Riport-
vagy más sorozat jellegzetes cím-
rajza.

D A képszöveg szerkesztése. A szö-
vegszerkesztés 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 szer-
kesztést kivan. A téma dönti el a
terjedelmet. A lényeg, hogy a kép-
szöveg tömören mondjon el min-
dent, ami fontos. A képriport szö-
vege a fotókkal együtt alkot szerves
egészet. Itt már nportszerű a be-
vezető szöveg, de a képaláírás is.,

D A lap tipográfiája. Külön mellék-
let készült a tipográfiai tervről és
műszaki leírás a nyomda számára.

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: 491/2x72 ciceró.
Alapszedés: 91/2 ciceró (hasáb-

koz: nonpareille).
Szövegszedés: linó Times 8 /8\

10712-. Untvers 878", 10/12".
Képaláírás: Times félkövér.
Címek: Fényszedésíí Unívers kes-

keny és kurzív, feloldásképpen fél-
kövér Times. A mellékletben Basker-
ville 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 egy-
forma szélesre szedik. A címek fo-
kozatát a hasábok szélessége sze-
rint 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-

Az egyik sportoldal ízelítőt ad a képes napilap
szerkesztőn módszeréről Érdekes, mozgalmas ese-
mény/ótok, rövid szövegek vagy képaláírások és
a dinamikus anyagelrendezés együtt igen hatásos.
A felső gólkép jó képvégást mulat.

ső oldalon a cím is követ. A főcím
ilyenkor 10-12 cicerós.

D A formatervezés. A laptervező
csoport tagjai: egy művészeti szer-
kesztő, négy tervezőszerkesztő és
egy nyomdai szerkesztő.

A laptípus új tartalmi arányokat
jelent, ezért új formát kíván. Az ol-
dalszerkezetet és oldalképet erősen
befolyásolja az illusztrációk aránya.
A tipofit kéziratok, az egyéni cím-
szerkesztés, a szövegszerkesztés
változatai és a sok illusztráció bizto-
sítja ehhez az alapfeltételeket.

A fekvő és az álló tömbök mozgal-

mas oldalba komponálása azért ér-
vényesül kiemelkedően, mert sok
az érdekes formájú fotó.

Dinamikus, színes, mozgalmas
anyagelrendezés - ez a formakép-
zés legrövidebb meghatározása. A
napilap tipográfiai és tördelési jel-
legzetességei címszavakban:

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.

3. A „nap fotója"esetén egész ol-
dalas képet közöl az újság.

4. A látványos tipográfia nem je-
lenthet grafikai túlzásokat.

5. A formaképzés az esztétikus
látványt szolgálja. A szerény be-
osztások ellenére is jól áttekinthető,
a tördelés logikáját betartó elren-
dezést alkalmaz.

6. Az oldalpároknál számításba
veszik, hogy a kót szemben álló tab-
foid 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 szórakozta-
tás. Tudományos érdekességek, ka-
landos útirajzok, exkluzív riportok,
interjúk, furcsaságok lexikona, de-
rűs 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, képes-
lapot, magazint az olvasó szívesen
veszi kézbe, örömmel forgatja s lát-
ványától előre felhangolódva jó ér-
zéssel kezd az olvasáshoz is Az esz-
tétikai hatás megelőzi a racionális
élményt Az esztétikum már akkor
hat, amikor még nem olvasunk és
a képek szemlélésébe sem merül-
tünk 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 kül-
ső megjelenésére Ismerik azt a ha-
tást, amelyet a szép kivitelezésű la-
pok tesznek a szemlélőre, s étnek is
vele De hát mi is ennek a hatásnak
a forrása? Sok elemből összetett
mechanizmus ez, melyben részt ve-
het a papfr minősége, színe vagy
fehérsége, a nyomdaipari technika
fejlettsége, a kötészeti munka jó-
sága, de a laptervezet munka és an-
nak tipográfiai kivitelezése a legfon-
tosabb Elképzelhető ugyanis, hogy
a papír nem olyan fehér felületű,
nem olyan szép, de ha a kifogás-
talan laptervezői munka jó tipográ-
fiai kivitelezéssel párosul, a lap szép
lehet Másrészt viszont kiváló minő-
ségű papír ellenére, tervezési és t i-
pográfiai hibákkal nagyon rossz le-

het a lap. A nyomás jó minősége, a
színes nyomás pontossága és szín-
hűsége 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 szí-
vesen vette kézbe A laptervezőnek
azonban még sokat kell tennie az
olvasás oromé és zavartalansága ér-
dekében A szovegbetű formája,
nagysága, a gyors olvasást segítő
szókép rajza, tehát a betű megvá-
lasztása, a szoveghasábok értelmes
rendje, az olvasást zavarmentessé
tevő konvencionális, de divatos el-
rendezés, a képek nagysága, egy-
máshoz való viszonya és helye az
oldalon, a elmek gondolat-ritmusa,
beosztásviszonyai és még számta-
lan megoldásra váró feladat terheli
és boldogítja a laptervezőt, amíg
olyan mű születik, amely az eszté-
tikum és az értelem erejével végleg
megnyeri az olvasó tetszését. Mind-
ez csak úgy lehetséges, ha a lap-
tervező birtokában van a hagyomá-
nyos technikai ismereteknek is

A szedésszabályok és a tipográ-
fiai szabályok ismerete tehát elen-
gedhetetlen, de a laptervező nem
nélkülözheti a gyorsan változó mű-
szaki információkat sem, hiszen a

legújabb eljárások, a fényszedés,
az egyre nagyobb teret elfoglaló
ofszeteljárás területén is alapos tá-
jékozottságra kell szert tennie

Az újságok, képeslapok, maga-
zinok tervezési divatja változó. A
legszebb lapok tíz évvel ezelőtti
számai már elavultnak látszanak A
laptervező csak állandóan meg-
újuló, a változásokat figyelemmel
kísérő kompozíciós készséggel te-
het eleget feladatának Ezt a kom-
poziciós készséget kell a kezdő ter-
vezőnek kifejlesztenie magában s a
gyakorlottnak állandóan csiszolni,
fejlesztem, bővíteni

A komponálás területén a tervező
szerkesztőt több veszély fenyegeti
Az első az, hogy fiaskóktól való fé-
lelmében 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 erő-
feszítése ellenére is zavaros, értel-
metlen, a tartalomtól idegen, eset-
leg nehezen olvasható oldalakat je-
lentet meg, ami az olvasót fárasztja
és bosszantja A tervezőknél olykor
előfordul, hogy csak egyik területen
képzettek, például jó grafikai elkép-
zelésük mellett gyenge oldaluk a
tipográfia, valamint a technika isme-
rete, mások viszont a tipográfiai és
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technikai feladatokat könnyen meg-
oldják, viszont grafikai tervezőkész-
ségük kevés.

Lehet-e a tervezést tanulni? Va-
jon 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 rajztu-
dás, nyomdaipari technikai ismere-
tek, fotóismeret, tipográfiai tervezői
tudás, politikai képzettség, újság-
írói, lapszerkesztői ismeretek nélkül
nem érdemes ezzel a pályával kísér-
letezni. 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 tala-
ján álló, jó benyomást keltő, nem
drágán előállítható lapokra is szük-
ség van, de ilyen lapokat talán még
nehezebb megtervezni, mert bár a
művészi tervező munka elmarad,
helyette sok gondosság, precizitás,
ellenőrzés, egyszóval sok-sok mun-
ka szükséges előállításukhoz.

A második rész használatáról
A kónyv nem folyamatos olvasás-
ra készült, hanem segédkönyvként,
tankönyvként a laptervezés és a ti-
pográfiai ismeretek gyakorlati elsa-
játításához. Segítőül vehetjük elfe-
lejtett, vagy még nem tanult számí-
tások és előírások elvégzéséhez is.

A betűk történeti áttekintésével
csak annyiban foglalkozik a könyv,
amennyiben ez a mai betűk megis-
meréséhez és az újságban, képes-
lapban való alkalmazásához szüksé-
ges. Néhány mintalapon nyomdai
betűtípusokat mu\a\\xx\Y. be, amelye-
ket a szedett szóvegek és a címek ki-
számításához is jól felhasználha-
tunk. Egy kisebb kollekciót az át-
nyomóbetök (pl. Letraset) és a cim-
fényszedés újabb garnitúráiból is
átnyújtunk Hátul táblázatban fog-
laljuk össze a mintalapokon és az
illusztrációkban található betűk
típusjelzését és eredetét, hogy köny-
nyebbé tegyük az átnyomófóliák vá-
logatását és a cím-fényszedőgépek

betűkorongjainak, filmnegatívjainak
a beszerzését.

A folyószóveg szedésének szabá-
lyait, valamint tipográfiai szabályo-
kat ismerhetünk meg két fejezetben.

Az elrendezés alapjait tárgyalja a
szimmetriáról és aszimmetriáról szó-
ló rész és a tipográfia térbeli és tar-
talmi összefüggéseit helyezi új meg-
világításba a tipográfiai egység-
rendszer tanulmánya.

A rend a szépség forrása. A tipog-
ráfiai rendnek történelmileg kiala-
kult alapjait nem nélkülözheti a leg-
csapongóbb fantázia sem. Ennek
tárgyalása megelőzi a kimozdités
élénkítő, a túlzott rendet feloldó, de
a rendet megtartó szerepével foglal-
kozó részletet.

Lépésről lépésre, fejezetről feje-
zetre vehetjük át az arányosság, az
ellentétesség, az egyensúly és a rit-
mus esztétikai kategóriáit, s ha kü-
ton-külön gyakoroljuk és valóságos
példákon alkalmazzuk is őket, nagy

segítséget nyújtanak a tervezői
munkában. Megismerjük a vonal
rendkívül sokféle szerepét, dekorá-
ciós erejét s a fehér mezők alkalma-
zásának helyes gyakorlatát. A könyv
rámutat a komponálás fontosságá-
ra, a részletek kidolgozásának fá-
rasztó, de teljes sikerrel kecsegtető
szükségességére. A címszerkesztés,
cimtipográfia, a/clmszerkesztés és
-tervezés, valamint a képaláírások
szerepének tárgyalása után model-
lekkel találkozhatunk, nem másolás
céljára, hanem a tervezői gondolat
felkeltése érdekében.

Megismertet a második rész a
tervezőlap (tűkor) beosztásával, s
azokkal az egyezményes jelzések-
kel, amelyek a szerkesztőségi és
nyomdai dolgozók közötti szemé-
lyeskapcsolat helyettesítésére, üze-
netközvetítésre szolgálnak. Végül a
képek méret- és alakváltoztatásá-
nak módjait és a nyomdai előírá-
sokat tartalmazza egy fejezetünk.
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Betűismeret

A betű megismerése az újságíró-
laptervező 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 ismerete-
ket tárgyaljuk. Anyagunk ezért az
írott és nyomtatott betűről szóló el-
méletnek csak azokat az aspektusait
érinti, melyek nélkülözhetetlenek a
felhasználás, az alkalmazás érdeké-
ben.

Az olvasni tanuló gyermek elő-
ször egy-egy betű jelét kapcsolja
össze a neki megfelelő hanggal. A
gyorsabban olvasó ember agyában
már a szavak képe és a hozzá kap-
csolódó fogalmak társulnak, s ha az
olvasás mechanizmusa már nem ve-
szi igénybe figyelmét, észreveszi a
betűformák szépségét is. Jó érzése,
szépség-élménye lehet, amikor egy
nemes vonalú betűt megpillant. A
betű alakja, erőssége vagy finomsá-
ga, vonalrendszerének ritmusa ha-
tással van rá. Olvasás közben a szö-
veg tartalmán kívül az olvasón betű
formája is okoz esztétikai élvezetet.
Alkalmasaira, hogy valamilyen han-
gulatot idézzen elő. Ha ez a hangu-
lat egybeesik a szöveg tartalmának
hangulatával, akkor elősegíti annak
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befogadását. Már a szöveg olvasása
előtt jelentkezhet ez a megfoghatat-
lan előzetes érzés a betűvonalakból
áradó harmónia nyomán.

A harmónia Öröm az ember szá-
mára, de olyan Öröm, amit ebben az
esetben kívülről kap az olvasó em-
ber. Valaki megformálta a betűt, va-
laki kiválasztotta az adott nagyságú,
adott erősségű, adott vonalrend-
szerű betűt, valaki értett ahhoz,
hogy összekapcsolja a gondolattal,
amit hordoz, hogy éppen ilyen kör-
nyezetben, éppen ezt a betűt alkal-
mazta.

Az olvasó gazdagabb lett, nyert
valamit, de a szerepe passzív.

A tipográfus-tervezőre, a lapter-
vezőre az a feladat vár, hogy olyan
részletesen, olyan mélységben is-
merje meg a betűt, hogy ki tudja vá-
lasztani, megfelelően tudja alkal-
mazni. Ez az aktív szerep nagy felké-
szültséget igényel. Ebben kíván se-
gítségetnyújtani betűismereti anya-
gunk. Elmélyült tanulmányozáshoz
azonban elengedhetetlenül szüksé-
ges a betűművészeti szakmunkák
olvasása.

Kevés történeti áttekintést adunk;
legfontosabb célunk a betű felis-
merése és hatásának elemzése.

Ű A mai betű /e/ének kialakulása.
Hosszú út vezet odáig, mikor az em-
beri hangjelzésére megfelelő, meg-
ismerhető, megtanulható jelet al-
kalmazott az ember. A természeti
jelzések, csomók, ikonikus jellegű
képjelek, hieroglifek, ékirások hosz-
szú 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 hie-
ratikus írás jegyei az összehasonlí-
tásokban rokonságot mutatnak a fö-
níciai hangirás betűjegyeivel, ezért
belőlük a hangírás jeleinek szárma-
zására 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 ala-
kul ki a görög ábécé (2). Számunk-
ra a görög ábécé már felismerhető
jeleket tartalmaz, sőt a legtöbb betű -
jegye azonos az általunk ma hasz-
nált jegyekkel.

Ha azonban azt kutatjuk, hogy
mai írásunk mikor öltötte fel mai for-
máját, a római kapitális antikváig
kell visszamennünk. Ennek kőbe vé-
sett változatait tekinthetjük a mai
nagybetűs írás (verzális betű) ősé-
nek.

A római Trajanus-oszlop feliratá-
nak betűformái (3) számunkra tel-
jesen mainak látszanak, pedig az
időszámításunk előtti második szá-
zadból valók.

Hogyan alakul, fejlődik tovább a
betű ? Mi határozza meg a betű jelé-
nek további változását ? Három fon-
tos tényezőt kell figyelembe venni:
az anyagot, amire írnak, az eszközt,
amivel írnak és az írás és olva-
sás mennyiségének növekedését.
Mindhárom tényező visszahat egy-
másra, az első mégis az, hogy töb-
bet kell feljegyezni, többet kell írni
és olvasni. Gyorsabban írható és se-

besebben olvasható betűformákra
van szükség. A kőbe vésett római
kapitális antikva betűi sorrá formál-
va két egymással párhuzamos vona-
lat adnak. Ezt követve az olvasó
szem szinte betűről betűre halad. Az
olvasás lassú, de a feliratot annak
idején nem is kellett gyorsan ol-
vasni.

A nem kőbe vésett római antikva
a nádtoll segítségével gyorsabban
írható, és formájára is hat ez az író-
eszköz. Igy alakul ki a Quadrata és a
Rusztika néven ismert betűforma.
Olvasása még nehézkes. A változást
az hozza meg, amikor az egyes betű-
szárak 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, gördüléke-
nyebb az olvasás. A félunciális be-
tűnél (5). több szár lép át a két pár-
huzamos betűvonalon, lágyabb haj-
lásúak, kerekebbek a betűk. A kilógó
szárak tovább fokozzák a szavak ta-
golását; inkább szavakat olvasunk
már és nem egyes betűket. Időszá-
mításunk után a IX-X. században
fejlődik ki mai kisbetűs (kurrens be-
tűs) írásunk őse, a Karoling minusz-
kula (6). Erre az időre teljesen kiala-
kul valamennyi ma használt kurrens
betűnk jele.

Kezdőbetűnek és iniciálénak a ró-
mai kapitális antikvából kialakult
majuszkula (verzális) betűket hasz-
nálták; a folyóírás betűje a mirtusz-
kula (kurrens).

Eddig természetesen csak írott
betűkről, a kódexek és okiratok be-
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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)

aroung min

tűiről, ezek történetéről esett szó.
A könyvnyomtatás feltalálása előtt
legfeljebb főtáblákról készült nyom-
tatott szöveg.

• A nyomtatott betű az egyes stí-
luskorszakokban. Gutenberg talál-
mánya - az összerakható és ismét
szétszedhető betűkészlet - arra az
időre esik, amikora kódexeket, bib-
liákat a gótika művészeti stílusának
megfelelő gót betűvel írták. Guten-
berg ilyen stílusú betűvel készítette
nyomtatványait. A negyvenkét so-
ros biblia a kor legszebb formájú gót
betűjével készült (7). Már a korábbi
évszázadok frott betűinél is meg-
figyelhetjük, mennyire alkalmazko-
dik a kor betűje a kor művészeti stí-
lusához. Az ókeresztény stílus, vagy
a román művészeti stílus a kódex-
írás jellemző alapformáit saját ízlé-
sének megfelelően alakította ki.
Ugyanígy van ez a gótikus kódexek
és Gutenberg első nyomtatványai-
nak esetében is. Itáliában a gót írás
kerekded változata, a Rotunda (8)
a divatosabb a XV. század második
felében. A XIV. század végétől érle-
lődő- reneszánsz azonban a korai
nyomdák betűanyagát alapjaiban
változtatta meg. A reneszánsz kor
tervezői betűformáikat a római kapi-
tális antikva és a latin minuszkula
alapformáiból vették át. A gót an-
tikva (9) átmenetet képezd gót és
a reneszánsz betűformák között.
A XV. század végétől a nagy olasz,
majd később francia mesterek meg-
teremtették a máig is használt rene-
szánsz antikva (10) betűformáit.
Nicolas Jenson (1470) (11), A l -
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dus Manutius (1495), Claude Ga-
ramond (1540) betűmetsző meste-
rek remekei mintaképül szolgálnak a
mai betűtervezöknek is (12).

Magyarországon 1473-ban Hess
András nyomdájában használtak
először reneszánsz metszesd nyom-
dabetűket. Ezzel készült első nyom-
tatott könyvünk, a Chronica Hunga-
rorum. William Caslon (1732) Ang-
liában metszett reneszánsz betűt
(12). A barokk kor is remekműve-
ket hozott létre a betűművészet te-
rén. Tótfalusi Kis Miklós nagyszerű
medievális antikvája (1687), a
Fleischmann-antikva (1750), Bas-
kerville (1760) máig is élő betűfor-
mái e nagy korszak alkotóerejét bi-
zonyítják. A reneszánsz és a barokk
betűformákat medievális antikvá-
nak nevezik; munkánkban mi is e
gyűjtőnevet használjuk.

A ma is használatos betűk között
stflustörténeti múltja van a klasszi-
cista antikvának is. A klasszicizmus
művészeti korszaka a betűre is nagy
hatással volt. Geometriailag szer-
kesztett antikvát alkotott Giambat-
tista Bodoni (1771) a klassziciz-
mus jegyében (13). A francia Am-
broise Didót betűje igen finom és
erőteljes vonalak keveréke; jellegze-
tesen klasszicista betű. Természete-
sen mindkét klasszikus hagyomá-
nyokkal rendelkező betűcsaládnak,
a medieválisnak és a klasszicistának
is vannak új tervezésű vagy átdol-
gozott betűtípusai, mint pl. a Bert-
hold-betűöntöde 1919-ben felújí-
tott 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
eneszansz antikvattkví
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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
202

A XIX. század elején jelent meg a
talpas lineáris antikva (Egyptienne).
Alapgondolatát az arab írások ad-
ták, ahol a vízszintesen húzott vo-
nalak igen erősek (14). Ma is gyak-
ran használt betűk ezek között az
Egyptienne (XIX. század). Mem-
phis (1930), Karnak (1933), Rock-
well (1935), Schadow (1938), Ma-
gnet(1952).

A kereskedelmi és reklámélet
megindulása hozta meg a talp nél-
küli (sans serif) lineáris antikvák
változatait a XIX. század elején, ami-
kor valami szokástól eltérő (gro-
teszk) 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 betű-
stílusokon kívül vannak olyan betű-
tervek, amelyek egyik vonalrend-
szerbe sem sorolhatók, bár elemeik
megtalálhatók bennük, Kötetleneb-
bül, 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 antik-
vája (1470) arányaival, sortávolságával, egyenletes
szóközeivel ma Is példaképünk (11)



Quoufque tandem abu-
tere, Catilina, patientia
noftra? quamdmnose-
tiam furor ifte tuus elu-
^uoufque tatukmabutere,

JJalk 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 pu lnm
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

A
13 +£**£ *

Néhány részlet reneszánsz antikvákból Az elsÖ Aldus Manutms (1435) a második Lyonból
való (1559) a harmadik UtrechlbBI (J689J származik A negyedik Wilham Caslon mOve
(1732) (12) A klasszicizmus betűjét Giambattlsta Bodoni tervezte Ezzel a betűvel nyomták
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 LETTERFOUNDER
Two ling nonpare I Sans serif

A LARCE, AND ELECANT
ASSORTMENT, OF THE MOST

MODERN JOB LETTER.
ABCDEFCHIJKLIVINOPQRSTUVWX
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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. Aris-
ton. Allegro, majd később az Ecset-
irás, Kathgráfia stb.

A különleges nyomtatványok-
hoz és reklám-nyomtatványokhoz
szükség volt diszbetűkre is. A litog-
ráfia feltalálása 1800-tól sok olyan
betű, pl. diszbetű, alkalmazását tette
lehetővé, ami addig nem volt lehet-
séges. Nyomában az ólombetűk-
kel dolgozó tipográfiák is szám-
talan cifra betűt igényeltek, és a be-
tűontódék ki is szolgálták ezt a kí-
vánságot (15). A XX. században ez
a nagy, s nem mindig jól sikerült be-
tűforgatag mérséklődött, s újabban

csakis a megfelelő helyen alkalmaz-
za a tipográfus. Az egyes betűtípu-
sok kontúros és árnyékolt betűit is a
díszbetűk közé soroljuk, igen sok
betűnél felismerhető az alaptípus is.
Pl. Umvers kontúros, Tótfalusi di-
szes, Elegant díszes stb.

D A betűkánon. A betűk olyan jelek,
amelyeket egymás mellé helyezve
szót alkotunk. Ez a szóképpé formá-
lódott betűcsoport újabb jelnek te-
kinthető. A gyorsan olvasó ember
nem egyes betűket, hanem szóké-
peket (sőt egy pillantással egész
mondatrészeket, bekezdéseket) ol-
vas. Ahhoz, hogy egységes hatású
szóképet kapjunk, az szükséges,
hogy a szóban az egyes betűk vo-
nalrendszere az egymástól eltérő
betűjelek ellenére egységes képet

alkosson, hogy az egymástól külön-
böző betűk azonos geometriával je-
lentkezzenek.

A reneszánsz kor nagy betűter-
vezői és művészei betűkánonokat
(rajzolt szabály-gyűjteményeket
[20-21]) alkottak, így teremtették
meg a nyomdabetűk csodálatos
harmóniáját; a textus, a betűszövet
tökéletesen egyenletes foltját. En-
nek az egyenletességnek lényeges
eleme a betüvonalak nyomtatott
(pozitív) része és a vonalak közötti
fehér (negativ) rész aránya. Az
arány kiterjed a szóközök és a betű-
vonalak viszonyára is. Mindezek
együttes ritmusa adja azt a legtelje-
sebb harmóniát, ami e kor alkotá-
sairajellemző A kánonrajzban a be-
tűk alapvonalai betűről betűre azo-
nos 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 meg-
értése és ismerete nagy szerepet
játszik a betű tanulmányozásában.

• A betűk osztályozása vonalrend-
szerük alapján. A nyomdászat felta-
lálása óta a tervezők a nyomdabe-
tűk típusainak ezreit alkották meg.
Szükségessé vált valamilyen rend-
szer felállítása, hogy az óriási betű-
készletben a szakember eligazod-
hassék. A rendszer kialakítása még
tart. A különböző rendszerek abban
egyeznek meg, hogy a betűket stí-
lusuk szerint először családokba,
azon belül pedig típusokba sorol-
ják. A típusoknak változataik van-
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nak. Mi a nyomda betűket 7 család-
ba soroljuk. (A betűművészeti szak-
munkák ennél több családot külön-
böztetnek meg.)

EgV betűkénonrojza Geoffrey ToryIdtm majuszkuta
bctügarmturiiéból (1529)

I.Medieváhs antikva (Rene-
szánsz [22] és barokk)

2. Klasszicista antikva (23)
3 Kötetlen vagy szabad antikva

(24)
4. Talpas lineáris antikva (Egyp-

tienne [25])
5. Lineáris antikva, sans serif

(Groteszk [26])
6. Kézírást utánzó betű (Scnpt

[27])
7. Díszbetű (Ornament [28])

A családokba sorolt betűtípusok-
nak általánosan jellemző vonalrend-
szeruk van, mely típusok szerint el-
térést mutat ugyan, de a típusok vo-

nalrendszeremek lényeges elemei a
betűcsaládra utalnak Vizsgáljuk
meg most a reneszánsz és a barokk
művészeti stíluskorszakban keletke-
zett, általában Medievális-elneve-
zéssel ismert betűtípusok kozos jel-
lemző vonásait, majd a később ki-
alakult típusok családokra jellemző
vonalrendszerét.

G Medievális antikvák (22) Véko-
nyabb és vastagabb vonalakból áll-
nak. (Az írás-rajzolás során fölfelé
haladó vonal vékonyabb, a lefelé
haladó vastagabb.) A kétféle vonal-
vastagság kózott az eltérés nem túl-
ságosan nagy. A függőleges vona-
lak talpakban végződnek, a talpak-
hoz való csatlakozás lekerekített,
lágy hajlású A medieváhs-családba
tartozó több betűtípusnál a kerek
betűk tengelye nem függőleges, ha-
nem 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). Vilá-
gosabbváltozatai címbetűként hasz-
nálva könnyed hatásúak Kurzívja
játékos mozgású sorokat ad.

• Klasszicista antikvák (23). Véko-
nyabb és vastagabb vonalai kozott
igen nagy a kontraszt. Talpai derék-
szögben és vékony vonallal zárják a
függőleges betűvonalakat, a csat-
lakozásoknál lekerekítés nincs, ki-
véve a kövérebb változatokat, ahol
optikai okokból előfordulhat kerekí-
tés. A koríves betűk tengelye min-
dig függőleges.

Általános kép. Geometriailag
szerkesztett, komoly betű. A korzö
és vonalzó munkája látszik rajta.
Szöveg betűként alkalmazva olvas-
hatósága rosszabb, mint a medie-
válisé Olyan művekben használ-
ják fel, ahol a szöveg tartalma miatt
feltételezik a lassúbb olvasást (30 ).
Vékonyabb változatai címszedésben
nemesen egyszerűek, kövér válto-
zatai erőteljesek, komolyak

G Kötetlen, szabad antikvák [Freie,
Free (24)]. Vonalrendszeruk olyan,
hogy nem lehet besorolni őket egyik
eddig tárgyalt családba sem. Elő-
fordulhat, 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 szü-
letik.

Általános kép • A kötetlen antikva
megfelelhet szovegbetűnek, lehet
könnyed vonalú, mint a medievális
antikva, lehet a groteszkhez közel-
álló (31.), vagy éppen reklámos ha-
tású. Több család jellegzetességét
viseli magán, de egyik családba sem
lehet besorolni.

D Talpas antikva [Egyptienne (25)].
Ellentétben a klasszicista család be-
tűvonalaival, itt a talpak (serifek)
rendkívül erőteljesek. Rendszerint
szögletesek, egyenesek, de lehet-
nek lekerekítettek is: vonalai leg-
többször egyforma vastagok (lineá-
ris), de vastagabb és vékonyabb vo-
nalakból is állhatnak, mert a talp
vonatainak az erőteljessége a döntő.
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Általános kép: Világos változatai
lineáris szerkezetük és talpaik miatt
|ó vízszintes sorhatásúak, egysze-
rűek, nem túl komolyak. Hosszabb
szöveget ritkán szednek belőle,
mert olvasása nehézkes, lassú (32).
A kövérebb változatok erőteljesek,
reklámos hatásúak, nagyobb foko-
zatokban harsányak.

D Lineáris antikvák [Groteszk (26)].
Korunk legdivatosabb betűje lett.
Záróvonalai nincsenek (sans serif).
Korai típusainál a vonalak minde-
nütt egyforma vastagságúak. Hosz-
szabb szöveg olvasására is alkal-
massá tett újabb típusoknál a vona-
lak „élnek" - vékonyodnak és vas-
tagodnak; ezáltal a jó olvasás alap-
feltételét, a betűformák rajzosságát
növelik. A kerek betűk tengelye
mindenütt függőleges.

Általános kép • A családba tartozó
sok típus és változat minden lehető-
séget 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 min-
den 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 kor-
sugarát a ferde vonalak szögét a kénon Segítségé-
vel visszük ét a/ ábécé másik betű/érc Ábránkon
többféle kénon létható A betűtervezű 3 betű típu-
sától függően készíti el sa/át kánonját Olyan vonal-
hálót alkot amellyel a legjobban tutija áttenni a betű
vonalrendszerét az ábécé más betűire



kalmas a tipográfiai merevség felol-
dására. Hosszabb szöveg szedésére
nem alkalmas. Igen sokszor társul
hozzá kalligrafikus iniciálészerű ver-
zális betű.

Általános kép: A játékos, köny-
nyed vonalak, a kézírás utánzása,
arra teszi alkalmassá, hogy egy-egy
sorral feszültséget oldjon, finomsá-
got mutasson. Betűkeverésre jól
használható (34).

G DIszbetŐ [Ornament (28)]. Dí-
szítés jellemzi ezt a betűcsaládot: ár-
nyékolás, vonalkázás, vagy éppen
virágdíszek; ezer lehetősége a díszí-
tésnek.

Általános kép; Csak nagyon meg-
fontoltan 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 különb-
sége, a talpal: jellege vagy hiánya, a záróvonalak haj-
lékonysága vagy szögletessége, a kézírásos jelleg
vegy disz alapián soroljuk a betOket családokba

Reneszánsz antikva (Medievélis)

Kötetlen antikva Talpas antikva (Egyptianna)
26

DlszbttO (Omtment)
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zadban használták a litográfia akko-
tűlzásai nyomán. Ma már tudnunk

kell, hogy ezek a típusok díszítésre
valók (35). Mértékkei használjuk,
számításba véve, hogy az egyik disz
a másik hatását rontja.

• A családokba sorolt betűk meg-
különböztetése típusok szerint (be-
tűtípusok). A betűket vonalrend-
szeriik és történelmi stíluskorsza-
kaik szerint soroltuk betűcsaládok-
ba. Már az elsS tervezett nyomda-
betűk idején, a nyomtatás feltalálása
után több kiváló művész tervezett
betágarnitúrákat. Mindannyian az
egyéniségűk és művészi elképzelé-
sük alapján tervezték betűiket, pt. a
reneszánsz stíluskorszakában a re-
neszánsz szellemében. Természetes,
hogy vonalrendszerúk általános-
ságban azonos, de mégis jól meg-
különböztethetően más és más, a
tervező művészek, a stíluskorszak
jellemző vonalrendszerén belül sza-
badon tervezik betűformáikat. Be-
tűjüket maguk vagy az utókor sze-
mélynevűkkel vagy kitalált elneve-
zésekkel jelölte. Igy az eredeti Nico-
las 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 tenge-
lye 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, tal-
puk nincs, de a függőleges vonalak a végük felé vas-
tagodnak (31) Egyptienne talpas lineáris antikva.
Legjellemzőbb az erOs záróvonal (32) Groteszk,
talp nélküli lineáris antikva Nincs záróvonala, egye-
nes vonalai hailás nélküliek (33) Scnpf Tollal,
ecsettel Irt betüterv kézírást utánoz (34).DiszbetO-
ornamentika, kontúrvonal vagy árnyékolás jellemzi
(35)
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mond (1540) elnevezés a betűtípus
későbbi felújításánál 15 megmaradt
(29) Szép barokk antikvát met-
szett K Bauer és W. Baum 1952-
ben, Impnmatur tipus-névvel Ezek
az elnevezések tehát típusokat je-
lölnek a családon belül A típusokat
a betűvel ismerkedő csak hosszas
tanulmányozás, a részletek meg-
figyelése, vagy többszöri alkalma-
zás esetében ismerheti meg, de a
betűcsaládok jellemző vonalait (ami
az alkalmazáshoz a legfontosabb)
rövid, gondos tanulás alapján meg-
jegyezheti és ennek nyomán ezeket
a betűket hiba nélkül felhasznál-
hatja.

D A típuson belüli különbözőség
(változatok) A családon betul a tí-
pusoknak még változataik is van-
nak A változatokat három lényeges
geometriai jellemzővel különböztet-
hetjük meg a vonalvastagság, a
tengely és a betuszélesség

O A vonalvastagság A betűtervező
meghatározott, normális alapvonal-
vastagsággal tervezi alapbetűjét, il-
letve betűjének kánonját (38) Az
alapbetűt idegenesen normál-vál-
tozatnak hívjuk Az alapbetű felté-
telezi a normális betűszélességet és
legtöbbször a függőleges tengelyt
is A típusból az alapvonal-vastag-
ság megváltoztatásával szükség
szerint több változat készülhet Vo-
nalai lehetnek pl az alapbetűénél
vékonyabbak, akkor világos (light,
zárt stb.) változatról beszélhetünk
(36) Az alapvonalak vastagltása
esetén félkövérét (halbfette, sémi

bold) kapunk (40). Ha az alapvo-
nal tovább vastagodik, kövér (42)
változatnak nevezzük (fette, bold,
black) Ujabban különlegesen vas-
tag alapvonalú változatokat is for-
galomba hoznak, extra kövér (extra-
fene, extra bold) elnevezéssel.

D A tengely A függőleges tengelyű
betűn kívül nagy történelmi múltja
van a dőlt tengelyű betűnek (37-
45), a kurzívnak (italic) A rene-
szánszban egész könyveket szedtek
kurzív betűvel. Ma legtöbbször ki-
emelésre használják Néhány eset-
ben különleges (reklám) célokra
visszafelé dőlő betűtengellyel is ter-
veznek betűket, mint pl az átnyomó
és fényszedéses betŰminta-lapun-
kon a Blanchard Solid, Watusi, Gly-
phc elnevezésű betűtípusok

A függőleges és dőlt tengelyhez
is társulhatnak a másik két jellemző
változatai is, a vonalvastagság és a
betűszélesség különböző variációi.

Q Betuszélesség Kevés kivétellel
normális szélességűnek mondjuk az
alapbetűt ha a teljes betűnagyság
(pl 10 pont) fele közelében van a
kurrens n betű szélessége (félnégy-
zet) Természetesen mindentipusnál
van eltérés, de ez csekély Ha az el-
térés nagy, például sokkal keske-
nyebb egy átlagbetű a, e, n o szé-
lessége, mint a betű fél négyzete,
akkor beszélünk keskeny (44—45)
változatról (Schmale.Enge, conden-
sed) Ha viszont szélesebb, mint a
betű fél négyzete, akkor nevezzük
széles (46-47) változatnak (breite,
expanded) A tatp nélkuii lineáris

antikva (Groteszk) családba tartozó
Univers tipuselnevezésű betű több
változatát (vonalvastagság, ten-
gely, betuszélesség) találjuk meg a
36-49 ábrán

D Összefoglaló betűcsalád, betűtí-
pus, betűváltozat Ujabbkon rend-
szerezés eredménye a betűk csalá-
dokba sorolása Ma is előfordulhat
hogy a betűtervező a régi alapfor-
mák felhasználásával reneszánsz
betűt tervez

A betűcsalád jellege, vonalainak
rendszere ad a legtöbb segítséget a
betű kiválasztásához, mert az eszté-
tikai, hangulati hatás ebben fejező
dik ki a legjobban Egy nyomdának
egy családból rendszerint csak né-
hány 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 Fo-
to-letten ng Ultrabold Caslonja nem
nevezhető könnyednek, bár a vona-
lak hajlékonyságán átsüt a medie-
vális jelleg A Bodom-tipusra na-
gyon ráillik a komoly, szerkesztett
jelző, de a normálisnál világosabb
Bodom akár egy versnek a elme ts
lehet.

0 Az átnyomó betűkről és a ctm-
fényszedő gépek betűiről Alapter-
vezőszámára nagy segítséget jelen-
tenek e két eszköz betűi. Főleg a
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mélynyomással és ofszetnyomással
készülő lapoknál van nagy jelentő-
ségük, mert e két eljárás számára
azonnal felhasználható filmkópia
vagy pozitív sor-átnyomat az ered-
mény. Az így előállított címeket na-
gyítani vagy kisebbíteni lehet. Ma-
gasnyomású laphoz klisét is kell ké-
szíteni a címsorokról.

A klasszikus betűtípusok, pl. a
Medievális-családba tartozó Gara-
mond, Bembo, Baskerville, Centaur,
Caslon stb. stb. betűtípusok vagy a
klasszicista betűcsaládba tartozó
Bodoni, Walbaum, Century, Kövér
antikva, Thorowgood, Falstaff stb.
betűtípusok is könnyen előállítha-
tok ezeken a berendezéseken. Ezen
kívül új típusú, új rajzú betűk óriási
mennyiségét és változatait hozhat-
juk létre segítségükkel.

Az így előállított klasszikus betűk
család rendszere és hatása nem tér
el a hagyományosan előállítottaké-
tól, csak könnyebben hozzáférhető-
vé teszi Őket. BetűgyQjteményünk-
ben nem mutatjuk be azokat a fény-
szedett és átnyomó rendszerű tí-
pusokat, amelyeket a nyomda-
betűk mintalapjain már bemutat-
tunk. Néhány különleges, ólom-
betűből gazdaságosan nem meg-
valósítható betűtípus ábécéjét kö-
zöljük.

Változatok. A groteszk (talp nélküli lineáris antikva)
betQcsalád Univers elnevezésű betűtípusénak né-
hány változatét mutatjuk be: világos (36). kurzív
(37). normális (a/apbetO, 38.), kurzív (39). félkö-
vér (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 kontúrvo-
nalas keskeny (48.) is széles (49) változatokat
találjuk az ábrán

Abcdefghi Jklmnopqr
Univers világos Univers világos kunlv

Stuvwxlab Cdefghijkl
38 Univers kurzív

Mmnopqr Stuvwxyz
Univers ielkouei 4 0 Univeis lelkover kurzív

Abcdefm Ghijklmn
Univers kövér Univeis kövér kurzív

Smvwxyzabcde Fghijklmnopqr
Univers keskeny •Univers keskeny kuniv

Mklmors Abcdef
Univeis széles

Univers keskeny konturvonalas

rp n oa

Univers széles kövér

Univers széles kontúrvonalai
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BETŰGYŰJTEMÉNY

A következő 13 oldalon 7 betű-
családba tartozó 20 nyomdai betű-
típust kb. 280 féle nagyságban és
változatban mutatunk be. Ez az ösz-
szeállítás nem tekinthető betűmin-
takonyvnek, a gyakorlati munkához
a nyomdai betűmintakönyvet nem
nélkülözhetjük.

A gyűjtemény célja, hogy a betű-
családok jellemző vonalrendszeré-
nekés a betűkánonnak megismerése
után a betű néhány típusával is ala-
posabban megismerkedjünk.

A gyűjteményt nem egy nyomda
betűkészletéből állítottuk össze,
mégis, ha ismerjük a nyomda anya-
gát, a betűgyűjteményt segédkönyv-
szerűén is használhatjuk.

A megismerést és a használatot
könnyíti, hogy a betűoszlop élén
megtaláljuk a betű típuselnevezé-
sét. Alatta a betűcsalád megjelölése
található. A mintasor előtt a betű
nagyságát tipográfiai pontokban
tüntettük fel, a sor végén pedig az
úgynevezett „n"-szám arról tájékoz-
tat, 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 megszo-
rozva, megtudjuk, hány betű fér el
ebből a típusból és nagyságból a

tervezett szélességű sorba. A tize-
desekkel persze nem sokat kell tö-
rődni, hiszen olyan nyilvánvaló,
hogy egy sorba, például egy címsor-
ba nem 250, hanem 25 betű fér el,
hogy elhanyagolható a tizedesek
pontos számítása.

A betűgyűjteményt használhat-
juk az alkalmas betű kikeresésére is.
Ha pl. egy címkézirat betűinek szá-
mát elosztjuk a tervben rendelke-
zésre álló hely ciceróban kifejezett
szélességével, kapunk egy számot,
ezzel a kulcsszámmal a betűgyűj-
temény „n"-számai között keres-
gélve megtalálhatjuk azt a néhány
fokozatot és típust, amiből a jelzett
cím megfelelően elfér a helyén.
Igy azután többféle betűből válo-
gatva juthatunk el a megoldásig.

Az ólombetűkön kívül 10 oldalon
az átnyomórendszerek (Letraset,
Prestype stb.) és a kézi címfény-
szedő készülékek (Starsettograph,
Fotolettering stb.) különleges betű-
típusaiból is közlünk 76 teljes ábé-
cét. Ezeket nem soroltuk a betű-
családok rendszerébe.

Egyre több szerkesztőségben és
nyomdában működik kézi cím-
fényszedő készülék, és általánosan
használatosak az átnyomófóliák is.
Ezeken az eszközökön a szokásos
nyomdai betűtípusok is megtalál-
hatók, de a készülékeknek különö-

sen nagy szerepük van olyan betű-
garnitúrák alkalmazásánál, ame-
lyeknek előállítása ólombetűből nem
gazdaságos. Ezekből a különleges
típusokból egy-egy sort használ fel
a tervező, ezért nem volna érdemes
ólombetűt tervezni és Önteni. A fó-
lia vagy a szedőkészülék negatívja
az ólombetű előállítási költségének
csak egy töredéke, gyártási ideje
pedig igen rövid. A 226-235. olda-
lakon levő összeállításunk meg-
könnyíti a fóliák válogatását és a
készülékekhez a negatívok meg-
rendelését. Modelljeínken pedig
alkalmazásukban mutatunk be át-
nyomófóliával 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-jegyzé-
kében soroljuk fel. •

A kézi címfényszedő gépekkel
legtöbbször tipográfiai fokozat nél-
kül szedhetünk. Ezeknél a mintá-
inknál nem található pontnagyság
és „n"-szám sem a betűgyűjte-
ményben.

Az átnyomó betűsor {pl.'Letraset)
és a fényszedett sor legalkalma-
sabb területe a mélynyomás és
az ofszetnyomás. Magasnyomással
készülő munkákhoz ezekről még
külön klisét is kell készíteni.
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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)

NORMÁL ÉS FÉLKÖVÉR

überta (Linotype)

NORMÁL ÉS KURZÍV

Garamond (Linotype)

NORMÁL ÉS KURZÍV

8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyiabcej 30
B ABCDEFGHIJKLMNOPR5TUVWZT 24

8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcej 30
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZT 24

6 adcbcfglii)k]riincpistuvwxyzabdcefghijfclinn 37
6 ABCDEFCHIKLWNOPQRSTUVWXYZABM 2 8

6 adcbtlghitkltmicprstuvuixy&ibdcelghiíktnui 37
6 ABCDEFGMKLWNOPQRSTUVWXYZMM 28

8 abccefghijklninoprstuvwxyzabcdefg 30
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWX 23

8 abcdefghijklmnoóóőpqrstluúuűvxytna 32
8 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZJ 22

B abcdefgbijklmnoáöőpqrstzuúü&vxyma 32
a ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZj 22

9 Qbcdefghijklmnopqrstuvwxyjáj n
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSTUWT 20

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyjáj 27
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSTUWT 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvxzyz 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOPRTYJ ie

8 ábcceighijklmnopistuvwxyzabcdefg 30
8 ABCDEFGmjKLMNOPRSTUVWX 23

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaf 26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSW 20

9 abcdeíghijklmnopqrstuvwxyzaí 26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSW 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxy 23
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 18

9 abcdefghijklmnoprstuv2xyqwád 27
9 ABCDEFGHIJKLMNOPSITI 18

9 abcdefgbijklmnoprstttvzxyqwád 27
9 ABCDEFGWJKLMNOPSlTr 18

10 abcdefghijklmnoprstuvzxywab 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOSWI ie

10 obcdefghijklmnopqrstuvxzyi 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOPRTYJ ie

10 abcdeíghijklmnopqrstuvwxy 23
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR is

10 abcdefgbijklmnoprstuvzxywab 25
10 ABCDEFGHIJKLMNOSWI ie
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Bodoni (EMB)

KLASSZICISTA ANTIKVA

Bodoni kurzív Bodoni félkövér

6 36
6 ABCDEFGHUKLMNOPÖBSTUVTFXYN 26

B abcdeéfghiíjkJmnoóypqretuvwxyüé 31
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRTSUX 22

io aábcdefghiíjklmnoópqrstw 24
10 ABCDEFGHIJKLMNOM is

12 abcdefghijklmnopqretu 21
12 ABCDEFGHUKLMNO IE

14 abcdefghijklmnopqs is
u AÁBCDEFGHIJKM 13

i6 aábcdefghiíjklmnú 17
i6 BCDEFGHIJKLJJ «

20 abcdefghiíjkltnt«
20 ABCDEFGHIJS«

24 abcdefghijklm «
24 BCDEFGHIJJ 9

abcdefghim
ABCDEFPI

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

Ö abcdefghijklmnoóöffpqrttuvujxyzm 31
8 ABCDEFGHlfKLMNOPÓRSTUy 22

10 abcdefghijklmnopqrstuvm 24
10 ABCDEFGH1JKLMN0PJ 17

12 abcdefghijklmnopqrstsfi-i
12 ABCDEÉFGHUKLNN is

14 abcdefghijklmnopqp ia
14 ABCDEFGHIJKLJS 13

16 abcdefghijklmnoij 17
i6 BCDEFGHIJKLK »

6 aÉLídtéfghiíjldmnoóipqrítu&Twiyilf 34
G ABCDÉFGHIJKLMIVÖOPQRSTUÜVYF 25

8 abcd«fghijklntnoöpqrstDÜTWxyU 29
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTM 20

10 abcdefghijkltnnopprstve 22
10 ABCDEFGHUKLMNO A is

12 abcdefghijklmnopqrü 19
12 ABCDEFGHIJKLMES u

u abcbefghijklmiioptf is
14 ABCDEFGHUKLIF „

ie abcdefghijklmntl 15
6 ABCDEFGHIKM «

abcdefghiíjklmj « 20 abcdefghijklrg 13
BCDEFGHIJLIu 20 ABCDEFGHIT «

abcdefghijkyz n 24 abcdefghijklt n
ABCDEFGHSs 24ABCDEFMWa

abcdefghiw
28

abcdefghir
BCDEFDG
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Bodoni félkövér kurzfv Bodoni kövér Bodoni kövér kurzív

e abcdeifghiíjktmnoóapqrttuúücvsxfxtf 34
6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUOVSS 25

B abcdeéfghijklimwóöpqrituüvwa 29
B ABCDEEGHIJKIMNOÖPQRSS 20

10 abcdefghijklmnopqrstuv 22
io ABCDEFGHIJKLMJSOP «

12 abcdefghijklmnoöpqk 19
12 ABCDEFGHIJKMNM u

14 abcdefghijklmnom ie
14 ABCDEFGHIJKLL 12

i6 abcdefghijklmno is
i6 BCDEFGHIJKJI „

20 abcdefghijklnt u
20 ABCDEFGHII n

24 abcdefghijkp n
24 ABCDEFGNI.

6 aÉbcdeérghIJkliuiioSpqrtliiTvxjE 29
6 ABCDEFGHUKLMNOPQBSTÚVW 23

28 abcdefghis
ABCDESR

8 RbcdefgbtjfcniBO&pqnlafiTW 24
e ABCDEFGHUKLHNOPQRSM 20

10 abedefghijklmnopqrs 19
10 ABCDEFCHIKLMNOK IE

12 abcdefghijklmnors 17
12 ABCDEFGHIJKLMI 13

14 abcdefghijklmrt 15
14 ABCDEFGHUKC »

16 abcdefghijklts u
a ABCDEFGHITI10

abcdefghijis
ABCDEFGHI

abedefghia
ABCDEFGT

abcdefgr
ABCDEM

6 aÍte4«/g'h(jlilmRo0pqr*fuarM).cy9iiM 29
G ^BCOEFCH/JKlMfVOPpilsrUFM 23

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

io abcdefghijktmnopqrc 19
10 ABCDEFGHIJKLMNB 15

12 abedefghijklmnopr 17
12 ABCDEFGHIJKLM113

14 abedefghijklmne 15
,4 ARCDEFGHIJKN „

16 abcdefghijklrl u
6 ABCDEFGHIW ,o

12 20

10 24

8 23

28

abedefghijll
ABCDEEGIT

abcdefghio
ABCDEFGI

abedefgr
ABCDEII
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Bodoni (EMB) --Bodoni kurzív Bodoni félkövér

36

abcdefio
ABCDM
adcbefc
ABCDJ42

Garamond (Mono 156)

MEDIEVAUS ANT.

6 íibcdeífghiJsklmooóoópqrituuUGvwnysbcderg 42
6 AABCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZJ 29

B aábcdeéfghíljklmnoóöőpqrstuvwxyz 32
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUB 22

9 aábcdeéfghiíjklmnopqrstuvwxyzsl 30
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSM 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzo 27
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRJ 19

11 abcdefghijklmnopqrstuvwxit 26
11 ABCDEFGHIJKLMNOPM 17

12 abcdefghijklmnopqrstuves 24
12 ABCDEFGHIJKXMNSP i»

is abcbefghijklmnom is
ie ABCDEFGHIJYI«
216 . . .

36 ABCDM
abcdest
ABCDI

Garamond kurzív 156

8 ABCDEFGHIJKLMNOPQB.STUWXYZP 27

8 aáb{deifgbijk!mnűópqrstuúüüvmxy^acfáil 38
8 ABCDÉFGHIJKUANOPQRSTF 21

9 abcdefehijklmitopqrttUVBixyzabcdeml 34
9 ABCDEFGIÍIJKLMNOP&RQ "

10 abdtf$tjklmnopqrstuvwxy%mmgl 31
10 ABCDEFGHIJKLMNOPII is

11 abedefghijklmnopyrstuva>xyv(nk 28
11 ABCDEFGHIJKLMNOJ ie

12 abcdefghijklmnopqrstuvw^mtnol n
12 ABCDÉFGfílJKLMOT is

is abcdefghijklmnopqrn »
„ABCDEFGHIHS u

abcdeftl
ABCDG
abcdee
ABCSJ

4,5

. .

4,5

Garamond félkövér 201

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

fi abcdefghijtilmnopqrstuvwzbzv 27
a ABCDEJGHIJKLMNOPQRVI 20

9 abcdefghijklmnoqyrstuvwxyztl 26
9 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSI 18

io abcdefghijklmnopqrstuvw 24
10 ÁBCDEFGHIJKLMNOSJ ie

11 abcdefghijklmnopqrstuwv 23
11 ABDEFGHIKLMNOPRU is

12 abcdefgijklmnopqrtuvzl 22
12 BCDEFGHIJKLOPQSV 15

ie abcdefghijkltnnrl ^
i. ABCDEFGHIJS 10



Bodoni félkövér kurzív Bodoni kövér Bodoni kövér kurzív

36

42

42

Garamond (Mono 156) Garamond kurzív 156

24 abcdcfghijklff „ « abcdefghijklmle
ABCDEFGV. »ABCDEFGS

48

abcdekf. abcdst ttbedsi
ABCDG, „ABCW ABCIJ
abcdex. abedt abcdr
ABCIL ABCF„ ABCE

4.5

3,5

8 24

11 36abcdefgfv. * aocaeJ

ABCDEJ, „ABCDSJ

abcdesj, . abdefgts
ABCSL .ABCD. .ABJC

Garamond félkövér 201

2, abcdefghijkz ,2
ABCDEFHI ,

abcdefot,
ABCDE.
abcdti.
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Times (Mono 327)

MCDIEVÁLIS ANTIKVA

Times kurzív 327 Times félkövér 334

6 Hbcdefghijklmnopqrstuvwiyzabcdefghini 38
6 ABCDEFOHUKLMNOPQRSTUVWZ 24

8 abcdefghüklmnopqrstuvwxyzabcdtl 33
8 ABCDEFHHUKLMNOPQRSTSS 22

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzmn 30

9 ABCDEFGHUKLMNOPQRSI 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzt 28
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 18

12 abcdefghijklmnopqrstuit 23
12 ABCDEFGHIJKLMNJ u

u abcdefghijklmnopqstut 22
14 ABCDEFGHIJKLMV «

20 abcdefghijklmn »
.ABCDEFGHJ 9

abcdefghijkc,
ABCDEFJP

abcdefgf
ABCLF

24

36

36

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

6 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefgi 34
8 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUFC 22

9 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcd 32
9 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTY 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzia ao
10 ABCDEFGHIKLMNOPQRN IB

12 abcdefghijklmnopqrstuvw 23
12 ABCDEFGHIKLMNOS is

u abcdefghijklmnopqrstuv 22
14 ABCDEFGHILMNOP u

20 abcdefghijklmiz'«
20 ÁBCDEFGHN .

»abcdefghijkn n
„ABCDEFJL*

.abcdefm,
ABCDF.36

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

8 abcdefghiJIdjniiopqrstuowxySabcdefg 33
8 ABCDEFGHKLMNOPRRSTUOI 21

9 abcdefghiklmno(K)rstuvxwyzcüécu 30
9 ABCDEFGHIKLMNÜPQRSUi 20

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzDe 26
10 ABCDEFGHIJKLMNOPÉP1 18

12 abcdefghijklmnopprstuvw 22
12 ABCDEFGHIKLMNPT 1*

u abcdefghijklmnopqrsn 20
u ABCDEFGHIJKLJI »

20 abcdefghijklmtt 3

20 ABCDEFGHÜ .

24 abcdefghijko i
4ABCDEFSFB

6 abcdefzr 7

ABCRL,36
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Times (Mono 327) Times kurzív 327 Times félkövér 334

abcdti. .abcdri. abcdlr
ABSP ABRJ ABHI 3,5

Tempó Médium (Ludlow)

TALPNELKÚU LINEÁRIS ANT (GROTESZK)

24

abcdefghijklmj
ABCDEFGHIJT

abcdefgsf
ABCDEFK

abcdeij
ABCDF

Tempó Botd Italic

is abcdefghijklmnoprt ie <s
1. ABCDEFGHIJKLMN » «

14 24

10 24

7 36

5 48

abcdefghijklmnor
ABCDEFGHIJKN

abcdefghijkz
ABCDEFGHI

abcdefyi
ABCDKI

obcdfi
ABCD

Tempó Heavy

abcdefghijklnw
ABCDEFGHIJSI

abcdefghijz
ABCDEFGR

abcdesf
ABCDT

36

abcds
ABET

4.5
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Gill világos (Mono 362)

TALPNÉLKULILINEÁRIS ANT. (GROTESZK)

6 abcdefshijklmnopqrstuvwxyjabcdefihijklínnl 41
& ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZABCF 28

8 abcdefghijklmnopqrstuwwxyzabcdefg 33
9 ABCDEFGH1JKLMNOPQRSTUVWF 24

10 abcdfghijklmnopqrtuowxyzabi 27
io BCDEFGHIJKLMOPQRUVYIU 21

t2 abcdefghiklmnopqrtuvxyt 23
12 BCFGHIJKLMNOPQRSTS 18

ie abcdefhijklmnopl i5

1BBCDEFHIKLMPRi2

2* abcdefghijkt/12
-ABCDEFGHI .

abcdefgr
ABCFIN

Gill normál 262 Gill normál kurzív 262

36

abcmr
ABCR

6 AÁBCOEÉFGHI|KLMNOPÓRSTUVWXYZV 28

8 aibcdeéfghlíjklmnoópqrrstuvwxyzlu 33
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWS 24

10 aábcdeéfghijklmnopqrsuvwxyz 27
10 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTP 21

12 abedefghijklmnopqrstuvw 23
12 ABCDEFGHIJKLMNOPIQ is

18 abcdefghijkmnoft iB

i eABCDEFGHIJKNi2

»abcdefghijklou
.ACDEFHMILs

abcdefkr
BCDEFL

36

36

5 46

48

abcdjr
ABCR

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

B oábcdeéfghiijktmnoóoöpqrstuúuvwxyzt 3B
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZC 27

io Qábcdeéfgbijklmnopqrstuvwxyzn 29
10 A&CDEFGHIjKLMNOPQRSTUVM 23

12 abcdefghijkmnopqrstuvwúii 25
12 ABCDFGHIJKLMNOPÓRSIR 20

abcdefghijklmnopc
ABCDEFGHIJKLMS

36

48
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ABCDEFGHFF,

abcdefgh
ABCDEFI

abcdef
ABCHJ.



Gill félkövér 275 Gill félkövér-kurzív 275 Gili kövér 321

E •ifacdcéf|hii)klmnoúMpqntuúvwxyimi 35
6 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXI 25

S abcdefghijklmnopqrstuvwxyztne 26
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTE 21

io abcdefehijklmnopqrtuvwxy 24

io ABCDEFGHIJKLNOPQFII tB

12 abcdefghijülmnopqrstu 21

12 ABCDEFGHIJKLMWF 1 5

1B

24

24

36

abcdefghijklmnr
ABCDEFGHIJD

abcdefghijkf
ABCDEFMj

abcdelif
ABCDE

abcdg
ABDj

6 aábctétghiiklmaafiarttmwxylyicbcdrítli 38
6 ABCDEFGMKLMNOPQRSTUVXYYZABfD 29

8 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcill 31
8 ABCDEFGHtKLMNOPQRSTUVXY 23

10 abcdefghijklmnopqrstuvwxyt 26

10 ABCDFGHIJKLMNOPQRUEI 19

12 abcdefghijkfmnopqrstuvr 23

1: ABCDEFGHtJKLMNOPR 17

abcdefghijklmnoi
ABCDEFGHIJKN

abcdefghijkx
ABCDEFGPF

abcdefgj
ABCDEI

abcdfj
ABCT

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

8 abcdefghllklmnopqrstuvwxf 21
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 25

10 abcdefghl|klmnopqrstut 22

10 ABCDEFGHIjKLMNOPQS 18

12 abcdefghljklmnopqu is

12 ABCDEFGHIJKLMNO 15

i8 abcdefghíjklm ,3
,, ABCDEFGHIJL ,

„ abcdefgmf 9
» ABCDEFLS s

abcder
ABCDS

abcel
ABFS48

4,5

3,5
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Memphis (EMB) Memphis félkövér Memphis félkövér kurzív

EGYPTIENNE

8 abcdefghiklmnopqistuxvwzv 25
8 ABCDEFGHIJKLMNOPQRW 19

10 abcdefghijklmnopqrstrt 21
10 ABCDEFGHIJKLMNOP ie

12 abcdeighijklmnopu i«
12 ABCDEFGHIJKLNB 13

14 abcdefghijklmnl u
14 ABCDEFGHIJKL «

is abcdefghijklmr 12
1. ABCDEFGHIJK „

abcdefghl
ABCDEFR24

36

abéfnr
ABCG 3,5

adcdefghijkmr
ABCDEFGHIK

12 16

10 16

36

abcdefgkj
BCDEFGI

abdeá
ABCO

abcd
ACD

8 24

4,5

3.5

abcdeíghijkmx
ABCDEEGKIK

abcdeíght
ABCDEKÍ

abcde
ABMR

4,5

3,5

3,5 4B abxs
ABM
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Memphis kövér Karnak Black Cond. (Ludlow) Karnak Black Cond. Italic

16 ABCDEFGMI
11 M abcdeíghijklmnoprstuíwx
s 14 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTÜ

abcdefghijklmnoprstnvs
ABCBEFEHIJKLMNOPBW

24 abedefor
ABCDEV 5.5 24

abcdefghijklmj 13 • abcdefghijklm
ABCDEFGHIJKI ABCDEFGHIJK

36

36

a b c r x abcdelgvs .abcdeígrr
A B M J ABCDEFM .ABCDEFK

3S

6,6

a b l y abcdeír abcdek
A B C ABCDLI ABCRK 4,6
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Tótfalusi díszes {EMB) Eusebius Open {Ludlow) Elegant díszes (EMB)

DiSZBETO (ORNAMENT)

rJo. 20

36

L
ÍJ

CDEFG

.RSTUVWX

-VWXYZ

Delphian (Ludlow) Bodoni díszes (EMB) Tempó heavy inline (Ludlow)

QUINU

UXH1.

36

48

1CDEIF*

30

Ifi.
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Koronet (Ludlow)

KÉZÍRÁST UTÁNZÓ (SCRIPT)

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

30 ninoprAluuwuxz vz

Flair (Ludlow) Formai Script (Ludlow)

í*t/toyís 14

rf/7 VMSF&gfiÜfS.
fUc*7L 11

ÍÍÍAÍÍ 27

«i^ í 23

abcdefahif .

OTt

prátuvwií 7 48
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Letraset Starsettograph

ATNYQMÓ ÉS FÉNYSZEDÓ RENDSZEREK

Zipper

mnOPQRSTlMUXÜZ
Dbodefghjfclmnopqnstuuujxyz

123*567890

Scol Unciái

Pump

ABCDfPCHIJHI
mnopoRiTUVumvz

obcdcfghijhknnepqr/tuvumiyz
193450890

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

Neon Ceps

fíBCDEFGHUH
LrnnGPDRSTUlAiJHV
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Letraset

ATNYOMÓ ES FÉNYSZEDŐ RENDSZEREK

Starsettograph

Broadway

abcdeistiifkl

Spung

lEtJJEfSHJN
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTüUUlXyZ&W
abcdefghijklmnopqrstuuuixy IZ34SÖ7S90

Arnold Bocklm Bank Note Shaded

abcdeSghyhlmnopqrahivwxyz
1234567890

Blanchard Solid Dorsch Shaded
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Letragraphica

ÁTNYOMÓ ÉS FÉNYSZEDÓ RENDSZEREK

Starsettograph

Algérián

AABCDE
FGHriUKtfLMMNllOPQR

RSSTUVtfXYZ
1234567690

Blackfn'sis Ftomen

ABGDEFGHIJK
LM NOPQRSTUY WXYZ

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

Carlton

AÁBCDEFGHIiJKLMN
OPpQRfSTTUVVXYYZ

dbcdefghi|í]mno pqrstuvwxyz
a-í4fív8c?o&?!£$

Chippendilt

ABCDEFGHUKLM
' NOPQRSTUVWXYZ

abcdeff^^Kijklmnopqrstuvwx

1234567890&?!£$

GillKavo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
abcdcfghijklmnopqrstuvwxyxll

Latlat

Brush

/t%eZ>S?$Wp?U'Ve'%0P2XS7'UV70%'%$& &3
O.6t<iefa&ijélmtt*fr%i4tuviv%cfí 4S67S90

Marianna Black

ABCOCFCHMKtMNOPQRSTUVWXVZC$f2345€
abcdefghijklmnopqrstuvwxyi ?89O<
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Letragraphica Starsettograph

ÁTNYOMÓ ÉS FÉNYSZEDŐ RENDSZEREK

Columbián Halk

ahedofyhijRhnnopqrstuvuixyz

12Q%5G?890&.?!2$

Pnmitive

abcdefghíjklmnot>
qrstuviuxyz

Runnymede

ABCDEFGH
IJKLM NOPQRSTUV WXYZ
abcdefehijklmnopqrstuvvuxyz

1234567890&?í£$

Westminster Llght

ABCDEFGHUKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890€r?i.£$

Frsdnal

^a^BlBCCDtrElEeF^GGg§HtH^btliJiI2JKíK^
LlM^mTOII^NI^tí(ntn0üP^(iT5RJ\T^T

Perpata* Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUUVW
abcdefffghijklmnopqrstuv 123456789

Fnktur

níicÖcffjijtjfímuo»ií?i^iHHux1J3 13345«^8»

Boulique

miMWWmrmmik $12345678?0(
abdcfghíjkltnnopqrstuíwxyz
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Starsettograph

FÉNYSZEDÓ RENDSZEREK

Starsettograph

Windsor Elongated

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ&

abcdeíghíjklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Margaret

ABCDEFGHI
JKLMNOPORSTUVWXYZa
abcdefghijklmnopqrstuvwxy

$1234567890

Matador Oulllna

Impacl Open

fíubens Omated Enge Ettienne

atiGde[gtiijKlmnapqrsfuvwxyz
1234SB7S90
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Starsettograph

FÉNYSZEDÖ RENDSZEREK

Starsettograph

Sookman Black

1 ÍJ Jít A. J\KJJLM Mjyu

aqfjŐbcddeffjfgghfih

$•1234567890^

Bookmsn Black ttattc

a^bBcddefQggtíhR

Thunder

Goht Gothic

BBCDEFGHIJKIMNOPQRSTUUWKYZMZ3«B789O'
abcdGfghijhlrnnapqrstuuwxyz

Bulletin Typewrtter

ABCDEPGmJKLMOPQRSTUVWXYZ
alxdefgMjklinnopqrstuvwxyzl23

Basel Drop Shadow
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Reprotypp Adv. Typ.

ATNYOMÓ ÉS FÉNYSZEDÖ RENDSZEREK

Starsettograph

Checkmate

AHtDEFGHIJKL

abcdefghtjklmna
pqrstuvuixyz

Round Rosie

Úrban, Unicom Opan

aBBBEFBHIdKGHBBraRSBflUBlXSZ

Pholo Orbit Shaded

Btaek Peppei

ABCKFCHIJK
LAHOPOIISTUYWXYZ ABCDEFGHIJKLVIIVOPQRSTUVWXYZ

b l f h k l ( l 1234
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Photo Typositor

ÁTNYOMÓ ÉS FÉNYSZEDÖ RENDSZEREK

Starsettograph

Venttire

nDPDHSTUiriUXYZ
abcdGFghijhlm
nupqrstuuuixyz

Tavern

mrPlOTBÍÜÍl|Z
TI 1 3

Pistilli Román Open No1.

Glyphic Serlet Italic

Botio Bőid

Frísco

« m m i ö < M M M

Busát ama Médium

t1IQ3456789O<l«

Pretoria

ABGDEFGHWKbMNOPQRSTUVWXY
abGÖefgkijkIiKRopqpstuvwx£z 12345
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Photo Typositor Starsettograph

FÉNYSZEDŐ RENDSZEREK

Willow

ábcdcmttíklmnouKzsruvwxyz

Thai

CbOR
ABcoeFobnklmcnnop

QRSCUVUPCy YZ 1234567890

Arpad Otrtiina

Arpad Médium

AKDEFOHUKlMNOTOftSTUVWXYZ
abcdafgMJMimwpqrsiuvwxyz
O3M5WWO(aAj:*""-l7<%/)

Yagí UnftttiBl

A A A A A ABBCCDDGFfGGHIJ JKKLUA MNWOPPPQ
QRaSSTUUWWWXXÍJyZCilAllAr 123A567890
aabbccddeefffgghhii|jjkklmmmnnoppqqrrssttuuv

Commarcial Seript

Stüd/o

ABCDEFQHIJKLMNOPQRSTUVU^(YZ&
abcdefghíjklmnopqrstiAAA/xqz 1234567

Bíoníttln Bold

abcd^fghifhjmnopqrstupwxpz 1234367
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Photo Typositor

FÉNYSZEDÖ RENDSZEREK

Photo Typositor

Campanila

abdef^ijklnmopfsüivwxyz
AB6DEFGHIJKLMN0PQRSTÜVW

$£1234567890

Htrry Obese

db«d«f9M|klmn<fyitM¥w«B«
ABCDCFCHIJKLMHOPQRSTUVWXYZ

U34S67890

fíoeoco

Gardénia

ASCDEFGHIJKLMNöPQÍt
STÜVWXYZ^(E&

--'$£j(23á567890^/%/

Monogram

AABCDEOFfCHMKLIrflílllll
oabboddeftgghijjklmmnAopp

Monogram Stencil

IIIIIIIIOI'OII^IÖVIIUPUIW/
<|^ikr«tw«vwuiup\jp/lfí3í#au

Matúra

4BCDEFGH1TKLMNOPQRSTUVWXVZ
nbcrfefghi/klmnopqrstuvivxifx

Shotgun

AAADBCCeeEEFreCllllliJJkELHHM
HlépéBÍ S¥T i iVV WWXKYTII U2dd
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A tervezés
alapjai

A laptervezés olyan formatervező
művészet, amelynek kompozíciói
kész vagy félkész anyagokból állnak
óssze. A kompozíció ilyen alkotó-
elemeihez kapcsolódnak azok a mű-
szaki-technológiai ismeretek, ame-
lyek nélkül a-tervezés műszaki meg-
oldásai nem teljesedhetnek ki. Pél-
dául: a terv egyik anyaga a szöveg
(3). A szöveg a tervező kezében
szövegmezőt, hasábot jelent, amely
mint alkotóelem részt vesz a kompo-
zícióban. A szöveg azonban egyút-
tal gépelt kéziratot (1) is jelent, ami-
nek meghatározott betűmennyisége
van. A gépelt betűmennyiségböl
nyomdai átszámítással érjük el a
szöveghasáb szélességét, magassá-
gát, egyszóval a tervezésnél a kom-
pozícióban részt vevő szövegmező
méreteit. Ahhoz tehát, hogy a ter-
vező, anyagához, a szövegmezőhöz
hozzájusson, nyomdai technikai is-
meretekre is szüksége van. A terve-
zés után pedig a kéziratok nyomdai
előírása (szignálása), betűnagyság,
hasábszélesség, címbetű-méretek
stb. előírása követel technikai fel-
készültséget a tervezőtől.

D Könyvünkben azért tárgyalunk ti-
pográfiai ismereteket (méreteket,
átszámításokat, szabálvokat), hogy
a tervező biztos talajon állva fogjon
hozzá a lap tervezői munkájához.

D A például választott szöveg és an- i
nak kézirata csak az egyik elem a
sok közül. A fotó a tervezömunka
egy másik anyaga, ugyanígy tartal-
maz technikai feladatokat is (2).
A méretarány-változtatás például
technikai feladat és nagyon ponto-
san kell végrehajtani, mert az elő-
írásban tortént hiba esetén az egész
tervezői koncepció kudarcot vall.

D Ezek után sorra vehetjük a lapter-
vező anyagait, amiből kompozíció-
ját 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 előírá-
sairól már szóltunk. Ezzel könyvünk
külön fejezetben foglalkozik, de a 2

fotó művészi oldaláról, a képszer-
kesztő munkájáról külön könyvben
számolunk be. A fotó a laptervező
kezében nyeri el végleges formáját,
itt alakul ki viszonya a többi képek-
hez, anyagokhoz, a laptervező hatá-
rozza meg rangját, juttatja vezető
szerephez, vagy tartja háttérben.

• A tónusok (6), negatív mezők a
kompozíciót alkotó jelentős ténye-
zők közé tartoznak. Sokszor meg-
határozzák az egész oldalpár karak-
terét. A tervezőszerkesztő feladata,
hogy biztos szemmel találja meg al-
kalmazásának lehetőségeit, éljen
előnyeivel - és óvja lapját a túlzá-
soktól.

Ül de
156-9-3
Aa

Pócdtfghíj Klm»oprstifv*xy

Nopr
St . . Abcdc

A kézirat és a kép technológiai efőirésal képavk a
tertiezói munka technikai részét Az alkotó ter-
vezS 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

105*%

236



A szövegmező A c lm és az alcím

DEFGHI
KLMNO

IJKLMNOPQRSTUVW
ABCDEFGHXYZABCD
EFGHKLMNOPQRSTU

A kép

AtdniM Aiaj i A vonal ás a disz
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Szecjésszabílyok

abcd efgh jklmn opq u-

vwx abcd efgh jklmn opq rstu

Afghjklmnopqrstuvwx
cdef ghj ki m nopqrstu vwxabcde

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

Iniciálé szabályok

2A4 oldal

251 oldtl

260 oldal

Tipográfiai

Pabodefghíj

Rkmno

Pabcdofghij
«• a* patti

Rkmno

A mértani ás az optikai közép

NOPQRSTUVWXY

NOPQRSTUVWXY

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

O A vonal és a dísz (8) rendkívül
széleskörűen alkalmazható tervező-
elem Kitűnő forrása az értelmes el-
rendezésnek. Világossá tehet nehe-
zen követhető folytatásokat, rendet
tehet a kialakuló rendetlenségben,
ezenkívül dekorációs ereje is felbe-
csülhetetlen.

Q A szedésszabályok A laptervező
eszközei tehát adottak, ezekkel te-
remti meg kompozícióit, hoz létre
új, a mindenkori divatnak megfe-
lelő, de értelmes formákat. A szö-
veg értelmességét szolgálják a sze-
désszabályok (9) és a tipográfiai
szabályok is A szép szövegmező ki-
alakításán kfvul a szedésszabályok
segítik a folyamatos, zavartalan ol-
vasást is, amely rejtetten hozzájárul
ahhoz az örömteli élményhez, amit
egy szép magazin olvasása nyújt.

• A tipográfiai szabályok (10) ala-
pos ismerete nélkülözhetetlen a lap-
tervezők számára, ezért nemcsak is-
meretére, hanem szigorú betartásá-
ra is szükség van A tervező, ha
munkája során szorult helyzetbe ke-
rül, rendszerint a tipográfiai szabá-
lyokat áldozza fel először, pedig
kár a kompozícióra forditott minden
erőfeszítésért, ha tipográfiai hiba
marad a lapban
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• Az iniciálé szabályainak (11) be-
tartása azért nehéz, mert előírásai
nagyon szigorúak, és mert kisebb
munkának érezzük, mint amennyit
megkövetel, így azután nem fordí-
tunk elég gondot az iniciálé betű-
jének megválasztására, méretezésé-
re, a szedésben elfoglalt helye meg-
ítélésére. Megtörténik, hogy iniciálé-
val rosszabb lesz a szövegterv, mint
iniciálé nélkül.

Q A szabályok tanulmányozása után
az elrendezés módozatait vizsgál-
juk. A mértani és az optikai közép
(12) fogalma magyarázatot ad bizo-
nyos ösztönös elhelyezésekre, mar-
góviszonyok kialakulására, kereten
belüli cfmelhelyezésre.

• A szimmetria és az aszimmetria
(13) a kompozíciónak választott
rendszere. Ez az elrendezés alapja,
amivel már előre eldönthetjük a fel-
építés jellegét, azt pl., hogy mozgal-
mas, 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 kapcso-
latok tipográfiai kifejezésében.
Otyan tagolásokról, csoportosítá-
sokról, térbeli elhelyezésekről van
szó, amelyek visszatükrözik a nyelvi
struktúrát.

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

Szimmetna, aszimmetria

ABCDEFG
JKLMNOPQRSTUVWXY

ABCDEFGHUKL

ABCDEF
HIJKLMNOPQRSTUW
XYZABCDEF

266. oldal

270 oldal

A tipográfiai egységrendszer

ABCDEFGHIJK
Cabcdefthijk
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

A tipográfiai rend 274. oldal

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

A klmoidítás 280. oldal

Arányosság 284. oldal
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Ellentét 290 oldal

Ellenpont, az sfisntdt agy önsúlya 296. oldal

Ritmus 300. oldal

DEFGH
IJKLMNOPQRS

TUVWX
vz

A vonal szerepe 304. oldal

310. oldal

S3üí."£r 1x*l*gh,Jk

MUVWXY
VZABC

tétikum első forrása, egyben az ér-
telem segítője. Ha hozzáértő tervező
együtt dolgozik egy jó nyomdai
szakemberrel, a tipográfiai rend
megteremtésével már jó munkát vé-
gezhetnek.

• A kimozditás, az arányosság
(15), az ellentét, az ellenpont és a
ritmus (16) olyan esztétikai kategó-
riák, amelyeknek birtokában a ter-
vező szerkesztő magas színvonalú,
korunk szemléletéhez igazodó lapot
állíthat elő, a kezdő pedig elindul-
hat a tervezés tanulható alapjain,
hogy tehetségét kibontakoztassa.

• A vonal (17) a tervező kezében
nagy lehetőség az értelmes elrende-
zés megteremtésére és ha össze
tudja kötni ezt a gyakorlatias szere-
pét a vonal dekoratív erejének ki-
használásával, 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 össz-
hangja.

• A relatív nagyság (18) Egy fel-
használt elem önmagában nem
nagy és nem kicsi. A környezete, a
felhasznált másik elem adja meg re-
latív nagyságát.

G A kompozíció (19) az egész ter-
vezői munka kiteljesedését jelenti.
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A relatív nagyság

CDEFGHIJKLMN

b d diop bdhrpzo klipammn ghtumg andgmi
yangtff epold ni nmüllkijki adlésd fztiqwa öbö
unbdAit ykflffrB uboklé khlódtp Odűnsnh ospb
eme dhi uvd Jrt mbd|hklv mjBf*ípilé pöcvn
unsre basue qpűHédpplomnD Űcüvu<romlkón
óss cnd eopűrnG saernuíflpo nnVIopé jddnds
nridss üdffne iJmogFHiiJ OiaweoumbílF ípolö
édvm'opcfQrtm ijlkilops BSpal rr>cbdiQ uirrn
idse mfibvcd e'ap vsedawqunakláp űpömbo

A kompozíció

ABC

A terveiéi! ötlet

ABCDEFGHIJKL

MNPQRSTUABCDEFGHIJ

KLMNPQ

324. oldal

326. oldal

DEFGHUKLMN0PQR5TU

A tervezés kiterjesztése
s í oldal minden pontjára

Sabcdafghlj \
kmnopqretiniw \

ClmszerkaszlAs, clmtlpOgrjfia
330. oldal

HIJKL
NOPQRST
UVWXY

XVZABCOEF
EFGHUKUHN0PQR&T1IVWXYZ

Abcdefghi
klmnopqrstuvwxyzabc

defgh

ABCDEFGHLKLUNCPQRSruVW
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DEFGHUKLMNOPQRS
ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ AB

ORSIUVWXYZ
ABCöEFGHI JKLMMJPqRSTUVWXVZ NOPQRST
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Az alcímekről
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A tervezés modelljei
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A kompozícióban kap helyet az el-
tentét, az ellenpont, az egyensúly
stb. Itt lehet „sosemvolf-formákat
keresni, de a tervezői készség hiá-
nya unalmassá teheti a lapot.

D Tervezési ótlet (20) nélkül for-
mai ismétlésekbe keveredünk. Az
ötletnek minden elemünk lehet ki-
induló pontja: a kép, a szöveg, egy
rajz vagy bármi más; a félresike-
rült 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 munka-
többlettel jár is.

D Clmszerkesztés, címtipográfia
(22). Amikor már tudunk bánni
betűvel, térrel, érezzük az arányo-
kat, ellentéteket, akkor tárgyalha-
tunk címszerkesztésről, cimtipográ-
fiáról, alcímekről (23), mert ez a
tervezés egyik legszebb, de legne-
hezebb része.

G A képaláírás (24) a terv lénye-
ges eleme is lehet. Gondos kimun-
kálása elengedhetetlen.

D Néhány tervet (25) mutatunk
be, nem másolásra, csak a ter-
vezői fantázia megindítására.

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

A képeslap-tükör 372 oldal

A képméretezésről 378. oldal

/

\
,

\

•

/

\
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Szedésszabályok

Már a könyvnyomtatás feltalálása
előtt arra törekedtek a betűírók,
hogy az oldalak, az írott szövegek
minél egyenletesebb foltot, szöve-
tet (textúrát) adjanak a papíron.
Ezt a gótika idején a betűvonalak
és betűközök, valamint keskeny
szóközök segítségével olyan töké-
letességre emelték, hogy máig is
utánozhatatlan sorokat és írásfelü-
letet értek el. Sokszor az olvasható-
ság rovására is ment az egyenletes,
törésmentes szövegmező alakításá-
ra való törekvés.

A reneszánsz felszabadította az
egyes betűket a gótika kötött rend-
szere alól, növelte a szöveg olvas-
hatóságát, s mégis olyan nyom-
tatott szövegfelületet hozott létre,
amely egyenletesség és szépség
dolgában ma is mintaképül szol-
gál.

A mai szövegszedés hasonló cé-
lokat tűz ki (szűk szóközök, ennek
révén foltmentes szövegmező, egye-
nesvonalú szedésszélek stb., csak-
hogy a nagy sebességű szö-
vegszedés technikai lehetőségeit
is figyelembe kell venni. így pél-
dául különbséget kell tenni a kevés
szöveget tartalmazó prospektus,
vagy bibliofil könyv és egy újság,
magazin szövegszedésének igé-
nyessége között.

A szedésszabályokat azonban

az újságban szedett szöveg eseté-
ben is a lehetőségig be kell tarta-
nunk, a szabályoktól való nagyobb
eltéréseket pedig ki kell javítani.

• A szövegszedés egyenletessége,
a szóközök. A szavak közötti alap-
szóköz keskeny, 1/3D legyen. Ezt
az alapszóközt módosítja a sorkizá-
rás. Kétszeresnél nagyobb és 1/4
D-nél kisebb ne legyen a szóköz.
Á nagy szóköz széttépi a sort, és ha
az egymás után következő sorok-
ban 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 egy-
forma legyen.

O Elválasztások. A harmados szó-
közzel 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 köz-
ben 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 bekez-
dés szinte valamennyi, a lapokban
használt szedésszélességhez ele-
gendő. Nagyon széles szedés elbír
másfél négyzet bekezdést is.

A kimenetsornak (a bekezdés
utolsó sorának), a hossza feltétle-
nül nagyobb legyen mint a bekez-
dés. A két-három betűs kime-
netsorokat kerüljük el. A kimenet-
sor hátsó hézaga is hosszabb le-
gyen mint a bekezdés (7-8).

D A szovegkozti kiemelés rend/e.
A szedéshasáb egyenletes, szép
szövetét, ha lehetséges, ne zavar-
juk meg. A kiemelés első fokozata
a kurzív kiemelés, amely csak olva-
sás közben vehető észre; használa-
takor 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 szedésfelü-
let nyomatán.

Néhány betűtípushoz kisverzá-
lis Kapitalchen (a kurrens betű
szemnagyságának megfelelő ki-
sébb verzál is betű) is van. Ezt is
rriég olyan szövegközti kiemelés-
nek tekinthetjük, amely a szedés-
foltot nem zavarja meg.

A VERZALIS kiemelés már lát-
szik, de vonatvastagságával nem
tűnik fel.
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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 acxsedrme-
bgnhmju dsaxsedrfgh mwegt nhzw-
gáhki nbhztgfre daxsdert mnbgtnhs-
hőkÖgűmju kfigtr deghz upüdőkilor-
nbgtred derkf bvnmoutkjhg vghökli-
kiuj hztg fredsert vnbjklopőhj óbiók-
kuhztg dxsder tcde onhöulköul obo-
dűnhőé móbvcde kgúixlkuzh dyasrl-
ksdea cdscgbnhzu ömjkiloprtzhghdr

5

hgtzu kjhgfdsa edrtz űvómjkli drtzks
pewq mnhjki dert bvghjkliop bóklits
bvcd edfrgthzju qayxsw edcv bfrtzi-
kmók hgbfr edcxse adacvf gbnh nhz
hűmkli ókilop gfredsa űdert öbgoüls
bvfred Ővgfbnhz nhjkliuztre dserfar-
bnmok bnhztgfred dsayxsert pnihzsi
ksde hbgtrf vedért ünök ádánjkíőptr
tgfredsw asxsxsedvfr nbghztrf jkloik
hnbgtre dfvcdsx asdvbnm ökjuk usk

6
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Kmjuzhn bvfredcx sektziop-
bgtrfv 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 t

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

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

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
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A legfeltűnőbb szövegközti ki-
emelés a kövérbetüs. Folyószö-
veg sorában csak ritka esetben
használjuk, mert erősen zavarja a
folyószöveg általános képét. La-
poknál az ún. fett kiemelés külön
sorban, sorokban történik, a na-
gyobb 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 ki-
vételes gépeken lehetséges (9-10).

• A spacionálás. és a sorritkftás
összefüggése. Több spacionált sor
szorosan (kompressz) nehezíti az
olvasást és rossz szedésfoltot ad.
Hosszabb folyószóvegben kerül-
jük el a több soron keresztül haladó
spacionálást, ha pedig nem folyó-
szövegben több sort spacionálunk,
akkor a sorok közét is ritkítsuk (11 -
12).

• A verzál betűs sorokat is ritkí-
tani kell. mert az egymás után kö-
vetkező szoros verzál sorok nagyon
nehezen olvashatók (13-14).

G Szabad végződésű sorokkal
viszonylag keskeny hasábszélessé-
gekre is szedhetünk szűk szóköz-
zel. Kétféle változatát alkalmazhat-
juk: az elválasztás nélküli (ez eset-
ben nagyobb a sorhosszúságok kü-
lönbsége), vagy az elválasztással
készülő, szabad végződésű szedést
(kisebb sorhosszúság-különbsé-
gekkel (15-16).

m h k i l o b g h z t w a s d
w e r t m n b v c d e s w m
k o p h z x a q w s d n o i r
d e f g ó ö m n k l i g h j i d
m n b v c t g h z u ű h z u l
d s a y x c v b ü k ó m g h r
m o ű d ű w n o b m g n m
u t g r d i j o m i á o t c ü t

huhztg nbmjki lo mwegh
hedfr mghzui deo pngi
w e d c v o gnmjuz vghzse
nhztg wasde m ü l o p ő l j
po k h g d w m n b g h d u l i f
mökuz masdgh húnrbm

íz

He több sort egymás után spactonélunk és szorosan szedünk, zavaros, neheien olvasható szöve-
get kapunk (1 f). A több soros spacionilishoz hozzátartozik a sorrltkltis Ezzel tesszük elfogadha-
tóvá 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 össz-
képét látjuk (15) Itt a sorvégeinél nagyobb hézagok keletkezhetnek A másiknál elválasztások-
kal /abban szabályozhatjuk s sorvégek hézagát és ezzel egyenletesebb hasábot kepunk A szó-
kozok 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 tgbnhm-
zre wqayxs dfghju opolo
hzuilop mnhtrfde nbgtas
úmük nbgtred sdfartznö
nbgtrf cdertzu nbmóklég-
omnh zhgbtr edsa cdertzu
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6 pont 6 cic.
mklop vdrtz uobgt oplku
wertz mokié KUbiih opu-
búvá *éyö műd tg adez
cdert zupolkj nvsarbgröo
munh wedrt 3«df ömjvd-
bgirl vfredc nbgizu ophg
bgtrf vcdsw síbu ono
dfre bnhz mawerii uzhb-

7cfc.
nbvli ascdf 'tzuiop őmnh bfm
vlbgnh cdaws xyaqwa pouzt-
bvcd ertzu okmiu pfllo cdesa
cdews syisd aopoklop nbgho
möklu vcde aswerfg huhnkpi
deilzmokiuvbatzSmpulivbg-
gdfn omnhopí adrti nülpzus
nmju fluopö idsbg ztra mopfl-

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

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 bghiudsen-
unökjm nbgtulop bglredswo sdfresaw ezunbgi

8 pont
nhzu mjuio pokjnh
swer bgf vhzu op
nh bgtr bvfr opi-
bgt zhnuio omj kio-
unbvf eds wertz-
mju nhz tg mju bvc-
kbvcd ertz injl ilo-
decr der mnh mu
sfde bgt nhzu mju

• Öpölo iklo mj nhz

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

huzhg bgtr vfred cnh lophztzr
nhz moelkjhg bvf redexs opoké
úlko mjudh nbved ptvnhztrfde-
mnhju kilotgb bvfre aswsan
bgtr edsa vcxvbg mokubl opű
gfds edbnhz omjuzhn rzuezhn-
nhzu bgtr bbtvf opmjunhzu-
vfred 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 poőmjklr-
omnbv 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 thöw-
mrtqcqöf üpltq-
xwtrufnh utrub-
őhúluf mondece-
obcu mim as-
mrut muqi sa-

mtre uhnocq xhw
cxm quortvb uib-
tucx nrtlőnű uzn-
űcb monbn ntrx-
rubcqő rűtiutebő no-
dortuiú mqüb hi-
onchrtf uűwx uto
qchxwp nrtuf xn

cortucqc űrtuw utc áho
quüp utruhű trumxi nit-
orutex ruti nohqő uxiwcb-
no rtuxwcb zquü őocü mc
bcxw útcöou oqdri xúoid
mdcbd nuhx fxcdf mirt-
dcxrvu hcodijeid xocujfhz
tupoljxvi uqwxuod pod

wobeüdri tijofcdi novolot rufow
codoli hutj rutinoh futér qutf
uhöpuhc politúr utrdo rotuiéd-
xqoui mtw Gvúhitr duluqi rutüih
dutrhű niuqx xwűdc qoüdcho
übrihpuő ritctxufj quowüh uíq-
turih cprjiuf rotúciuŐ utcdxho jú
uportbho dmx udin obcu hiljúxf

10 pont
mujki gtr bfz
ede bgtr saw-
nhég eopi lielo-
asd gt ozu-
kjhz gtrf desz-
ved oplk zli-
űbg nhzt met-
czfrenhztusbg-

uztg nhztg Ikjho
őpol aswe vfre-
üm gfds aswi-
nbv freds werti-
pünhzujhzigneb-
dsae nb nhzu-
űvüz osdert tgb
űrved xvcbn utr-

nbvc dfghj uiopé mo
wdvbhu ijnbfe yxcvfr
űpő mök ujhz nhzd-
mbvc xsder népoikt-
wase rfved njukilops-
bgtr fved eopu ikloms
űdfr tgbnh zujmök öm-
émkúg trfz bvcdeds

zujmök nbvf dcybgt ertz nilz
ümök bvf époiki ujkilop nzus
zhnbg cxyasw edsw ökmjut
űpkoli üíét mnhztgb bgtrf-
óvfgtr üknhzt redsx ebnham
bved ahzuop űúnmhj kilo-
ócbv ágjh élkj dsaerw zuhns
éhli kjhgb veder wsermbjhkr
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D A betűnagyság és a szedésszé-
lesség összefüggése. A tervező
szerkesztő is hozzájárulhat ahhoz,
hogy a szűk szóközű szedés meg-
valósuljon és van is mód ennek el-
érésére, valamint a csúnya szedés
elkerülésére. Arról van szó ugyanis,
hogy egy bizonyos számú szóköz-
nek lenni kell a sorban ahhoz, hogy
a szóelválasztások miatt szükséges
szóköztágítást a szedőgép elvé-
gezhesse. Ha nagy a betű és kes-
keny a hasábszélesség, akkor ter-
mészetesen kevesebb a szóköz és
nagyobb a sor végi hézag az elvá-
lasztások nyomán. Ezt a sor végi hé-
zagot osztja el a gép, vagy a szedő
annyi felé, ahány szóköz van a sor-
ban. Ennek következtében nagy
betű és keskeny hasábszélesség
esetén óriási szóközök alakulnak
ki, és elcsúfítják a szedésfelület ké-
pét. Egy teljes oldalon összeállítást
adunk nonpareille, petit, borgisz
és garmond betűnagyságokból 6,
7, 9 és 11 ciceró szélességre szed-
ve. A mintából látható az össze-
függés a betűnagyságok és a hoz-
zájuk tartozó szedésszélességek
között (17).

D Szoros szedés, ritkított szedés.
Szoros (kompressz) szedéssel sze-
dik az újságok szövegsorait. Rit-
kított sorokkal csak megkülönböz-
tetett, kiemelt fontosságú, teljes
cikkeket - sohasem cikkrészleteket
- szedünk. (A részben ritkított so-
rokkal szedett szöveg tipográfiai
hibának számít az újságban is.) A
magazinok, képeslapok igen sok-
szor 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

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

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

4 pont
klop gtrf dbg hjklo űgöplode
hgrasakaTép fökülo ujk gtur

kákápnzup mokju gtrf sdert

dayxsewargtz hnmjuki dvfc

kdnhzukolpuiklo gklapő drt

12 pont
hde vbgtrf okilop éfélop fed

pdertzasx cvbn h mjk pákláfj

hasdertz uzhnbgt vokliop éli

Tepanorunnó űgbűlkil fijilos

18

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

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

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

gbfvcde sxcyaqwer btghjkl gépá nűgulikd

húmokul déhgfdotép dulmjuzhn bútúhzur

dcvfrfijhkjuzh pőopőűmjuk léghztrfde ertz

kélhgf hnokutiépjuzhgt dvbgt oklo ghztres

kdsay xcvbnmok kljuhztg fjklp dresawepö

hnbgt vfredc xswqay ókléá kjélop ghélörű

gúnulki juzhnbgt fvcdert zuiop dscvbnhzt

haőólki hilop bulok bkbúlkjl délá dpéádog

bzuiop mjuki nvcxs edáklép dokiujhz Gfök
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kuolokjmn hokiujztred dsael-
klomjuz 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

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

• A szovegbetű megjelenése tó-
nustakarás és negatívba- forgatás
esetén. A laptervezőnek ismernie
kell a nyomda lehetőségeit Tudnia
kell például, hogy a nyomda, amely-
lyel dolgozik milyen biztonsággal
állítja elő a tónussal takart (szürke
mezőben fekete betű) és a negatív-
ba 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 nega-
tív sorok képe, a gyakorlatban
azonban nem tehetünk mást, mint
alkalmazkodunk a nyomdában el-
érhető eredményekhez és csak azt
írjuk elő, aminek a kivitelezése si-
kerrel biztat. A színes takarásoknál
és színes negatívoknál is előállhat-
nak kényes helyzetek. Ami pl. vö-
rós takarásnál még olvasható, kék-
nél már olvashatatlanná válik. Ál-
talában vegyük figyelembe a velünk
együttműködő nyomda lehetősé-
geit, azt, hogy mit tud biztonsággal
kivitelezni, s hol kisebbek a lehe-
tőségei (19).

Az e/sO pár 'ii tónus takarást és 'li tónusban nsga-
llvot mutat A negatív sikert bizonytalan. A máso-
dik 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)
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Tipográfiai
szabályok

A folyószoveg szedésének szabá-
lyaival megteremtjük a tiszta, vilá-
gosan olvasható, nyelvileg is he-
lyes, szép szövegmezőt. A folyó-
szoveg szedésén kívül a tipográfia
más területein is alkothatunk szabá-
lyokat a kifogástalan értelmű, zava-
roktól mentes, az olvasó tájékozó-
dását megkönnyítő elrendezés érde-
kében.

Az újságokra és képeslapokra vo-
natkozó tipográfiai szabályokat de-
finiáljuk itt azzal, hogy a laptervezési
fejezetekben majd alkalmazásukban
mutatjuk be őket.

G Hasábkoz, Legalább annyi le-
gyen, hogy az olvasásban ne okoz-
zon zavart, ne olvassuk össze a so-
rokat. Mérete függ az alkalmazott
betűnagyságtói és a szedésszéles-
ségtől is. Petit betűs szöveg esetén
6 pontnál kisebb hasábközt az új-
ságban 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 héza-
gait és a címmező, esetleg alsó
mező nagyságát is növelni kell.
A hasábléniák a hasábközt inkább
szűkitik, viszont a szétválasztást fél-
reérthetetlenné teszik. Szétválasz-
táson kívül dekorációs szerepük is

1 esx dui polok öpodgf
kdhjuiobjkl mdfgtziw
ásó nghzutre asdeopl
ktred sdertzuio cvbm
ásd qwerizuio pSŰIkj
űqtri opirtzhg jkl éseo
we mcv juioík lopasd
ksd ope poipoi mjksd
ekjhgfde xvfgtíu owi
édtpoi asemju lopsrzt
nbghztr yswer Őűper
sertzui bgtr ydeullkho

apo élkjhz poiuitrdie
mdh ierw utiop oerzh
esx dui polok öpodgf
kdhjuiobjkl mdfgtziw
ásó nghzutre asdeopl
kired sdertzuio cvbm
ésd qwertzuio p6Clkj
űqtri opirlzhg jkl éseo
we mcv juiolk lopasd
ksdopepoipoi m|ksd
ekjhgfde xvfgtzu owi
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 sor ritkítás is befolyásolja a
hasábkoz mértékéi Szabályok helyett inkább terve-
zői szemmel het&rozluk meg a legalkalmasabb be-
osztást

3 A hasébvonel birtonságosan szétválásit, de dl-
szltS feladata Is lehet, például ha szélesebb hasáb-
kozben 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 hasáb-
kozben állnak és esetleg vastagab-
bak is lehetnek.

G Választóvonal. Más szerepe van,
mint a hasábléniának. Két külön-
böző anyagot választ el egymástól.
Nem elég a szokásos hasábkozbe
vastagabb vonalat tenni Valame-
lyik szedést keskenyebbre szedjük,
úgy teremtünk az elválasztóvonal-
nak több helyet, hogy betölthesse
feladatát. A szűk közbe elhelyezett
vastagabb vonal inkább összezár,
mint szétválaszt.

G Keretezés vonallal, dísszel. Leg-
fontosabb alapszabály: a keretezett
részt önálló tervezési felületnek kell
tekinteni. Vonatkoznak rá a mar-
gókra 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, ol-
dalt legalább annyi, mint fönt.

Keretezett versek esetében a ver-
sek tömege áll a keret tengelyében
és nem a leghosszabb sor alapján
állítjuk középre. Szükség esetén a
leghosszabb sor végét megtörjük.

A keret sarkai illeszkedjenek pon-
tosan. „Testre" ontott vonalak ese-
tében sarokdarab kell. Ha a vonal-
vastagság megegyezik a testtel,
pontos sarokra illesztésükről gon-
doskodjunk.

D Vonalas táblázat. Újságban, ké-
peslapban elvétve táblázatot is kaz-
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l b b f Sfút l fc

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 sza-
bályosak 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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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

kodiFkdsa
ndáéhsde

bűpbsed
bhgfiurigol amedpS detsavcid

ndsertghi
dpoedh?

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 ki-
várt. A versek optikai tengelye ill középen (10-11)

ABCDEFGHIJKI MNOP

Sisjklilmnopq
kiopö daserlz mbhnjkropö

daopt Qertzuiop

kopikj fdgtesda mupolópk

mads nbughopm ex

ukloép dersaycxd nbhg

gader cgduru sdeS

Imado tsdufli ertzu ses haadrbdg poitöki

desgh aoubdiujg (rmlcsre omc kjl msafepfio 12

sdefipoű őkno mapmvgds vfghjlkl ndQUIkl 1234

mklévb komvfgdsa Qndtlkji desa redvcldsdl 34

gádor iklmcfd haepn mam mcv bo ncfűsr 1294

12-13. Az ú/ségbsn, képeslapban elhulyeieft táblázatok alapkövetelménye,
hogy szedOgépen minden nehézség nélkül szedheti legyen. Az oszlopos sze-
désre 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

sochraft ipolkjunbvf
okjuoph hegkli oncgdsa ycisewqtu igklik]uzhnmu apandk 13

csedulkólá

OmbkOdlrte

csfdaihik

desauiklfgki

nhopdieuuo ndgr

dopenade sollé mvds óghzir po

mserzuvegh ókolk

ömdesghiujkli vedisfg

nálkjuröp

ae urzlmj

pOmbpe

kgio

67890

12345

67890

12345

kilopécáp 67890

14. Lapoknál ez a táblázatszedós nehéz megoldás. A függSIeges vonalazás
linószedésnél különösen munkaigényes, de még monószedésnél is bonyodal-
mat okoz. Kerüljük el a függőleges vonalak behúzását

noűvcdse
únulki

daopS

JertzuiQp mvgklo

ktop5 daserlz

mbbrijklopS csdo

uopxcdnh kőpad

upűlkimnbsd

OpghO édálki

moukds

Ornopde igapoi

t£ureA qvcsnh

kopikj fdgtesda

bopoikjlé beden
ebdoi mdvépac

edop beomS

mupolúpksde a

kűkgdh

mads nbughopm

oidartru mop

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 weil íu 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 semmi-
képpen sem karvihet a
hasáb élére (fattyúsor).
Kivétel a párbeszédes
szöveg. Ez esetben a kl-
menetsor egyben bekez-
dés is

16. Csak a teljes hasábot
ritkíthatjuk mag. Hasáb
kőiben néhány sor meg-
ritkítása tipográfiai hibá-
nak 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

253



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 ha-
sáb élén két három sor
kevés, de kevés a hasáb
alján alcím alatt is A ki-
menetsor még fokozta
ezt a rossz hatást
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/9 /l tervezik mostanában kerülik a kép többszörös átlépését szöveggel de
ha elkerülhetetlen, akkor a szovegfolytatás rendje az ábra számozása szerint
alakul Itt Is érvényesül az a szabály, hogy fölülről lefelé és balról jobbra ol-
vásunk

20 A táblázatok kétféle átlépése látszik az ábrán Ha a táblázat a szövegbe
mellékletszerOen kerül, ekkor például a kéthasábos táblázatot átlépjük a szö-
veggel (a számozás szerint) de ha a szövegben kettőspont után következik e
táblázat, akkor a jobboldali elrendezés szerint tördelünk

~ =r — g §

*<*<̂  ^ «HH " * ' ÍJH JiS5 ü^uiriiW.^11

HUH

lünk, A legfontosabb szabály: a táb-
lázat rovatai tisztán, félreérthetetle-
nül álljanak vonalban függőleges és
vízszintes irányban. Legtöbbször a
táblázatot is géppel szedjük, s ilyen-
kor csak vízszintes tájékoztató, ren-
dező vonalakat szedünk, ahol szük-
séges. Oldalt semmiképpen se zár-
juk le a táblázatot alsó záróvonal
sem szükséges. A vonal nélkül sze-
dett táblázat rovatai ne álljanak
olyan távol hogy a vízszintes tájé-
kozódást bizonytalanná tegyék.

• A szövegsorok rendje. Kimenetsor
a hasáb élén (fattyúsor) még a leg-
nagyobb lapzárta-tempó idején sem
engedhető meg. A párbeszédes szö-
vegnek a hasáb élére kerülő sora
nem tekinthető fattyúsornak, Alcím
fölött a hasáb élén két-három szö-
vegsor kevés, megbontja a hasáb
egyenletes foltját. Az alcím alatt, a
hasáb végén is több legyen két-há-
rom sornál. Önálló kis hasábot ne
tervezzünk ötnél kevesebb sorból.
A külön sorba szedett félkövér ki-
emelésekhez (fettelés) az elején és a
végén is beosztás szükséges. Be-
osztást tegyünk akkor is, ha a be-
kezdések verzális kiemeléssel kez-
dődnek. Ha számokkal jelzett felso-
rolások képezik az új bekezdést, ak-
kor is beosztást kell tennünk a be-
kezdések elé.

A folytatólagos szöveghasáb egy
részét nem szabad megntkltani. Ha
különbség támad a hasábmagas-
ságban, akkor ehelyett más megol-
dást keresünk (esetleg újratervez-
zük 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 ol-
vesm 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 szer-
kezet megfelel az olvasási rend szabályainak
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cikket is csak úgy ritkíthatjuk meg,
ha arra tartalmi vagy tervezést okok-
ból van szükség.

D Az olvasás rend/e. Balról jobbra
és fölülről lefelé olvasunk. Egysze-
rűen 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 köz-
ben vizsgáljuk meg, mi érvényesül
inkább: a felülről lefelé olvasás sza-
bálya-e, vagy pedig a közelebb eső
Szovegfolytatás olvasásának kény-
szere. A laptervezési divat is olyan,
hogy a szöveget inkább egy tömb-
be tereli és ritkábban lépi át a képet
a szöveggel.

Táblázatokat akkor lépünk át a
szöveggel, ha a táblázat tartalmilag
a szöveg soraitól független. Ha érte-
lemszerűen következik a táblázat,
például kettőspont jelzi, hogy most
a táblázat következik, akkor a folyta-
tólagos hasábokat a táblázat fölött
helyezzük el egymás mellett, majd a
táblázat fölötti utolsó hasábbal lé-
punk át a táblázat alatti első helyre.

D A spacionálás tipográfiai szabá-
lyai. Nagyon sok tipográfiai terv
romlik el helytelen spacionálással.

Adott esetben a spacionálás ki-
emelés. De csak akkor hat annak, ha
a betűváltozat világos vagy normá-
lis. A kövér betűnél a sor a hézagok
miatt kivilágosodik és a kiemelt szó
inkább eltűnik, mint kiemelkedik.
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A részlegesspacionálás (egalizá-
lás) kényszerűség. Enélkül a verzá-
lis sor hibásnak, szakadozottnak
látszik.

Keskeny betű spacionálása el-
lentmond a betű karakterének. Ak-
kor inkább vegyünk normális szé-
lességű betűt.

Kurzív betű spacionálása. A kur-
zívot kiemelésre használjuk, kézírás
jellege van, s ez nehezen bírja el a
ritkítást.

Spactonált sorok esetén (pl. cím-
betűknél) tágítani kell a sorok kö-
zét is.

Spacionálás egybeesés érdeké-
ben. Különböző hosszúságú soro-
kat 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 ritkí-
tott sor (pl. hirdetésben) zavarja
egymást, akadályozza az áttekin-
tést, 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 spacio-
náit világosabb betű dekoratív ha-
tást 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 ini-
ciálénál, iniciálét helyettesítő kis
kezdő képnél alkalmazhatjuk.
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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 kü-
lönbséget ki kall egyengetnünk. Fánfszedés esetén a második sor szerint egalizálhatunk, közelállltétstl. ólom-
szedésnél csak ritkításra van /ehetőség (harmadik sor), ezért például a H-l-M közé több térzöt osztunk be
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25. Keskeny betűt ezért használunk, hogy egy bizonyos szélességre hosszabb szöveg férjen bt. Étért a kes-
keny betűt ne ritkítsuk, mert az ellentmond a betű funkciójának. Elválva dekorációs céllal megengedhető
Met a ritkítás



Mellészedés helyett az alapha-
sábokat felváltjuk keskenyebb ha-
sábszélességre és ehhez képest
veszünk két- vagy háromhasábos
képet. Ilyenkor egy hasáb helyette-
síti a mellészedést.

D Záróvonalak, spiccek. Az újság-
ban, képeslapban a záróvonal vala-
mit lezár, tehát álljon közel a lezárt
részhez. Azáróvonal a hasábelejétől
a hasáb végéig ér. Természetesen
több hasábot is lezárhat. A záró-
vonal rendet teremt, megakadá-
lyozza, hogy a hasáb végén levő
kimenetsor vagy képaláírás-hézag
a következő címsor hézagával bi-
zonytalan alakú fehér foltot képez-
zen.

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 elválasz-
tás céljára alkalmazzuk.

D A betűvonal. Az egyvonalba állí-
tott soroknak, még ha eltérő nagy-
ságú betűkből alakítjuk is ki, na-
gyon pontosan betűvonalba (Ab-
stand) kell állnia. A legkisebb elté-
rés sem engedhető meg, mert a
szem annyira érzékeny az alapvonal
törésmentes folytatására, hogy rög-
tön hibásnak érzi a megtört betű-
vonalat. Ha szükséges, az egypon-
tos nyomdai kizárásanyagot is fel-
váltjuk, és kartonnal állítjuk vonalba
a sort.
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26. Fette/ásher (beljebb kezdett, kövér, kiemelt so-
rok) alul és tolul beosztás kerüljön Ugyancsak be-
osztás jár a sorszámmal jelzett felsorolásokhoz, ha M
új bakáidéit is jeleni. A verzálís sorral kezdődő ba-
kezdisekhaz Is tegyünk beosztást
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27. Záróvonaléi spicc Hasonló feladatokat Iát el
mindkeltő, de a záróvonal /óbban rendezi a kórnyo-
z6 hézagokat A rövidebb spicc nyitva hegyja e kl-
manetsorok hézagtt és ezzel bizonytalan alakú teher
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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imok kopbn
Qflyvc dflítm
soo onbguPi
xc5 glda OVÍ

Axyzabcítdef
ghijklmnopqrsfttuvwxy

wqfl vngh Opi DEgrn ulflpO sefi
diop irdghikl ol ewaflS öpolóé b
ei[ fuiop űcoki Onollk imjipol su
^dlQir werií >p mdűlkpi iseíiiuq

rE rpdöűk uduép nmo^i'a
fiop mkii IvQkilDp übgdaa

•nhz yncvbn po cupolki trtni uli

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
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ira wqo. vngh api poikuiihi erir ni cupolki erini ulli ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ B cda adseii uipoli
rndiop llqQhikl al nv|ukío evbgíftst rawqa xsa úMot)i ^ ^ ^ ^ ^ ^ H uvudhi uiftvfgho
warl zuiQp flpokl evslrs ovnhz mo GdOmk cgra ufol ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | yaqva ved'' opo-
cmdígti wtnt 'P u'okli 'S.n| hol k i polép dewrli mu ^ ^ ^ ^ ^ ^ H t [f nlop aserizuii
Apnbvfrtt usAdri martja upiuli difi vd'ű ízűi opi fosr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 nos^e qawe mc*
*y$iewil zpoöük Űcirnki wftJír nu xertíu yawttl ot ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | Odö bgh n|kli oeT
uavfdir eiop mtoli msrt vam upol'k bJi|kila 6dópa se ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J éxnhz usdrli mii
oinfií V'cvbn po ege éapsde Op'in ntert Apolki e'fn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J vsOlki műkvír ms
dsü n|kh Asbcdü Ocd auziap Tírai moklo cgirh osű ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | psa vedi uilispo
d«tr pok|l* rnhi cvbnh dsdre OpJi nser ewenz bnh ^ ^ ^ ^ ^ ^ H vdgh^f ihnüa ei
útnvbgf tfgh okp bnmjkloi ŰpáJBw rnsa bfhz upmkli ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | í i n h i uluk tiport
d«rau omn|kl pa ede adieii uzpaH adaroT ovokii hor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H mokfi bredi pH^i
bfflrií LJiopd w t l úvúdhr ulivfghü cde:ir a^dlg űfií ^ ^ ^ ^ ^ ^ H bebgb noulki vop

ÜAglIk im rpo1 sel mdiop Udgh|kl ol ovjuklo avbgrhsi ^ ^ ^ | ^ ^ | su nlop a$flrr2uli

xsawq yöqwertol cnsdloir wem ip uicokh raif kolke ege öipide öpm űdű t^N ngklb oei

IpppCdefghijklmnopqrs
bnjkilo adípa aa blgrtí u opo i*st O 1 FI
riari fipolki etTü twqas flpolói be ^ ^

i aiú ŰRflflk irajipol sel ^ ^ ^ ^ ^ M H Oínvbfll slgh oip crferTi asdlg 0nű
: bnh mouik|i nsan^ql ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H de;izu amnjkl pa poikuiiht ariz n»

[ upmkli isbwq yaqwartol ^ ^ ^ ^ ^ ^ H bffjrlz uiopö «si ov|gkío evbgfh$i
I ovokii hv ududp rmakilop ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a*qas flpoléi be ivilrft ovnhz mo

^ ^ ^ ^ ^ ^ üiallli lmiipol Bfll u*okli rani kolke
múulkji isermjql maniű upluli ddd
ktewq yaqwenoi Ocm^ wuisr n j
ucluép nmokilOp m&Ti vertr upoliV
Ivokilop ibodfliq cg* dapsda 6pm
rewqa ua okiofti c v hoh osdre űpll

ira wqs vngh api OdOmk cgis uiql bnnt|kloi CpAiaw
md^cp HdQhjkl ol polép dewii? mu ede aüsan Jip-oíi
w i r i zuiap ípoki vdre izui api loií uvutfhí ul^vlQba

Apnbvfriz U I A V J bmkilo Adípo 5e sti nlop SíeMiuli
"VnaBwrl ipoűúk i s i f l öpolkl flfTíi noira qawo moh
u&vfüir «iop mkli mokia cglifi osa űúű bú* n^kli oot

d«Ű nrkh webedo mio b'hz upmkli k&uiki moWlf fnt
da$u pok|ld rnh4 adsföl dvokli he psa vcd*ujirs po

Abcdefghijklmnopqrst
uvwxyzghijkimno
md op IfdghjkF ni mno bfhi upmkli blgnt mop6 wi î &o blhi upmklL
vwerT ruiűD1 Apohi ödüOT ovokl hot ewqas Öpaláö be adiroi övokL bor

ojnrn y«cvbn po ujiokli ranj kalko IvQkilop xbgd»Q ynoVh itr\] kolke
6tü nrlrll webedo rr^mc UDMI ÓH cupolki flrrng ulll rr^me uplud Öté
títiif pokjlí >nhé űcmik waisr nu 'awqa s$a oklobi úcmjki wan*' nu yaqwe vedfr flpü

vd-re i£ul opl lo$' ucd eu^iop mat OdO bgh n|kli oet
nertzu yaweri ot evhnh osdra öpli éiinhí u&dr[i mii
bnjh lo ádépo ss brtntjkloi Opűlew jtulki mokirlr m^

Cdefghijklmnopqrs
í'e nqa vngh Dpi DúGmk egra uloL
md'OD l+dflhjkl al polép dipwrtr mu

dorlzu amnikl pa CgO éap^da Spn̂  flpnbvlrlz JswetJ ün|kilo ódípo &e
bfgni uiopo $e$i ucd auzinp ifras xy$aewiE ipo-5űk níeri 6polki criri
owqm öpolöi ba cvbnh o^dre flflH usvldír eiDp mkli moklű cgirh osű

mQulk|i tnertrijqi cdo sdserT uíppli Ű&ü njk11 webedo msa bfh; upmkli
üQ^q yaqwenoi uvudhz ulávlgho díí.u p-okjló rnhé BdsrBT O*OKJP her

űdümk cg re UÍOI dpnbvlrrf uiwfln űngllk imjipol sel unakir ran> koLko yaqwe vcdlr Apa
pülöp d e w l i nvj i/aaaAri rpoflük mouSVp Biefiiuql rnsrife u-pluli daá srr nlop Btariiuli
irdift itui opi 'osr u^^ldír eiop mkli i^ewq yaqwertol Qcmjki wdnf nu fio&'G aawe mok
Teiiíu yöwe'i Dl osnhz V'cv&n po u-duíp nmokilop mifT variz upoiik 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

A középkori kódexek remekművű
kezdőbetűkkel készültek. Egy-egy
lap ékessége volt a kézzel festett,
valódi arannyal díszített iniciálé,
melyben sokszor találunk festmény-
miniatúrákat a kor művészetének
stílusában.

A mai könyvművészetben is ked-
velt motívum az iniciálé és a lapter-
vezők is szívesen használják mun-
kájukhoz. Az újságban, képeslap-
ban különböző funkciót szánnak az
iniciálénak. Előfordul, hogy kizáró-
lag a szöveg kezdetének jelölésére
alkalmazzák, más esetben dekorá-
ciós szerepe van, megint más eset-
ben a szövegmező élénkítésére, al-
cím-helyettesítésre használják fel.
Nagy díszítő hatása ellenére, a ter-
vező sokszor lemond alkalmazásá-
ról, mert az igazán jó eredményhez
nehezen jut el.

Néhány szabály betartásával a
nagyobb hibákat elkerülhetjük.

D Vonalbaátiitás. Az iniciálé betű-
vonata (Abstand) mindig álljon a
beljebb kezdett szöveg utolsó sorá-
nak betűvonalával egyvonalban.

D Bevágás. Az egysoros iniciálé
függőleges betűvonalához állítsuk
közel az első szövegsort, pl. F betű-
nél. Az ólombetűt magasnyomás
esetében vágjuk be. Mély- és of-

B

Iniciálé t Folchard-Psaltenumból a IX szítadból

szetnyomás esetében a filmet állít-
juk közelebb a sor elejéhez.

Magas minőségű kiadványoknál
az iniciálé talpvonaiát a szedéstük-
rón kivulre állítjuk, hogy az iniciálé
betű függőleges vonala álljon a ha-
sáb szélével.

D Hézag oldalt és alul. Legyen egy-
forma. Az iniciálé alatti hézagból in-
duljunk ki, mert itt kotott a távolság.
Az iniciálé betűvonalának állnia kell
az utolsó bekezdett szövegsor betű-
vonalával. Ezt a hézagot alkalmaz-
zuk oldalt, az iniciálé és a szöveg-
sorok kezdete között is.

Ha az iniciálé mellett nagyobb
hézag van, a szöveg első sorát állít-
suk közelebb az iniciáléhoz.

'vfri>2tcsre oűmbk5dfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph

léhoz

I doi ndoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses

Vpei'pe peztoki ndgtflki ncf dsrfepőo mse
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam

* f. V, P, T bttOknél magasnyomis esatén /Dízeljük
be az ólomtestet, mély- ás otszetnyomisnél a mon-
tlrozis tlktlmaval állítsuk költi az Iniciálét a * « -
dősorhoz

M
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

5-6 SullyaszMt Iniciálénál az Iniciálé alsó batüvo-
nala álljon az utolsó bekezdett sor vonalával (Ab-
sttnő) Az iniciálénak az alatta levő sortól való távol-
sági legyen ai Iniciálé melletti oldalmargó mtt-
téke is A dőlt szárú betűknél tz «I$B sort köuhbb
állíthatjuk az Iniciáléhoz
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D Az iniciálé felső vonala: Ideális

esetben az iniciálénak nemcsak az

alsó betűvonala áll az utolsó bekez-

dett szövegsorral, hanem a felső

vonala is az első szövegsor felső vo-

nalával. Ezt ólomszedés esetén rit-

kán érhetjük el, fotózott iniciálé al-

kalmazásánál a magasság méretét

megadva kíséreljük meg a felső vo-

nalba állítást.

• Keretes, vagy negatív iniciálé.

Alul és oldalt egyformán kevés hé-

zagot hagyunk, Igy az első sort nem

kell közel állítanunk a kerethez.

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 szám-

mal kezdünk, az egész évszámot

emeljük ki (pl. 1848).

• Az iniciálé tervezése. A szabályok

az iniciálé-tervezés alapfeltételeit

teremtik meg, ezek figyelembevétele

mellett azonban változatosan, sza-

badon tervezhetünk.

A legfontosabb az iniciálé funk-

ciójának tisztázása. A szerep, amit

tervünkben az iniciálénak szánunk,

meghatározza elképzelésünket. Az

iniciálé ne legyen fölösleges több-

let. Ha a cím környezetében nem le-

het a címterv része, ne erőltessük al-

kalmazását. Az alcím-pótló iniciálé

erősségével és nagyságával csak-

ugyan töltse be ezt a szerepet. Osz-

szeszoritott, szűk környezetben erő-

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,lycxd nbhgfzurfgolmüpolópksde a

sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph

hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmö

8. összetett betűk esetén Cí, Gy.Ly, Ny, estk ti títS
betűt használjuk Iniciálénak

Ei zemyolcszáznegyvennyolcabcdefg
geopbd csedulkólé nálkjutőp desamcv bo

1848.'cfd mserzuvcgh ökólkjgu
bűpoikjló bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose

9. Az évszámokat betűvel jelöljük is ennek első be-
tOja Iniciálé. Ha mégis számmal ltjuk az évszámot.
akkor az egész számot kiemeljük

-szakoltnak hat az iniciálé. Az iniciá-

lé betűtípusának választásánál na-

gyon fontos a környezet, az oldal, a

cikk cimbetű-típusának egyezteté-

se. Legegyszerűbb (és sok esetben

a legjobb) a cimbetű típusából sze-

dett iniciálé, ez azonban nem zárja

ki az ellentéthatásra épülő betűvá-

lasztást sem. (rótt vagy rajzos ini-

ciálé mellészedésénél követhetjük a

rajz vonalát, ez azonban soronkénti

pontos előírást kíván.

M
óktpnnvt ipol miigncd éiOplmllti vm| iipoi
wtmnir tfiuiloptiul súlk ídopralu bumikléeq
oxido vfcnhOpá «ws m]kliop6a dógtiWoipob
pofkiu) diamók lomnbflteűiuop 6 cfd lípatw!

manrzuT pimncíg rartzu bűpalkmnj ifghllr űsmufeáp
dlpmokla ssitia epomnguit pOübdiui hiipobh ameh

psIhijUllllDp aglitpol!(diöpnol flbdndre kélónokttsek
adyra nmokilop OdOmngihrj Lkllpoklrpő ádpámidűn
dfipkpo TUBSweibcfd akcp rnQÜcdse dkaldpolk nvam
vjtrfft AflDip ysnk[Lopi OcunulkilopewgB údünlghiifii
udlfimjkEiDv̂ Br adslkíjdóp ökulpoé&G dopling OiudSB
•WBVide onm|iled tjkilkjuih onovsn űfkhrpo «h«ndh
domn:te éféHotswqn comjkl acajsa vf>oS0 k*lvd(g
Göipuklé d9B dcuro pew awartinbv unklé ó̂ ÚmvOpor
OnOubst raopsQduú üvúnopild saomjkilA ádpond zar
ikdsB wya copitilépo flipmiől kJitp obünhálipo moi
rOvtgf lundlghjkl iawoebnn mudokllu péi omjkld
nrsmiu oluomnbvcd evtqexcda Oplomnbgiuiop sdfto
bsda vra doinikl pűgiopsa zewqaycdi nareop obofnk
com|lik Dsnvdtitr mssre i6pol«dr>p bulkiu .moklop*
ótúmgu ohdrew xsayqwQ poűnh klpolepfi naklívűms
••un udklop vblgd mjhruiklop ídíSbl iklopd'r ipab
luik oitbílra IBIIUJIII isilop uvudii pol«ponvfg d s í *
odi nnm okukíl/pii ibmji leiopíü vdis on-jkilonlsO

Süllyesztett nágyiorot iniciálé. Az Iniciálé bttO-
vonala éli »z utolsó beljebb kazdttt sor vonalával
(10). A keretezett iniciálé elatt ét mtliMt kevés hé-
zag van. igy ai alsí sort nem szükséges közelebb
állítani »i Iniciáléhoz (11)

fld-B ereki lojnnfantuötimólopi pfimoá
d*sftfh JuNopG őmnoutk|hflfd eswmo
adxvdrT sdghiu iHMA ágrhild idrtiuín
okj tisfg^iui opdsavevfgn muitiorj p«k
vasicmj úll&olé swernk| ulkopfifl opŰn
yareiiu narnikU asdeul}igkA drOb hpoü

kastr púk}hop tsrs wlreolkjhrlop uíudmjiklds ecomn
palkíjLlkiop sgMpoiílddfipaol abűndre kd^nokdSBk
advfa nmúhilop Odűmngihn IklIpold^pO ödp*mnádnp gi

woibcíd akop
opi u

p p p
fiOcdsa ikaléoolk n*

idV
dSpHpo
twta weoip vflnkjlopi ucúnuf̂ ilDpflWQB adO
udasmjHiQVss' adslkíjdíp olulpoiiC doplmg
eAravsde onmnl&d Ijkilkjuzh onovsd flIVhTpo éhéndh
domRiie *(eHoiBv.an comjkl scs>sa ypoíO ketvdlg
coipuklí dsa dcurn pew awenmbv unkli ósómvípot
QjiQubel r«opígdiiü úvunop'ld eeonijkilé ádpon^ lar
ikdtfl wya copihlépo dipmidl késép obanhélipo moj
nOvigi iund<gh)kl sawqebrir, mMOOklIu pőé om|kld
nreniLu oljocnnpvcd BAqancdt QploTinbgiuiop sdso
bada vra doimkl pAgiapsa f swqaycdic nareop öbomk
com|lit penvdtzK rnaers tfipolidop bulkiu vmollop*
6Ê m|u alvdiBw laavqwB poünd klpottpG naklívfimt
ssnri udklop vbtgő mjhiuiklop WiéBf iklopdlr apib
rgik otkDcIrfl tetmjKI ísilop üvüdli poltpDnvTg Gsfid'
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ert unvgrkg ndgjyi i t v b r
rt Julo Ű f h

hadf*

pttmn
•Vtfdf
éútl

daa

g
«ru It opJJ mkhg
opAmydg tuzíop
adf rtydt wsnib

nrtzu ímrlöp W*

ngujkloí űpolé*df
Omtivgf mkfldrthjkl oiuwm
bűrmjkd *rtio IpAUmn *ir
édgrtt uitvdhbn mdgl* mvb
•nctgdhift Umttkldtgt moh
y»fg hü&lkopuz áybdi wmr
•idl» f kl«á mlop udlghfm
úvaklMp* qwutdc* nbghjl
»nunhjk1 ófíípümh Ivdml
H í d •dn^thlgh mopMi u l
vghl iptntuimnh jkIEu iicah
yidr rntíjfa öDkJhg miap ab
*(!• ttiunhk Hopö fimnh hol

ane^Q plkjniok! dsépi űöpblguniú
«^der nsklukllfipá «áí.pol gklápi űsdnmfi opo
bus diOp bdhrpío kliQ3$rimn ghiumg andamf
yangdl epoié ni nmullkJ|kl adlúsd rjuqw* obo
uxbdflit ykadr& u tokié 1( hiúd ép Qdúmnh oapb
eme dhz uvd írt mbdjhklsi rri?efwepilé pöcvn
unsrfl bssirs qpaliéápDlofnno OcüWüitOfnlkén
ÚS3 cnd sopQrnb saerduiöpo noklopö áüiánds
nrtúas udfrne Oningpofl flssweDufrbílr Ipolfi
ódemiopcfertfTi ijlhibps eöpol mcbdse jrlmn
ádsc rnnbvcd siop vsedawq unok tét1 ApAinbö
gompcbg edhíeopolúmul ériépían íumnluill
ocomsrtö tOpvdre lornndl rŰOptji sufvfd sim
mudmhiu vokpsffl potntrt uiülloi rrtllépodpi
ewandli ihkl Iclűifp ocmoltlsé ádrmád pomdra

ír.jfs!is

HiKMil-Sl

ESIUÍÍIE

EE'.","
S t f 5 ^

BCDEF
ebcdsfghijK

HM

KiSSÍ"""

GHIJK

sswas

íIITÍilm.

sás
Hí*l (W* l«ui

•H* l|kl~,vui'

abcttsföhijWmnopqrstuvw

mellett Is (15)

Oldalteiv, melyben az iniciálénak fontos szöveg-
kezdetet jelölő szeiepe van. A verzál/s címsor is ini-
ciáléval indul (16). Az Iniciálé Itt is a szöveg kezda-
tét jelöli, ezenkívül e clmszövegben a kiemelt részt
is iniciáléval kezdjük (17)

kaslr pokjhop csre wirenlk|hilop uiudmjikMs epomn
palkijulkiop 3g1<lpoisf0á6pao Obűndre kélónokdseV
adv'a nmokilop QdOmngjhri Ikllpoldipo ádpámnádn
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A abcdefghijJdm

Abcdefghijk lmn
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nopqrstuvwxym abcdejghijldmn

opqr stuvwx abc
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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 szoveg-
kezdS iniciáléhoz a két szedett sor ugy csatlakozik hogy követi a ra/z vonalét (20) Az oldalnak díszítése az al-
elmek 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 sze-
dett sort, magassági irányban pon-
tosan középre helyezünk el úgy,
hogy fölötte és alatta ugyanannyi
tegyen a lemért távolság, a sor a kö-
zépnél mélyebben fekvőnek látszik.
Érzékcsalódás ez. Szemünk számta-
lan érzékcsalódásának egyike (pl. a
diagonális vonalak elgörbítik az
egyenes vonalat, a pozitív kör na-
gyobb, mint a negatív stb.). A mér-
tani középpel összefüggő érzék-
csalódást a tervező korrigálja. A kö-
zépnél magasabbra helyezi el sorát.
Ha egy oldal szövegszedést helye-
zünk el a papir síkján, akkor az alsó
margót nagyobbra vesszük, mint a
fölsőt, mert az oldal egyébként „le-r
lóg". Erősen érezhető a felógás pél-
dául egy szalaghirdetés bekeretezett
egyetlen soránál. A szedésmezőben
középre helyezett képet is maga-
sabbra tervezi az oldal tördelője.
Vonallal kettéosztott tereknél, olyan
emblémáknál, melyek más tipográ-
fiai elemekkel körülzárt térben he-
lyezkednek el, a tervezőjük hason-
lóképpen jár el, ha középre kfvánja
helyezni őket. Hogy mennyivel he-
lyezzük följebb az elemeket a kö-
zépnél, arra nem lehet egységes,
pontos méretet adni. Kikeressük azt
a helyet, ahol szemünk az elemet kö-
zépen levőnek látja. Ezt hívjuk opti-
kai középnek.

ABCDEFCMJKLMN

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 VOSBWQII I 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
mapmvgdsnhopdrsuno ndgi haep<i mam
dopenade solié mvds óghitr po mündilkji
haedfbdg omdesghzujkli vcdialg omű k|l
geopbd csedulkolé nálkjulöp desamcv bo
mse kadspo iVlmcfd mserzuvcgh okolkjgu
bűpoikjlá bedcsiae unimjkglo vfgh|lki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécip desauiktfgki
noCvcdse aoubdiujg komvígdsa erliu ses
úriul ki vfmjicsie oűmbk dőlne vcs(dgih|k
sechrgft ipolkjunbuf redvcfdsélk ok|uaph
hagkli oncgdia ycisewqttr ipklik/uitínmo
pflmbpe p«noki ndjlí lki f i d dsrfapSo mse
mapmwgdsnhopdreuito ndg/ haspfí mam
dopenada solie mvds óghztr pa münddkji
hasdibdg omdesghiuikli Vcduslg omo kjl
gaopbd csedulkálé nátk|utop desamcv 6 0
mse kadspo iklmcld mseizuvcgh okolkjgu
bQpoikile bedcsias utümjkglo vtghjlki ose
ebdoi rnavdpacKrih kilopécáp desauiklfgki
noüvcdsB aoubdiu|g komvfgdsa erlzy ses
únülki vlrnzicsre •ümbkodfrte vcildgihjk
sechrgft ipolkiunbvf reducídsélk oljuoph
hegkh oncgdsa ycmewqzir ipkfikju£hnmo
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tisodibdg omdesghiijjliti vcdista oinO fcjl
geopbd csedulkólé nálkju(Sp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mseriuvcgn okolkjgu
büpoikjlé bo de sí se urilmjkglo vfgh|lki ose
abdoi mívépacmih kilopécíp dessuikligki
noQvcdse aoubdiujg komvtgdss emu sei
unulki vfintlcsíe oflmbködlrte vcsfdgihjk
sechigfl ipo!k)unbvf redvefdsélk okjuoph
hogkli oncgdsa ycxtewQztf ipMikjuihnmo

ABCDEFG
hsedfbdg omdesghzujkli vedxsfg omB k|l
geopbd csedultiúlé nilkjutap desemcv bo
mse kadspo iklmcfd msetiuvcgh okolkjgu
bűpoikjlé be űc 5> se urumjkgio víghjlki os«
ebdo> mávépaexnh kilopécáp desauikllgki
noOvcdse aojbdiuig komufjdss entu sei
únulki vfrntlcire oümbködlrle vcddflihjk
sechtfllt ipotkjunbvf redvefdsétk okiuoph
hcgkli oncgdsa ycisewqzu ipklikjuitinmo

gsopbd CMdulkólé nálkjutip desamcv bo
msa kadspo iklmcfd mtsriuvcgh okotkigu
bflpoik|lí bsdcsiae ummjkglo vfgtijiki o »
•bdoi mávípacMnh kilopícáp deuuikllgki
noOvcdse soubdiujg komvfgdsa erou n s
únulki vfrntlcsfo oQrnbkodfne vcs'dgihjk
svchigfl ipolk|unbvf (edvcfdsélk okjüaph
hegkh oncfldsa vcxwwqilr ipklikjuihnmo

ABCDEFG
dopeníde sollé mvds Aghitr po mOndtlk|i
hssdrbdg omtíesghiujkh vcdislg omfi kjl
gsopbd CMdulkólé nilk|uiop desamcv bo
mse kadspo iklmcld mienuvegh okolk|gu
Mpoik|lé bedcsiae unlmikglo vfgh|lk> ose
ebdci mivépacính kilopécép desamklfgki
noúvcdsa aoubűiujg komvlgdsa emu ses
únulki vfrnctcsre oQmbkfldfüí vcsfdgih|k
i « h r g f t ipolkjunbvf [edvcfdsélk okjuopn
hagkli onegdia ycisewqztr ipklikjuihnino

ü öp
szuk Az alsó margó legyen nagyobb, mint a fölső (3-4) A szadésmetOben elhelyezett címsor Is álljon maga-
sabban, 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

Szimmetrikusnak nevezzük azt az
elrendezést, amikor az elemek egy
képzeletbeli függőleges tengely két
oldalán túkörképszerűen helyez-
kednek el. Az írott kódexek a kézirás
jellegének megfelelően legtöbb-
ször nem voltak szimmetrikus elren-
dezésűek, csak egy-egy zárodísz-
illusztráció került a középtengelyre.
A mozgatható, nyomtatott betű el-
terjedésével egyidőben terjedt el a
középtengelyes, szimmetrikus for-
ma, és évszázadokon keresztül meg-
tartotta vezető szerepét.

Ha a szimmetrikus elrendezés ha-
tását vizsgáljuk, nyugodtnak, befe-
jezettnek, esetleg ünnepélyesnek
érezzük. A laptervező tudja ezt, és
a tartalomnak megfelelően eszerint
alkalmazza. A szimmetrikus elren-
dezés azonban egyedül nem jelenti
a kész tervet. A tipográfiai egység-
rendszer szabályaival, az arányos-
ság esztétikai kategóriájának alkal-
mazásával már szép eredményt ér-
het el a tervező. Az összetartozó és
a szétváló tipográfiai egységek, az
arányos betűfokozatok és sorhosz-
szúságok teszik teljessé a szimmet-
ria által keltett nyugodt, kiegyen-
súlyozott hatást. Nagyon fontos,
hogy a tengely két oldalán tükör-
képszerű, teljesen azonos legyen a
méret, mert szemünk a legkisebb el-
térést is hibának érzi.
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DEFGHIKLMN

ABCDOP
ETOHMKLMN

Ábráink a szimmetrikusan elhelyeiatt alemeket mulatták Például agy sor vagy agy sorcsoport szimmetrikus
d kibővítve két sorcsoport és egy embléma kerül ebbe a nyugodt, szimmetrikus alran-elrendezését (1-2). maid kibő_ ,. -,. .... ..__...._.._'! surt&Ufi/UIi ffa vyy aiiiinciTia KVIUI euua a nytiyuut, Mirrni<cinAu4 vnaii"

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

6 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

ABCDEFGHIJK
HLMNOPDRSTUVWXYZ

IJKLMNO
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Aszimmetria

Amikor az elemek a függőleges
tengely két oldalán nem tukorkép-
szerűen helyezkednek el, aszimmet-
riáról beszólunk. A tengely körüli el-
helyezkedés itt nem olyan nyilván-
való, mint a szimmetriánál. Esetleg
nem is érezzük meg a tengely pon-
tos helyét.

Az aszimmetrikus elrendezés ter-
vünknek 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 ellentét-
hatásra épitjuk fel tervünket, sok-
szor alkalmazzuk a kimozditást, s
legtöbbször az egyensúly megkere-
sése is külön gondot okoz. A tipog-
ráfiai egységrendszer szerinti cso-
portosítás és térfelosztás a kialakuló
terv fontos eleme. A szabadabban
mozgó formák összefüggéseit, tar-
talmi kapcsolatait hangsúlyozza ki,
és megerősíti az értelmi összhangot.

Több tudásra, tervezői készségre
van szükség, ha igazán jó aszimmet-
rikus tervet akarunkkészítení. Az
elkészült terv hatása' élénk, moz-
galmas, 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.

Kabcdefg

hi jk lmnopqrstuvwxyz
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mnapQRK
STUUUIKV

kiopö dasertz mbhn
ukloép dersaycxd
koplkj fdgtesda mupo
madsnbughopmex
gader cgdurtz sdeő
ndseadghz uopxcdnh
dpoedhz upűlkjmnb
bűpbsed őpghű édálki
amedpö űmopde
kodirkdsa edop beomő

A u C nddéhsde tzurew qyc

derghijklmnopqr
stuvwxyz

daopö üertzuiop mvgklo des

kiopö dasertz mbhnj

ukloép dersaycxd nbhgfz

kopik; fdgtesda

mads nbughopm cxdertzu mop

BCDEFGHIJKLMN
EabcdefgNj

fVabcdergfiiklmabcdefghi),

&GHUKLM
NOPQRSTWWXY

mnopqr
hl'iiiiiT.-.LW-i

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 tengely-
lyel (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 foly-
tán különböző információkat, üze-
neteket közvetítenek számunkra.
Formailag egy-egy ilyen üzenet, jel
lehet igen egyszerű; olyan egyszerű
is, hogy nem lehet további, jelentés-
sel rendelkező részre bontani. Nyel-
vi kifejezéseink legnagyobb része
azonban felbontható több-keve-
sebb olyan összetevőre, melynek
van saját jelentése, s a felbontott ré-
szek maguk is további értelmes egy-
ségekből állhatnak. A nyelvi kifeje-
zések formai tagolódását a kifejezé-
sek tartalma, jelentése szabja meg.

A szöveg- és a képanyag egyes
részleteinek tartalmi egymáshoz tar-
tozását, szorosabb vagy kevésbé
szoros összekapcsolódását kell ki-
fejezni tipográfiai formában. A terv
szerkezete sohasem kerülhet ellent-
mondásba a szöveg- és képanyag
tartalmi szerkezetével. Ha egy cím-
ben például tartalmilag nincsen
szétválasztható és megkülönböztet-
hető rész, akkorilyen részeket tipog-
ráfiailag sem szabad megkülönböz-
tetni. Nem lehet például kétféle be-
tűtípussal szedni a szoros tartalmi
egységet alkotó cím mondatot. Más
esetben lehet a cimben olyan ki-
fejezés, amely kínálkozik a cfm-
mondaton belüli kiemelésre.

ABCDEF
1. Egy cint ftovid. önálló nyelvi egység, ennek meg-
felelően egy tipográfiai egység. Úgy helyezzük el a
térben, hogy környezetében világosan énekelhető
legyen önállósága, és összetartozása is más elemek-
kel, például a szöveggel

ABCDEF
GHIJKLMNOP
2 Hosszabb, két vagy tóbb szóból élló nyelv! egy-
ség. Két sort alkot ugyan, de feloszthatatlanulössze-
tartozik A térben úgy helyezzük el. hogy egyrészt 3
sorok közötti kevés beosztás éreztesse a szétválaszt-
hatatlan nyelvi egységet, másrészt a körülötte levő
tér válassza el más elemektől, hangsúlyozva az előb •
bmél lazább kapcsolatot

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP
3 Az előbbihez egy feleimet edunk. Ez is önálló /«-
lentéssel bíró nyelvi egység. Nem áll oly szoros kap-
csolatban e főcímmel, mint a főcím *tíí sora egy-
mással, de azért ennek a címnek a félelme Tipográ-
fiai beosztása is e szerint alakul Valamivel több a
beosztás mint^ a főcím két sora kozott Igy együtt a
kettő jól elválik környezetétől, kihangsúlyozva osz-
szetertozásukat

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 beosz-
tás. A főcímtől ennél \obban elválik, s Igy tulajdon-
képpen egy olyan csoportot kaptunk, mely tartalmi
alapokon nyugvó rendszert alkot

ABCDEFOHIJKLMNOPQRÉTFUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP

ABCDEFGHIJK
ABCDEFGHIJKLMN0PQR9TUV
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5. Tipográfiaiegységnndszer. A szöveg, melynek el-
méről eddig beszéltünk, lazább kapcsolatban van az
egész címmel, mint e dm egyes részei ffelclm-al-
clm) egymással A térben is Igy helyezkedik el va-
lamivel tóbb a beosztás Az égési anyagot a környe-
zetéhez képest mégis összetartozás /ellemzi. A kör-
nyezetnek az eddigieknél nagyobb hézagai foglalják
össze értelmes, jól tagolt tartalmi és tipográfiai egy-
ségrondszarré
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ABCDEFGHIJKLMNOPQHSrrUV

ABCDEF
GHIJKLMNOP

ABCDEFGHIJK
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flpohű ódílkl moúkd:
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t fldop beoiníV kükgdl
a UUTBW qycsnh űkfi6

5 A kép a képaláírással együtt képez egységet, a bo-
osztás közöttük tehet kevés A kó( hasáb szöveg osz-
szetertotik, at iniciálé a szöveghez tartozik, a cím-
rendszerre a korábban elmondottak érvényesek, vé-
gül is az egész a tarta/mi összefüggések, viszonyok
értelmes tipográfiai mag/efenítóso, s Így a tipográfiai
esztétikum forrása

KLMNQPQRSTUVWXYZABCDEFGHU

1

1
• FGHIJKIMNOPq
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M
ABCDEFG
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RSTUV

1

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 al-
clmsorral egységrendszert a/köt, de 3 két ki-
sebb 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 tervek-
ben (aj

\
BCDEF

GHMKLMFUOPQ 1

k BST Á
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Tipográfiai egységnek kell tekin-
teni minden elemet, amivel dolgo-
zunk, 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 tartalmá-
nak kifejezője.

Sokszor előfordul, hogy egy-egy
elem (kép, cím, szöveg) tartalmilag
további összetevőkre bontható. így
elemezve feltárhatjuk egy-egy szö-
veg- és képanyag belső, tartalmi
szerkezetét, melyben szorosabb és
lazább kapcsolatok alakulnak ki: az
összetartozás és a szétválás sokféle
variációja jelentkezik az elemek kö-
zött. A tervező feladata az, hogy ezt
a tartalmi szerkezetet tipográfiai
formában jelenítse meg; hogy a tar-
talmi egységeket tükröző tipográfiai
egységeket úgy rendezze el, hogy a
terv eredményeként létrejövő rend-
szer, a tipográfiai egységek rend-
szere 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 összetarto-
zásuk teljesen világos legyen. Ez a
szorosság persze relatív, az egész
oldal beosztásrendszerének függvé-
nye. A többi egységek, fehér mezők
azonban úgy vegyék körül a szoro-
san összetartozó tipográfiai egysé-
geket, hogy önállóságuk és össze-
tartozóságuk kétségen felül álljon.
Ha egy tipográfiai egység egy másik

nopur

-

Dm

Dm
opqni

GabedefgkijMmnopqrstuvwxyz
klmnopqrsluvmryz

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 tar-
talmi 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

Abcdefghijkl " • ' ^ w

*"*** Rstuvwxabcdef rklmn
ABÍDEPGHIJKLMNOPRSrUVABCDEFGH
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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 beosz-
tások, közök úgy veszik körül, hogy
a cím és a Ifd együttes összetarto-
zása kétségtelen legyen. Kerüljön
ehhez az együtteshez még egy al-
cím is. (gy már három egység képez
egy egységrendszert, amely egy-
máshoz szorosabban, az utána kö-
vetkező szöveghez pedig lazábban
kapcsolódik, de még mindig úgy,
olyan beosztással, hogy érezhető
legyen a líd, a cím, az alcím és a szö-
veg egy nagy, összefüggő egység-
rendszert alkot. A képanyag elemei,
az egyes képek is ilyen tartalmi
összefüggéseket mutatnak. A mé-
retkülönbségeken kívül a csoporto-
sítás, a közei-állás jelentik azt a szo-
rosabb kapcsolatot, amit a tartalom
minél nagyobb hatásfokú meg-
értése érdekében a tervezőszerkesz-
tő létrehozhat.

Összegezve: Elsősorban gondo-
lati, nyelvi, tartalmi egységek külö-
nülnek el egy anyagban; ezeknek
megfelelője a formai, tipográfiai
egység. Az egységek egységcso-
portokká, egység rendszerré állnak
össze a tervezői munka során. A tar-
talmi összetartozás, vonzás hoz létre
tipográfiai Összetartozást, szoro-
sabb, vagy lazább kapcsolatokat a
térbeli elhelyezkedésben.

ABCDEFGHMKbM

DEFGHJKLMABCDEFGHJKLMNPQ
ABCDEFGH J KLM N PQ

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}
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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 kiindul-
nia: értelmes rendet kell teremte-
nünk. Ez a rendteremtés nem a ter-
vező magánügye, hanem legalább
két emberé, tehát az olvasóé is, aki-
nek a mű befogadása idején nehe-
zebb a helyzete, hiszen az újságban
megjelent anyag megpillantásakor
még nem ismeri a cikk anyagát.
Csak úgy tudja azt rendszerezni, a
lap célkitűzéseinek megfelelően ér-
telmezni, ha az elrendezés segíti

A tervezőé az a feladat, hogy
megértesse a mü tartalmát. Az ol-
vasónak úgy kell eligazodnia az
elébe táruló jelrendszeren, hogy
minél kevesebb fáradsággal jusson
az információ birtokába. A tipog-
ráfiai 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 jobb-
ra, fölülről lefeléolvasunk, vagy pél-
dául a betű jelének formája, a múlt
tapasztalatain alapul. Ez a tapaszta-
lat a gyermekkortál kezdve erősö-

dik és szokássá válik. A betű törté-
nelmileg kikristályosodott alapfor-
máján a betűtervező nem változ-
tathat, bármilyen különleges díszít-
ménnyel ruházza is fel azt. Az olvas-
hatóság határain belül kell marad-
nia. Az olvasási rend fent említett
szabálya is érvényes, de a tipográ-
fiai 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 ha-
sábon 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 el-
rendezésének, a képaláírásoknak, a
táblázatoknak is. A tervező a tarta-
lom oldaláról közelíti meg a szerke-
zeti felépítést, az olvasónak a tipog-
ráfiai rend szolgál a tartalom megkö-
zelítésére, vezetésre

D A szisztéma és az e/rendezés
rend/e. A rend két változatát jelöl-
jük meg: a rendszer, azaz a sziszté-
ma rendjét, és az elrendezés rend-
jét. Az első esetben a rend annál na-
gyobb lesz, minél kevesebb nagy-

Eabcdefghjklmno
pqrstuwabcdefg

1-2 Rendetlenség és rend A kis különbségek
szamunk számira zavart, bizonytalanságot je-
lentenek (A két kép nem teljesen egyforma
magas i két sor nem teljesen egyforma bosz-
szuságu ) Jobb, ha Ilyenkor egy/ormává ala-
kttjuk u képeket ás a sorokat, mart a nagyobb
rend esitétikusabb hatást jelent

Eabcdef ghjkl mno
pqrstuwabcdefg
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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
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büpbsed opg»0 édilkiukds
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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

mdkdpoedhi upOlkirnnbídendl
bflpbsed SpghŰ étíélki úkds
amedpö űmopde poi Imado
kodirkdsa edop beomö gtth
ndáéhsda Hurew srh okno
bdoi mdvépacvnh kilopécáp
desauiktfgki no fl ved 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

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

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

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
bűpbsed SpghG édálki i
amedpö ümopde xgepa

ipendk únulki vírnilcsre oümbködfna vcsfdgiH|k
inukd sechrflfl ipoikiunpvf redvcfdsélk okjuoph
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 megfelelhet
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
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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)

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)

Bcdefghijklmnopq
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abcde

• Onzu t u lu I
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ságrendbe sorolhatók be a tipográ-
fiai elemek. A második esetben több
tipográfiai elem egymáshoz való tér-
beli 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 fo-
kozza a rend érzését és egyre átte-
kinthetőbbé teszi a tipográfiai ter-
vet. Ha két egymás mellett álló kép
mérete kis különbséggel eltér egy-
mástól, akkor a tipográfiai rend
mindkét változatában romlás tör-
tént. Egyrészt a méretek (nagyság)
gyakorisága fokozódott, másrészt a
vonalak, csatornák száma növeke-
dett, így csökkent a terv rendje. Kü-
lönösen áll ez kis különbségeknél,
ahol arányosságról vagy ellentétes-
ségről még nem beszélhetünk.

A rend érzését növelni tudjuk, ha
az egybeesések számát növeljük,
([gy kevesebb lesz a különböző
nagyságoknak, valamint a vonalak-
nak, hézagoknak száma.)

Ha például két címsor csak egy
kis eltéréssel nem egyforma hosszú,
akkor vagy két egyforma sort képe-
zünk belőte (rend), vagy átcsopor-
tosítással nagyobb különbséget ala-
kltunk ki (arányosság). A kis eltérés
a rendetlenség érzését kelti, és hibá-
nak számit.

Ü A táblázatok rendje. A táblázatok
különböző hosszúságú szövegeiből
kiindulva szándékos rendteremtő
munka nélkül sokféle szélesség, ma-

KlmnoMrst | ^ ^ ^ ^ ^ H
abcduvwxyz ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
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Képlomb slekllésa lapos, fekvő és illő fotókból. A kozok egyformák, a clmsoi két tele sor, a hasábok egybe-
vágnak (9). A rendezés szabadabb formá/a. A felső kép jobb szila nem vág egybe az alsó képsorral, az alclrti-
sorok szabad végzBdisűek, a főcím belől Is szabadabb formát követnek ftOJ
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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)

gasság és számtalan csatorna alakul
ki az egyes részek kozott. Végül az
anyag maga teremtette elhelyezke-
dése 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, vona-
lak számát. A képek éleinek és a sze-
dés széleinek egybeesése is a rend
érzését fokozza.

Az újság- és magazinoldalak kí-
vánják az élénkítést, de nem tűrik
el a csapongó képelrendezést.

• A képek rendje. Induljunk ki a
rendetlenségből. Ha a képek elhe-
lyezkedését nem saját torvényei, ha-
nem csak a rendelkezésre álló, pon-
tosabban maradó hely és más tipog-
ráfiai elemek határozzák meg, köny-
nyen előfordul, hogy a méretkü-
lönbségek kissé eltérnek egymástól,
a csatornák száma növekszik, és Így
a rendezettség hatása elmarad. Más
esetben maga a tervező teremt ren-
detlenséget, különösen, ha még is-
meretlen számára az a fogalom,
hogy a bonyolultságot a renddel
kell szorozni ahhoz, hogy valóban a
szépség forrása legyen.

A tipográfiában a bonyolult el-
rendezés magában még nem lehet
alapja a tervezésnek, mert a törté-
nelmi háttér és a szokások figyelem-
bevétele nélkül az olvasó nehezen
igazodik el, rosszabb esetben félre-
érti a tartalmat

A képek logikai rendje a térbeli
12 elhelyezés logikája és rendje nélkül
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nem érvényesülhet. Ábráink kozott1 3

találunk két oldalpárt, amelyen a
tervező „kiélte fantáziáját", és ezzel
lapjának többet ártott, mint hasz-
nált. Mellette ugyanazt az anyagot a
tipográfiai rend szerint terveztük át.

• Az egész újság, magazin rendje.
Ha már világosan látjuk a rendte-
remtés módját, ha az egyes tipográ-
fiai elemek viszonyában a rend kép-
zeletünkben már a szépség forrása
lehet, akkor gondolnunk kell az
egész újság rendjére,

Itt az egybeesések a teljes oldal
vagy oldalpár területén jelentkez-
hetnek, például a lapfej és a szöveg-
indítás kózóttí beosztás következe-
tes alkalmazásával, hogy a teljes ol-
dalmagasság méretének szigorú be-
tartását ne is említsük

A rend érzését kelti, ha a lapban
bizonyos beosztások, hézagok azo-
nosak lesznek, sőt az egész lap be-
osztásrendszerében azonosságokat
teremtünk.

Hasonló értékű vagy például egy
rovatba tartozó címek egyforma
nagyságú, egyforma tipusú betű-
ből készülhetnek, és még sok más
lehetősége van a tipográfiai rend
alaptételeinek alkalmazására a ma-
gas nívójú lapban.

A kezdő tervezőnek elsősorban
a rend megteremtésének módját
kell elsajátítani, mert ha képes teljes
rendet teremteni lapjában, az a lap
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

A cdef ghik Imnopqr

Az előbbi két példa áttervezése a tipográfiai rend alkelmatiséviil Vonalba állítás, egybeesés, rendezés A képek
kozolt nagyobb lett a nagységkülonbség Megszűnt a szöveg összevisszasága, a képek fölösleges egymásba
illesztése kevesebb nagyságrendbe több elemet helyeztünk el ás e csatornák siéma Is csökkent (13-14)

Cefghijkl
mnopqrstuvwx

f-iwJeSá'wJii wn*i«öwm
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A kimozdítás

A tipográfiai rendből indulunk ki.
Feltételezzük, hogy tervünk egyes
elemei között rend uralkodik. A sze-
désszabályokat a lehetőségig betar-
tottuk, a tipográfiai szabályokat is-
merjük és nem ejtünk hibát (hasáb-
kozok, elválasztások, keretezési és
negatív-szabályok, fattyúsor, egali-
zálás, beosztások stb.).

A tipográfiai egységrendszer
koncepciója alapján tisztán áll előt-
tünk az összetartozás-szétválasztás,
a tartalmi összefüggések térbeli el-
rendezésének problémája.

Az a kérdés, hogyan élénkíthetjük
tervünket a tipográfiai rend törvé-
nyeinek alkalmazása mellett? Ho-
gyan védekezhetünk a rend keresé-
se mellett igen sokszor ránk lesel-
kedő szürkeség, unalmas elrende-
zés ellen ?

D A rend túlzásainak feloldása. Ha
kizárólag a rendteremtés válik a ter-
vező egyetlen céljává és oldalról ol-
dalra csak ez az elgondolás ismétlő-
dik, „előrelátható" tervek alakulnak
ki,az olvasó mára következő oldalt
is mint sokszor látottat fogadja.

Feloldhatjuk ezt a lassan meg-
merevedő rendszert a kimozdítás al-
kalmazásával. A tömbös szerkeze-
tek helyenkénti feloldása egy-egy
elem elmozdításával élénkíti, meg-
mozgatja az oldal összképét. Néha

280

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 vál-
tozik, hetisa mégis élénkebb mozgalmasabb
lesi (4). A kétsoros elmet vlrszintesan elmoz-
dítjuk, nyugalma megtörik, nem hal olyan be-
fejezettnek, 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 kife-
jezetten mozgást mutat (7) A három sort
szabadsorosan elmozdíthatjuk, úgy hogy vé-
geik nem találkoznak E/rendezésük felgazda-
gltó. ás, festői' képet nyerhetünk vele (8)
A szimmetrikus sorcsoport tengelyét is el-
mozdíthatjuk s ezzel a szimmetria nyugalmát
felélénkíthetjük (9)

ABCDEFGHIJK
MNOPORSTUVW

PORSIUVWXYZ

ABCD
GHJKLMNOPR

CDEFGHIJKIMNDPDRSI
MNOPRS

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)
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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 különbség-
gel.) A feszes rendből kimozdítunk
ugyan, de az elemek közötti rend
azért nem borul fel.

Előfordul, hogy a kimozditás kö-
vetkeztében az oldal benyomtatott
felülete az egyik irányban megnyú-
lik és így egyensúlyzavar lép fel.
Ilyen esetben az ellentétes oldaton
is kimozdítunk valamit.

D Kifutás. A képek elmozdítása sok-
szor a szedéstukörhoz képest törté-
nik ami a képnek a vágásig történő
kifutását jelenti. Ha egyik oldalon
kifuttatjuk a képet, a másik oldalon
vagy az oldalpár másik oldalán is ki-
futtatjuk, hogy egyensúlyi helyzet
álljon elő

D Mozgás. Az elmozdításokkal a
mozgás érzését kelthetjük az olda-
lon. Lehetséges két oldalon, három
oldalon és mind a négy oldalon ki-
futtatott kép. Azonban, ha egy olda-
lon több kép fut ki, az egyre inkább
csökkenti a kimozditás mozgást kel-
tő hatását és visszakanyarodhat
egészen a tipográfiai rend torvé-
nyeihez. (A tipográfiai rendről szóló
fejezetben van egy ábra (9) hat
képpel, amelyek minden oldalon ki-
futnak és a teljes rend érzetét keltik.)

• Képcsík, képtomb-kimozdítással
(10-11). A függőleges és vízszin-
tes egybeeső elrendezés érdekében
többször formálunk a képekből kép-

A felső két példán lazább, „levegősebb ' környezetben mutatunk Mmozdításl (12-13). de ugyanezt SÍI
margóniszonyok kozott Is megvalósíthatjuk (14-18) A tipográfiai szabályokat minden esetben be i
tanunk

•orosabb
kell tar-

Abcdéfghijk
VmnopqTstuvw

xyzabcde

Abcdefg |^DDDDDDDD|^|^H
hljklmno ^ ^ ^ ^ ^ H

pqrst ^ ^ ^ ^ ^ H
nvwxyz ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1
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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

1 6 csíkot, képtombot. Ilyen esetben a
képeknek külső szélei egybevágóak,
belül a nagyságuk eltérhet egymás-
tól. 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 szedéstukor-
ből, jobbra a nagy kép fut a vágásig,
az első képet a vonalból elmozdí-
tottuk 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 mó-
dosltunk, hanem már az első formá-
baontés így történik

D Képcsoport kimozditással. Ter-
mészetesen a ki mozdítás nemcsak a
képek kifutását jelenti. Képcsoport-
ba tervezett képek egymáshoz ké-
pest is kimozdíthatok Itt nagy sze-
rep jut pl az ellentétességnek (ku-
lonosen az irányok ellentétének) és
az arányosságnak.

G Kimozditással a forma bonyolult-
ságátfokozzuk, a bonyolultság pe-
dig a renddel megszorozva ér el esz-
tétikus hatást. Szükséges tehát,
hogy a tipográfiai rendet is fokoz-
zuk A tartalomból kiinduló moz-
galmas elrendezésben teljes rend
uralkodjék. A beosztásrendszer kö-
vetkezetessége, a betű- és képará-
nyok betartása emelheti csak a
mozgalmas tervet magas színvonalú

17 tipográfiai tervvé
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Arányosság

Az arányosság esztétikai kategó-
ria. Az újságírásban, az irodalomban
közismert fogalom a tartalmi ará-
nyosság. A lapszerkesztő az egész
lap összeállításánál aranyosit; az
anyagok jelentőségük szerint kap-
nak több vagy kevesebb helyet. Ezek
a tartalmi arányok formai arányos-
ságokkal lépnek kapcsolatba, (gy az
anyagok tömegükkel, elhelyezésük-
kel erőteljes, vagy szolid megjelené-
sükkel fejezik ki a tartalmi hierarchi-
át, és egymáshoz viszonyított formai
arányukkal jelenítik meg a tartalmi
arányokat. Az arányosság a tipográ-
fia láthatatlan szépség kulcsa.

D Méretarányok. Két egyforma elem
mindig szép. Akkor merül fel kér-
dés, ha a két elem nem egyforma.
Mekkora legyen a kisebb és mek-
kora a nagyobb? A problémával
már az egyiptomiak és a görögök is
foglalkoztak. Az emberi test felépí-
tésében, néhány természeti tárgy
(pl. a falevél növekményrendszere)
arányaiban meglepő szépséget fe-
deztek fel; a szépség forrásainak ku-
tatása révén jutottak el egy arányos-
sági tőrvényhez. Épületeiket, szob-
raikat eszerint az arányossági vi-
szony szerint méretezték. A rene-
szánszban Leonardo, Dürer és má-
sok elméletileg is megalapozták ezt
a szerkesztési szabályt.
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Leonerdo da Vinci rajza az ember
nyálról az 1535-ós Vitmvlus-kledá
Számtani haladványsor, amelyben
kező szémot hozzáadjuk az előzőh
emeljük ki az 5, 8, 13-as számsort,
aranymetszés aránypárját képezzük
fial aranymetszet-számltásoknál (a
aránylik a nagyobbhoz, mint a na
égésihez). (2) Kulcsszámot is kés
balSIe: 1,62. ízzel a számmal osz
szorzunk, aszerint, hogy a kisebb
nagyobbat keressük

0, 1, 1, 2, 3

8, 13, 21,

55, 89, 1
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Az amberi test arányai a 2-3-5-8 felosztás-
ban 13). Az amberí testen kívül még sok ter-
mészeti tárgy szépsége visszavezethető a
sectio aurea méretviszonyaira. Egy egyenest
mértani módszerrelfelosztunk két nem egyen-
16 részre úgy, hogy a kisebb rész olyan vi-
szonyban legyen a nagyobb résszel, mint a
nagyobb az egésszel (4)
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ABCDEFGHIJKL
NOPQRSTUVWXYZABCD

EFGHIJKL

ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVXYZ

HIJKLMNOPQR

A szimmetrikus és aszimmetrikus Hírcsopor-
tokban a sorok hosszának az aranymetszést
megközelíti különbsége ad/a azt a szép el-
rendezést amit a típogrétiéban soresésnek bl-
vunk (11-14)

PQRSTUVWXY
ABCDEFGISTUVWXMNO
RSTUVXY

ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVXYZ
GHIJKLMÍMOPR

Hjklmnopqrstuvwxyz
A bcdeFghijklmnopqrstuvwxyza

ZrefghijKmnop
abcdefghjjklmnopqrst

A nagyobb és a kisebb betű jó arinyit is Bt
aranymetszésben találjuk meg A kisebb fo-
kozatokban a 13 8 arányt (15) a nagyobb
fokozatokban (ez ú/sigtlpogrifia gyakorlata
szerint) a 13 5 arányt (16) alkalmazzuk

SefghijKIm
abcdefghijhlmno

Mnops
fghjjklmnopqrs

16

A nagyobb kép és a kisebb kép méretkülönb-
sége az aranymetszés szerinti 13 8 arányos-
sigiban áll (17) Három kép esetében na-
gyon tetszetűs méretkülönbség jelentkezik a
13 8 5 arinyok alkalmaziséval (18)

286



• Aranymetszés (sectio aurea).
A felfedezett szerkesztési szabály az
aranymetszés. Lényege az, hogy
két, nem egyforma rész akkor arány-
lik egymáshoz a legtökéletesebben,
ha a kisebbik rész úgy aránylik a na-
gyobbhoz, mint a nagyobb az
egészhez. Számtanilag úgy jutunk
el ehhez a haladványsorhoz, ha a
nullából kiindulva a számsor követ-
kező tagját hozzáadjuk az előzőhöz.
Ha ebből a számsorból kiválasztunk
három egymás után következőt, ak-
kor megközelítőleg megkapjuk az
aranymetszés arányosságát: a ki-
sebb úgy aránylik, a nagyobbhoz,
mint a nagyobb az egészhez, 5 : 8 =
=8 : 1 3 . (öt úgy aránylik a nyolc-
hoz, 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 arányos-
ság) számítás révén megközelíthe-
tő. Gyakorlati példát választva, ha
40 ciceró magasságnak keressük az
aranymetszet-pontját, ez a pont
aránypárral kiszámítható. 1 3 : 8 =
= 40 : x. A két beltagot összeszo-
rozzuk és elosztjuk az ismert kültag-
gal. 8 x 40 = 320 :13 = 24,6. A
nagyobbik rész 241 /2 ciceró lesz, a
kisebbik 15 1/2 ciceró. Az aránypár
felállítását többféleképpen elren-
dezhetjük, azt kell csak megjegyez-
nünk, hogy ebből a három számból
13 jelenti az „egészet", 8 a nagyob-
bik részt, 5 a kisebbik részt, (gy pl.
1 3 : 5 = 4 0 : x , ebből 5 X 4 0 =
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A papír teljes síkját egyetlen vonallal két nem egyenlő részre osztiuk. Az aranymetszés arányossága taszi har-
monikussá 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)
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= 200:13 = 15,38 tehát x - 15,38,
a kisebbik részt kapjuk meg megkö-
zelítőleg, a 15 1 /2 cicerót.

D Kulcsszám. A számsorból kulcs-
számot 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 hoz-
zá 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 arany-
metszés szabályai szerint, a követ-
kezőképpen járunk el: az A-B egye-
nes 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 tá-
volságot korzőnyilásba vesszük és
rávetítjük a C-B átlóra, megkapjuk
az /. pontot. Most a B pontból ki-
indulva, 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 aranymet-
szés-pontja.

• Az aranymetszésben elhelyezen-
dő elem területének levonása. Egy
sor, egy kép, egy dm, egy sorcso-
port aranymetszésbe helyezésekor a
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Kit olyan otdalpir-tarv, amelyben az aranymetstás artnyoasága in/énytaül a kipak vlatonyában ás a külön-
bőiű nagystgú c/mbotűk arányában (23-24)
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tipográfiai elem területét (magassá-
gát vagy szélességét) kivonjuk az
„egész" méretéből és csak a marad-
ványt osztjuk az aranymetszés sza-
bályai 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 aranymet-
szés-pontjában. Ugyanez a széles-
ségi méreteknél is áll, ebben az eset-
ben a szélesség aranymetszés-pont-
ján áll az elem.

D Gyakorlati alkalmazás. Az arany-
metszést a tipográfiában, a lapter-
vezésben nagyon sok területen al-
kalmazhatjuk. Például egy sort el-
helyezhetünk meghatározott térben
felső vagy afsó aranymetszésben.
Egy klisét is elhelyezhetünk a papír-
síkon, például felső és oldalsó
aranymetszésben. Szövegcsoportot,
szedésfelületen belüli képet vagy
egy vonalat is állíthatunk aranymet-
szésbe (5-10).

A címsorok hossza (soresés)
egymáshoz képest az aranymet-
szést megközelítve mutat szép
foltot. A nagyobb és kisebb betű vi-
szonyának megkeresése aranymet-
szés szerint mindennapi fontos
teendőnk. A képek méretkülönbsé-
gének meghatározása térfelosztá-
sok, tengelybe állítások, vonalháló
tervezése, mind olyan terület, ahol
az aranymetszés szerencsésen alkal-
mazható. Különösen áll ez a kezdő
tervezők esetében, hiszen kiszámít-
ható arányossággal dolgozhatnak
addig, amíg arányérzékük kialakul.
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Ellentétes Irányú, ellentétes nagyságú képek és ai aranymetsiet arányosságával megkülönböztetett cím- ét
alcím-betűnagyságok (25-26)
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Ellentéthatás

„Egyforma", arányos", „ellenté-
tes" - e három fogalom a tipográfiai
tervezés három pillére. Ezek közül az
„egyforma" a tipográfiai rend alap-
ja, az „arányos" a harmonikus mé-
retkülönbségeket jelzi, az „ellenté-
tes" pedig az erőteljes különbségek,
a kontrasztok révén őri el forma-
alakitő hatását.

• Tartalom. Az irodalomban, kép-
zőművészetben, fbtóművészetben a
kontrasztnak jelentős esztétikai sze-
repe van. A képzőművészetben al-
kalmazott ellentét sok területre ter-
jed ki: a színek ellentétessége, a mé-
retek ellentétessége, az irányok el-
lentétessége stb.

A tipográfiai tervezési munka ki-
indulópontja mindig a tartalom.
A tipográfiai ellentét mindig valami-
lyen tartalmi ellentétet tükröz. Nem
képezhetünk ellentétet, ha a tarta-
lomban nincsen ilyen ellentét. A leg-
egyszerűbb példát vesszük alapul:
két kép közül az egyiket nagy mé-
retben, a másikat kis méretben akar-
juk adni. Ez csak akkor lehetséges,
ha az egyik kép a másiknál sokkal
több információt hordoz, ha a nagy-
nak szánt kép a kis képpel szemben
tartalmi vagy esztétikai többlettel
bír, esetleg mindkettővel rendelke-
zik.

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 elivn-
téthalós fokozódik, ennek a fokozásnak ha-
tárt szab a „kicsi" lehetséges legkisebb mé-
rete

NOM
FGHOKLMNOPQRS

4-5. Ai Irányok ellentéte. Vertikális is ho-
rizontális elrendelés, vagy csoportosítás
rendkívül élénkké teheti lapunkat. Az ellen-
télhatást fokozza, hogy képek, szövegek,
vonalak agyaránt részt vehetnek a* Irány-
ellentétek kialakításában
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A kerek és a szögletes ellentéte. Kerek vagy
kerék serkú kép a szögletessel szemben el-
lentétet lejei ki (6). A szögletes jellegű
verzélis sor és a légy hajlású írott betű (7)
ellentétessége miatt jól keverhető", ugyan-
úgy az írott, hajlékony clmbetű a szöglete-
sebb kisebbel (8) sót még egy lendületes
iniciálé Is teremthet ellentétet a merevebb
vonalú sorral szemben (9)

UVWXYZ
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Solél és világos hátterű képek váltogatása
(10) ellentétes hatást ad. Kövér, tehát sö-
tét hatású verzál/s sor világos alcimsorral
(11), vegy világos focim sötét (kövér) ki-
sebbel (12) jó ellentétet mutat. A sötét
emblémához világos, keretezett sor (13)
tónus különbségévet diszit
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Az ellentétek többszörös keverése. Az Irá-
nyok, 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 ellen-
tétet /alant (17)
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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 meg-
formálásában.

• 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 megnyil-
vánulásai 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 (1-2-
3). A hasonló méretű képekkel ter-
vezett oldalak külső formájukkal
nem mutatnak elég feszültséget, és
belső formáik sem fejthetnek ki erő-
teljes 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 ei-
mosódottak. Ezek a régebbi keletű
kifogások ma már nem érvényesek.

E F G U M N O
HSABCDPT

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 ké-
peket 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 tervező-
nek meg kell találnia lapjában azo-
kat a méretkülönbségeket, amelyek-
kel a kontraszt hatását eléri, de el
kell kerülnie, hogy a lap nagyságá-
hoz és az általában alkalmazott be-
tűfokozatokhoz képest gigantikus
cfmbetú't alkalmazzon. Erre csak kü-
lönleges 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 lehetősé-
get jelent váratlan formák kialakítá-
sához. A horizontális és vertikális el-
rendezés szembeállítása, akár a ké-
pek külső formájának alakításával,
akár több képből álló képcslk meg-
tervezésével, vagy szövegcsopor-
tok, címek ellenirányú elrendezésé-
vel árjuk el, mindig nagy hatású,
élénk kompozíciót eredményez.

• A kerek és a szögletes ellentéte
(6-7-8-9). Szemünk rendkívül ér-
zékenyen reagál a vonalak és for-
mák játékára, ha abban a lágy haj-
lású, kerek íveket szögletes formák
váltják. A képeket általában ritkáb-
ban alakítjuk kör alakúvá, legföl-
jebb kerek sarkúvá vágjuk őket.
A cím betűkeverés törvényének
alapja azonban éppen ennek ellen-
téte, a kerek vonalrendszerű, esetleg

Mindkét illusztráción (20-21) több ellentétpár ven jelen Nagységkulönbségek, sötét és vil
ifény ellentétek, betükeverési változatok. A tervezőn múlik, hogy az ellentétek többszörös ki
megmeiídjon az ellentét, ne semmisítsék meg egymást
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lágy hajlású, dőlt vagy írott betűket
váltakoztatjük éles szögletes ke-
mény metszési) betűkkel. Ezekből
az ellentétpárokból alakíthatjuk ki
a legjobb címtipográfiákat.

D A sötét és a világos ellentéte
(10-11-12-13-14). Világos össz-
hatású, vagy világos hátterű képek
keverése sötét tónusú, sötét hátterű
képekkel a méretkülönbségen és
irányellentéteken túl új hatást, a vi-
lágos-sötét ellentéthatását kelti. Ez
az effektus a kompozícióban nem
hanyagolható el, arányosságot vál-
toztató, ellentétet fokozó vagy csök-
kentő hatása lehet. Ha ugyanis csak
a méretkülönbségre figyelünk és el-
mulasztjuk a képek tónusértékének
vizsgálatát, hamis eredményre ju-
tunk, mert a világos képek csökken-
tik, a sötét képek növelik méret-
viszonyaikat.

A tervező felhasználhatja a sötét-
világos képellentétet az oldal moz-
galmasságának fokozására. A cím-
betűk sötét-világos ellentéte a ter-
vező kezében tipográfiai stílusfor-
máló eszköz lehet. Példáinkból lát-
ható, hogy egy világos, spacionált
betűsor egy kövér fekete foltot adó
sorral milyen éles ellentétet mutat, s
ennek az ellentétnek milyen deko-
ráló hatása van. Nemcsak a sötét-
világoskontrasztterületén kell meg-
tartani 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 eset-
ben nem kívánatos.

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 kont-
rasztja mellett a vertikális és hori-
zontális elrendezés is tartalmazhat
ellentétet. Ugyanúgy a sötét és vi-
lágos, az egyenes és dőlt, a kerek és
a szogtetes bármelyike szerepelhet a
tervező elképzelésében. Az a fon-
tos, hogy ne semmisítsék meg egy-
mást, az egyik ellentótpár ne csök-
kentse a másik ellentétpár kont-
rasztját.

D Az ellentét alkalmazása jó terve-
ket ígér, ha alapos tanulmányozás
után kezdünk vele élni. Az elrende-
zési keretek kozul az ellentét inkább
az aszimmetrikus formákhoz kotŐ-
dik, de nem elképzelhetetlen a szim-
metrikus alapelrendezésben felhasz-
nált ellentétpár sem.

Az ellentéthatást csökkenti, eset-
leg megsemmisíti, ha az egyes ele-
mek méretkülönbsége mellett az
oldalpáron átmeneti méreteket is
alkalmazunk. Ebben az esetben az
ellentétesség hatását a fokozatos-
ság hatása veszi át. A nem kívánt
fokozatosság például akkor alakul-
hat ki, ha az oldalon több anyag
helyezkedik el.

A tervekben nagy jelentősége
van a kimozditásnak, ami az ellen-
tétpárokkal együtt fokozhatja a terv
elevenségét.

Bármilyen szabadon szárnyaló
lapterv készül is, a tipográfiai sza-
bályokról és a tipográfiai rend he-
lyénvaló 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 ol-
dalpáron van elhelyezve, az esetek
nagy részében felborítja az oldal
vagy oldalpár egyensúlyát. A hozzá-
értő szemlélő az egyensúlyzavart
azonnal észreveszi, a laikus szem-
lélő pedig megérzi, vagy legalábbis
a harmónia hiányát veszi észre. Az
egyensúlvi helyzetet ilyen esetben
helyre kell állítani. A kívánt egyen-
súlyt egy másik elemmel tudjuk el-
érni 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, vo-
nal, dekoráció vagy más -, a térben,
az oldalon vagy oldalpáron hova he-
lyezzük el.

Mindez azt jelenti, hogy a tipog-
ráfiai és grafikai elemek nemcsak
saját formájuk és súlyuk (sötét
vagy világos foltjuk) szerint vesz-
nek részt az oldalpár összképének
kialakításában, hanem a papír felü-
letén elfoglalt helyük is visszahat az
oldalak rendjére, jelen esetben az
egyensúlyára.

Az oldal vagy oldalpár felületén
elég sok olyan hely van, ahol egy

másik elemet elhelyezve további
egyensúlyromlás állna be. Néhány
hely azonban olyan, hogy javít a fel-
billent 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.

D Egy elem egyensúlya. Ha például
csak egyetlen jelentékeny tipográ-
fiai elemünk van, akkor az arany-
metszés arányossága segit a térben
való elhelyezésnél a viszonylagos
egyensúlyi helyzet létrehozásában.
Aszimmetrikus alapelrendezésben
az aranymetszés arányosságával el-
helyezett egyetlen elem is elfoglal-
hat a papír síkján olyan helyzetet,
hogy egyensúlyosnak érezzük, de
ilyenkor az egyensúlyt az arányos
térelosztás teremti meg.

D Az ellenpont keresése. Abból kell
kiindulni, hogy az oldal vagy oldal-
pár egyensúlya nem áll elő termé-
szetesen. Az esetek nagy részében
a tervezés mozzanatai közben, ha
a tervezés többi feltételeit be akar-
juk tartani, nem egyensúlyos hely-
zetek alakulnak ki. Keresni kell te-
hát az egyensúlyt. Olyan ellen-
pontokat kell találnunk, ahová az 2

Az ellenpontkeresés vázlati. Aszimmetriku-
san elhelyezett elem kiegyensúlyozására
keressük egy másik elem helyét a papír fe-
lületén A Síeggatott vonalú korok nam sze-
rencsés ellenpontokat mutatnak. A fekete
ponttal /elolt hely mér egy jobb lehetőséget
jelent két elem egyensúlyéban (1). Az el-
lenpont keresésekor számításba vesszük e
nem azonos katagórléba tartozó elemek vi-
szonyát (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" oldalpérokele-
•Jthatók ki, amelyekben a elmek és képaláírások Is részt vesznek az egyensúly végleges kialakításébanklth

bedcs<go urzlmjkalo vfehjlki o
scxnh kilopöc3p dssaulkMf

elemeket elhelyezve, egyensúly- és
harmónia-érzésünk támad. Az ellen-
pont kikeresésénél nem tudunk
olyan matematikai és geometriai
rendszert kidolgozni, mint az arany-
metszés arányosságánál. Amíg a
tervezőszerkesztő nem szerez kellő
gyakorlatot, az ellenpontot csak ke-
reséssel 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 ke-
resés első fázisában adódik néhány
pont, ahol az egyensúly inkább to-
vább romlik. Ha az egyensúly már
javul, akkor egészen addig kell ke-
resni az ellenpontot, amíg érzés
szerint eléri az egyensúlyt.

• Az ellenpont kikeresésének ne-
hézségei. A laptervező nem üres pa-
plrsfkon helyezi el képeit, hanem
szöveg, cím, képaláírás, tónus, keret
stb. környezetében. Mindezek részt
vehetnek az egyensúly javításában,
de ugyanúgy nehezíthetik is az el-
lenpont keresését, hiszen az olvasá-
st rend, a tipográfiai szabályok, a be-
osztások rendje, az összetartozás és
szétválasztás, vagyis a tipográfiai
egységrendszer nem elhanyagolha-
tó tényezők, és korlátokat szabnak
az el len pont-keresés szabadságá-
nak.

D Ellenpont-keresés több elem ese-
tében. A súlypont-ellenpont megta-
lálása nehezebbé válik, ha több elem
lép kölcsönhatásba egymással az
egyensúlyi helyzet létrehozásakor.
Például egy nagyméretű kép ki-
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egyensúlyozása néhány kisebb kép-
pel azt a többletfeladatot jelenti,
hogy a kisebb képeket egymással is
egyensúlyba kell hozni. A legmeg-
felelőbb 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 súly-
pont-eltolódások lehetnek, ame-
lyek az egész súlypont-ellenpont-
rendszerünket befolyásolják. Ezen a
ponton lép be egyensúlykereső
munkánkba a kimozdítás rendszere,
amellyel megtarthatjuk a terv élénk-
ségét is, és a képen belüli eltolódá-
sokat beépíthetjük egyensúlykereső
munkánkba. Az ellenpont-keresés-
nél mint erőteljes tipográfiai ténye-
zőt, a címet is figyelembe vesszük.
Ennek foltja, iránya, terjedelme részt
vesz az együttes hatásban. De nem-
csak a cím, hanem a szoveghasábok
szürke foltjai is az egyensúly meg-
teremtésének részesévé válnak. Vé-
gül 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 tervezőszerkesztő egyik leg-
szebb, de egyben legnehezebb fel-
adata az ellenpontok rendszerének
kutatása, vagyis olyan kompozíció
megteremtése, amely új megoldá-
sokat, „sosemvolt"-formát mutat,
mégis megőrzi az újság, a magazin
hagyományos rendjét, olvasásának,
az információk befogadásának min-
denki számára elérhető módját.

A tipográfiai rend és az egyensúly együttese A cím, a szövegmező a képek rendben, vonalban állnak, az oldal-
peron ezenkívül egyensúly Is érezheti (9) A dm, akim szöveg és mozgó kápe!rendezés nyugtalansága elle-
nére a! ellenpontok felismerhetőek az egyensúlyi helyzet létrejött, a tipográfiai szabályok betartása mellett (10)
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A ritmus

A ritmus életünk minden mozza-
natában jelen van. Szivünk dobba-
nása, lélegzetvételünk, a nappalok
és az éjszakák változása és vissza-
térése, életünk részévé teszi a rit-
must. Lépésünk üteme, táncaink
megismétlődő, majd változással
visszatérő mozdulatai, hangok is-
métlődése, az élő beszéd hangalak-
jainak visszatérése, a vers hosszú és
rövid szótagjainak törvényszerűsé-
gei 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 vissza-
térés, az ismétlődés két elem eseté-
ben még kevéssé hatásos - már ami
a ritmust illeti -, legalább három
elem térbeli elhelyezése szükséges
ahhoz, hogy igazi ritmusérzést vált-
son ki.

A betűsor a tipográfus-tervező
számára a ritmus elsőrendű forrása.
A vékonyabb és vastagabb vonalak

•••••II
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 ismét-
lődése, körök, szögek folytonos
visszatérése különösen a betűsor
alsó felén jelentkezik erős ritmus-
hatással. A betűsor felső fele a jel-
felismerésben kap nagyobb szere-
pet, az alsú fele inkább a sor ritmu-
sát hordozza.

Ha a tervező nem nyomja el a
cím betűsort, hanem valamivel több
fehér mezövei veszi körül, a betű
felszabadulva kibontja belső rit-
musrendszerét és nagy hatású esz-
tétikai eszközzé válik.

A tipográfus-tervező betűkön ki-
művelt szeme rendkívül érzékeny-
nyé válik más ritmusforrások felis-
merésére, és könnyebben találja
meg a felhasználás területeit.

D A képek sora és hézagaik ritmi-
kusan változhatnak. Ilyen esetben
egyetlen elemtípus visszatérésével
érünk el ritmushatást, de nem min-
dig azonos etemmel, pl. nem azonos
képpel térünk vissza. Megváltozott
méret, esetleg az elmozdítás vissza-
térése, ismétlése bonyolultabban
érzékelteti a ritmust és ezekben az
esetekben ez a hatás válik uralko-
dóvá a kompozícióban.

D A szedéshasábok és közeik is
ritmust mutatnak, ez azonban gyen-
gébb és a háttérben marad.

Egymás után következő, egy-
forma széles címsorok ismétlődést
mutatnak, három sor pedig már ha-
tározottan ritmikus jelenség. Ha a
címsorok egymáshoz képest oldal-

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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ellenpontba helyezett nagyméretű kép nyu
visszatéri Ismétlése az előbbi példánál mozg
vélik (6)
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5 irányban elmozdulnak, mint például
a kimozdított címsorok esetében,
akkor a második kimozdítás már
ismétlést és ritmust érzékeltet A
soresés a címsorokban az arányos-
ságon kívül ritmushatást is jelent
A több soros soreséssel szedett cí-
mek ritmusa kihat az egész oldal
tervére, részt vesz az egész oldal
ritmusrendszerében.

• A szabadsoros címek sorait nem
tudjuk valamilyen meghatározott
rendszer szerint elhelyezni. Érzé-
künkre vagyunk utalva annak meg-
ítélésében, hogy a címkompozició
együttese egyensúlyos, harmonikus
hatást adjon, de ha ezt sikerül meg-
teremteni, okvetlenül észrevesszük
a ritmus jelenlétét is A címkompo-
zícióban a ritmust nem lehet erő-
szakolni de a szabad sorok jó el-
helyezése nyomán a sorok legtöbb-
ször jó ritmust mutatnak

• A különböző elemek, sorok, vo-
nalak, képek stb olyan kompo-
zícióban vesznek részt, amelyben
a tervezés más kategóriái játszanak
vezető szerepet Például az ellen-
téthatás, az arányosság, az egyen-
súly megadják a kompozíció alap-
motívumait, a ritmus pedig mindezt
itt-ott szerényen átszövi, alig észre-
vehetően, csak a belső feszültséget
fokozva, másutt folerösítve, jelen-
tékeny szerephez jut. Mindenkép-
pen kerüljük el a hibás ritmust
Ahogyan feltűnik, zavart okoz vers-
ben, 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
rendje, a kezdő fekete négyzetek, az alcímek és
a dekorációs htsábléniék is részt vesznek a ritmus-
érzés felkeltésében (7-8)

Ritmust ed e kép, a vonal, e kimotdltás A nyugalom mellett a ritmus létékossá teszi az oldalpárt A kovetkeiO
oldalpárra ezt a jellegzetes mozgást visszük át s ez teszi osszetartozává a négyoldalas anyagot (3-10)
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A vonal

A vonal a laptervező tipográfiai
mindenese. Nehéz helyzetekben se-
gítség, jó tervekben az esztétikum
forrása lehet. A tervező rajzolt vagy
nyomdai vonalakkal, dekorációs vo-
nalakkal (csillag, pont stb.) dolgo-
zik. A nyomdai, rézből vagy ólom-
ból készült léniákról külön tábláza-
tot 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 sordí-
szek mindig új, jó minőségű deko-
rációs vonalat adnak. Alkalmazásuk
gazdagítja tervünket.

D A vonalak felhasználása szem-
pontjából nagyon fontos, hogy a
tervező tudja, mit akar a vonalakkal
elérni. Nem mindegy, hogy a vona-
lat hasábléniának vagy elválasztó
léniának szánja. A hasáblénia is el-
választ, de csak két hasábot. Két,
egymáshoz nem tartozó anyag el-
választásánál a vonal funkciója
megváltozik, s így ehhez a feladat-
hoz kei) alakítani a léniát és környe-
zetét.

Az alaposabb megismerés érde-
kében vegyük sorra a vonal külön-
böző feladatait.

• • • • • • • • • • • •

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)

S^* tSÍfc'iíS

S í M t í J H

H'yklmnopqr

' Ml!5jMlM^iir'"'fnl''"iiM^ ^

Babcdefghiiklmnop

FfllIJ
ILMIOFQ

Í

HU •nrirfrnffl mri£?

304



ABCDEFGH
IJKLMNOPQRSTU

VWXY

EPGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ

EFGHIJK
LMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJK

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZAB

CDEFGHIJ

•OMNOPQRSTUVWXYZMCDBV
HUKUmOPORSTUV

^ vonal térfelosnó funkciója A vonallal kisebb tereket képezünk s ebben a kisebb térben kialakuló uj erinyok szerint helyezzük el az elemeket (5-6), A szovaghasébok-
nuk 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
mezében egyszerre „rend' lesz egyetlen vonal segítségével 110-11) A tipográfiai terv serkosltését Is
oldhatjuk szükség esetén vonal alkalmazásival (12-13)
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D Hasábléniák. Keskeny hasábkoz-
ben, például napilapban a hasáb-
lénia segíti a gyors olvasást, a sor
végéről a sor elejére szemünk biz-
tonságosan ugrik át. Hasáblénia
nélkül a hasábok kozott nagyobb
beosztás szükséges. Dekorációs
céllal esetenként nagyobb hasáb-
kozben is alkalmazunk léniát, itt
azonban a léniának nem elválasztó,
hanem dekoráló funkciója van.

• Elválasztó vonal. Két, egymás
mellé tervezett anyagot elválaszt-
hatunk léniával Ebben az esetben
a két anyag között nagyobb közt
kell terveznünk, mint az oldal többi
hasábkoze, mert a keskeny hasáb-
kózbe behúzott vastagabb vonal
inkább összezár, mint szétválaszt.
A nagyobb közt valamelyik anyag
keskenyebb hasábszélességre sze-
désével érhetjük el.

D Vízszintes elválasztó vonal. Két
egymás fölé helyezett anyagot vá-
laszt 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 elhelyezé-
sekor a tér kettéosztásával kisebb
tereket képezünk. Elemeinket, pél-
dául a sorcsoportokat most már a
kisebb tér arányviszonyainak meg-
felelően 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 tér-
től többé-kevésbé függetlenül ren-
dezhetjük 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 megfele-
lően sokszor egy-egy vonallal meg-
teremthetjük a tipográfiai terv sar-
kait. De nemcsak a sarkositásban
segít a vonal, hanem a félreérthe-
tetlen elválasztást is lehetővé teszi.
Ússzetartozónak jelöl szövegeket és
más elemeket, és szétválasztja az
össze nem tartozókat. A rendet te-
hát tartalmilag és formailag is meg-
teremti. Formailag megszünteti az
elemek hézagainak összeolvadását,
ezért egyenesvonalú, tiszta tipográ-
fiai rend jöhet létre, csökkentve a
nagyságrendek számát. Az elrende-
zés rendje is fokozódhat a több
egybeesés révén.

• A vonal dekoráló szerepe. A vo-
nal elválaszt, felosztja a teret, rendet
teremt, de ugyanakkor dekorációs
szerepet is betölt. A rovatfejet hatá-
roló két vékony vonal sok egyéb
funkcióján kívül dekorál is. A hasáb-
vonal, a vízszintes elválasztó vonal
vagy $ordlsz jelentős díszítő motí-
vum. A tipográfus tervező él is a
vonal dekoráló hatásával, és igen
sokszor alkalmazza a vonalat kifeje-
zetten ezzel a céllal. Szaggatott vo-
nalak, pontsorok, sordíszek a meg-
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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)
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Mindkét ábrán a vonalak és a sordlszek dekorációs szarepe dominál A fenti tipográfián az embléma, az A vonal összeköt, rendez, kompozíciót teremt (18)
Iniciálék és a betűk tlpuse agyarént fokozzák a d/sz/tű hatást Az alsó oldalpáron a fOtémához kapcsolódó, A fai különböző elemen összefogja, a téblézatot
de külön szerkesztett részt emeltük ki dekorációs kerettel (16-17) értelmessé teszi (19)
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feleid helyen alkalmazva kitűnően 2(

beválnak a tipográfiai rend merev-
ségének feloldására.

A sordlszeket, pontokat, csilla-
gokat csak abban az esetben sza-
bad keretképpen felhasználni, ha
a nyomdai készletben sarokdara-
bok is vannak, vagy a sarkot a dísz-
darabokból megszakítás nélkül tud-
juk kiképezni. Rosszul összeérő sar-
kot* ne csináljunk, akkor inkább
mondjunk le a sordísz alkalmazásá-
ról és sima vonallal keretezzünk.

• A vonal csoportosító szerepe.
A táblázat vonal rendszere, a grafi-
konok koordinátái, a diagramok
összehasonlító méretvonatai a vonal
alkalmazásának széles körű terü-
letet. A táblázat vonalazásának kell
biztosítani az anyag olyan csopor-
tosítását, amelynek segítségével az
olvasó biztonsággal eligazodik a ro-
vatok között.

Grafikonok vonalrendszerében az
abszcisszák és ordináták határozzák
meg a rendszerint idővel és mennyi-
séggel kifejezett görbék vonalveze-
tését, ezért a tervezőnek ismernie
kell a grafikon adatait és lehetséges
megoldását, hogy olyan helyet biz-
tosítson a grafikon részére, amely-
ben a grafikonvonal a tényleges
változásnak megfelelő tendenciát
veheti fól. A diagramok vonalrend-
szerét úgy alakíthatja ki a tervező,
olyan széles beosztásrendszert al-
kalmazhat, hogy a mennyiségeket
jelző oszlopok vagy szalagok fel-
tűnően érzékeltessék azokat a kü-
lönbségeket, melyeket a diagram-
mal ki akarunk fejezni. 21
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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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A fehér mező

A laptervezfl munkájának lényege,
hogy harmóniát teremt a benyom-
tatott és be nem nyomtatott felüle-
tek kozott Akkor igazán szép egy
tipográfiai terv, ha negatívot pozi-
tívra változtatva, a fehér felület
feketén nyomtatva is harmonikus
összképet adna.

A fehéren hagyott felületnek te-
hát aktív része van a forma alakítá-
sában Helyesebb is, ha nem fehé-
ren hagyott részekről beszélünk, ha-
nem megtervezett fehér felületről.

A laptervező mindig jelenlevő
fehér felülete a margó Első vizsgá-
lódásunkat 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 terve-
zési kérdés1 általánosságban a ko-
tésmargó a legkisebb, a fejmargó és
oldalmargó a következő méret, az
alsó margó a legnagyobb.

A margók nagysága meghatá-
rozza az egész lap tervezési sziszté-
máját. Nagy margójű lapok (leg-
többször magasnyomással készül-
nek) nem tűrik el a szedésfeluleten
belüli nagy fehér felületet, mert a
margókkal összeolvadva bizonyta-
lan, széthulló szerkezetet mutatnak.
A papir széléig kifutó képek sem

A
daopü uenzmop

pümbpe peztoki ndgtrlk ncf dsríepöo mse

1 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 szerkeze-
teket vonzza inkább. Szebbek, kel-
lemesebb hatásúak a lap oldalai, ha
a fehér mezőket belső tagolásra,
szétválasztásra használjuk, és mér-
sékelt margókkal dolgozunk.

• A ritkítás. A szövegszedés álta-
lános képét fellazítja a ritkítás. A
sűrű (kompressz) szedés általában
napilapokban szokásos. A magazi-
nokban a betűfokozat emelése mel-
lett (borgisz, esetleg garmond) leg-
többször egy pont ritkítást is alkal-
maznak, (gy levegősebb a szoveg-
folt. Legtöbbször a hasábok széles-
sége is nagyobb, mint egy napilap-
nál. A ritkítás és a szélesebb hasáb
nagyobb hasábkozt; címeknél, al-
címeknél valamivel nagyobb beosz-
tást is feltételez.

• Az alcímek fehér mezője. Az al-
címek funkciója a szöveg tartalmi
tagolása, az olvasásra felhívó érde-
kességek kiemelése és a szöveg-
mező szürkeségének formai felol-
dása. Ez utóbbi szerepe a képes-
lapokban 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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rében két szélsőséget tanácsos el-
kerülni. A túlságosan szoros, kevés
hézaggal szedett alcímek erőltetett-
nek hatnak, úgy néznek k i mintha
„beékelték volna" őket a szöveg
kózé. A nagy közökkel szedett al-
címek pedig szétdarabolj'ák a ha-
sábot. Igyekezzünk megkeresni azt
a beosztásrendszert, amelyik az al-
címek formai funkcióját a legjobban
szolgálja, és az oldalon mutatkozó
fehér felületek rendszerébe harmo-
nikusan beillik.

O Kiemelés fehér felülettel. A cím-
betűsor vonalrendszerének szépsé-
gét úgy érvényesíthetjük, ha a kör-
nyezetét felszabadítva (nagyobb
beosztást alkalmazva) „élni hagy-
juk" 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 szabály-
talan fehér mező úgy válik harmo-
nikussá, ha a címsorok hosszának
törvényszerűségei, például a sor-
esés nem csak a benyomtatott, tehát
a pozitív, hanem a be nem nyomta-
tott, tehát a negatfv (fehér) felüle-
tekkel is arányossági őrzéseket kelt,
és indokolja a címtér áltatunk meg-
határozott formáját.

Igen sokszor segítünk a fehér
mező rosszul alakuló vagy egymás-
ba olvadó formáján egy vonallal,
amely képes rendet teremteni a kez-
dődő formai zavarban.

A címek, lídek és áthidaló szóve-
gek nagy lehetőséget adnak tipog-
ráfiai formák alakítására, hiszen mi-

$Í2



nél többféle elemből rendezzük el
tervünket, tehát fokozzuk bonyo-
lultságát, annál nagyobb szerepet
kap a háttér, a fehér mező és annak
rendje, amellyel a tipográfiai formák
esztétikussá válnak.

• A leütés. Leütésnek azt a tipog-
ráfiai megoldást nevezzük, amikor
a szedéstükor felső vonalánál lej-
jebb 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 ki-
emelésére 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 kiké-
pezni, akkor a leütésen kivul az alsó
margót is megnövelhetjük. Termé-
szetesen egy lapban csak kivételes
oldalakat tervezhetünk ilyen sok fe-
hér mezővel.

D Szabad végződésű hasábok.
A fehér mező ez esetben a külön-
böző hasábmagasságoknál jelent-
kezik, játékos, változatos képet mu-
tatva. Ennek a látszólag szabad el-
rendezésnek elég sok kötöttsége
van, akárcsak a szabad soros cím-
nek. Nem lehet a hasábvégződés
lépcsős elrendezésű, egymás mel-
lett nem kívánatos több egyforma
végződésű hasáb stb.
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A leülésen klvul az alsó fehér mező" is nagyobb ezáltal vízszintes szerkezetűvé válik az oldalpár Ezt fl vízszintes
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 me-
zők. Akárcsak a vonal, a fehér mező
is elválaszt, tagol, csoportosít. A
tervezőszerkesztő világossá teheti
vele az egymás után következő szo-
vegfolytatást, az olvasási rendet, az
alcímet helyettesítő szabad Ild ér-
telmes összekapcsolását a szöveg-
gel, s a sokszor oly fontos egymás-
utániságot címben, szövegben, kép-
ben, lídben. Igy lesz a fehér mező
a terv aktív része, az információ za-
vartalan és esztétikai többlettel fel-
fokozott átadásának forrása.

• A fehér mezők egyensúlya. Aho-
gyan a benyomtatott felület a ké-
pek, címek, szövegek egyensúlyával
teremt harmóniát, a fehéren maradó
felületek is egyensúlyt igényelnek.
A fehér mezőknek is van ellenpont-
juk az oldalon, vagy az oldalpáron,
s bár figyelmünk inkább az elemek
elhelyezésére irányul, az egyensúlyi
helyzet kikeresésének szükséges-
sége a fehér mezőkre is áll. A ké-
szülő terv vázlatozása közben időn-
ként szemünkkel váltsunk át pozi-
tívról negatívra és javítsunk az eset-
leg rosszul alakuló fehér foltok el-
rendezésén.

G A lyuk. Az előbbi témával kap-
csolatos a fehér foltok rendszerében
támadt lyuk. Ha a fehér mező vala-
hol indokolatlanul, hiányosságot
okozva, egyensúly nélkül jelenik
meg, akkor a nézőnek kínos benyo-
mása lesz, úgy érzi, hogy a tervezés
során valamit nem tudtunk meg-
oldani és úgy hagytuk a tervet
„lyukasan".
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D A képen belöli fehér mező. 1 6

A kompozícióban figyelemmel kell
lenni a képen belüli esetleges fehér
mezőkre is. A horizont feletti világos
égbolt például maga is fellazító, tér-
teremtő elem. A terv összeállításá-
nál ezt mint fehér mezőt számításba
kell venni. Nem adhatunk mellé na-
gyobb üres felületet, mert ez már
megsokszorozza a háttér fehér te-
rét, 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 ter-
mészetesen megfordul a színkép és
most az elemek, betűk, vonalak
lesznek fehérek s a háttér fekete. Az
elmondott szabályok, szokások
most erre a fekete mezőre érvénye-
sek, azzal a megszorítással, hogy az
elemek margóviszonyaira még több
gondot kell fordítani, mert a nega-
tívon belüli kevés margót a sze-
münk jobban érzékeli.

D Az egész lap fehér rendszere.
A lap egységes képét a fehér mező
egyenletessége biztosítja. Aszerint
hogy sűrűbb vagy lazább szerke-
zetű a lap, több vagy kevesebb fehér
mezőt alkalmaz tervezője. A lapol-
dalak között is lehet azonban har-
móniát teremteni egységes beosz-
tásrendszerrel, tehát a benyomta-
tott 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.

A lehár mező ez oldalpér belső felületére kerül. A clm és a képek környezetében feloldást és értelmes
tesz lehetővé (16). A negatív oldalpár mezőé/osztása fokozott ta/vezűl munkát igényel, mait i
a negatív szövegek és elmek margóviszonyelre különösen érzékeny (}7)

tagolást
szemünk
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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. Ah-
hoz, hogy valami óriásinak tűnjék,
más alakot vagy tárgyat kell sokkal
kisebbre méretezni.

• A tipográfiában hasonló a helyzet
azzal a kiegészítéssel, hogy a kiala-
kult szokásokkal, szokásos méret-
rendszerekkel összevetve is lehet
valami nagy vagy kicsi.

D Az újságoldalon kialakult szoká-
sok határozzák meg azt a címbetű-
nagyságot, amelyet az újság mére-
téhez képest jónak érzünk. Ha ettől
jelentősen eltérünk és kisebb cím-
betűket használunk, akkor úgy érez-
zük, hogy a címbetűrendszer kicsi
a lap méretéhez képest. El lehet
képzelni olyan összeállítást, amely-
ben a néző úgy érzi, a címbetű-
méretek nagyok a kialakult szoká-
sokhoz és az újságoldal nagyságá-
hoz képest. Mindkét esetben csak
viszonylagosan lesz kicsi vagy nagy
az alkalmazott címbetű.

D Apróbetűs szöveghez, például
nonpareille szövegszedéshez a más-
fél cicerós nagyságú címbetű már
jónak, elég nagynak tűnik. Ugyanez
ciceró nagyságú szöveghez hatá-

rozottan kicsi. Tehát ugyanazt a 1
címsort látjuk egyszer nagynak,
majd kicsinek.

Q Képek esetében még fokozot-
tabban mutatkozik meg a relatív
nagyság. Két egyforma, középmé-
retű kép izgalommentes együttes
hatást ad, de ahogyan az egyik kép
méretét emeljük a másik rovására,
úgy változik mindkettő relatív mé-
rete. Az egyik relatíve nagy, a másik
relatíve kicsi lesz. Itt érzékelhető a
relatív nagyságok tartalmi alátá-
masztásának fontossága. Tartalmi
és formai okokból egyaránt tuda-
tosan kell alkalmaznunk a relatív
nagyság szabályait.

• Nem azonos elemek relatív nagy-
sága. Ha a tipográfiai kompozíció-
ban felcím, főcím, szöveg, kép stb.
együttesen szerepel, akkor megfi-
gyelhetjük a több elem viszonyában
mutatkozó relativitást. Bizonyos
képnagysághoz képest lehet egy
címsor relatíve nagy, hozzáillö, vagy
éppen relatíve kicsi. Ugyanúgy te-
remthetünk relatív különbséget fel-
cím, főcím, alcím viszonylatában is.

Ü Az újság oldalainak relatív viszo-
nya. A lap elemeinek nagyságrend-
szere az oldalak összességére is vo-
natkozik. Ha ettől egyes oldalak je-
lentékenyen eltérnek, akkor relatíve
nagy, vagy relatíve kis méretek ala-
kulnak 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 hatá-
rozza 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 nagy-
ságinak csökkentésével megváltozik a relatív viszony (5-6)

MNOPQ
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A kompozíció

A latin szó (compositio) fordítása:
összetétel, összeállítás. Lexikonsze-
rű meghatározása a képzőművésze-
tekre vonatkoztatva: elemeknek,
tárgyi motívumoknak, formáknak,
vonalaknak és színeknek az elren-
dezése, amely a természeti látvány
esetlegességeit kiküszöbölve az áb-
rázolás részei között szükségszerű
összefüggéseket, zárt rendet te-
remt. Ez a megfogalmazás a lap-
tervezésre vonatkoztatva is helyt-
álló, de kiegészíthetjük még az in-
formáció- és kommunikáció-elmé-
let idevonatkozó tételeivel.

D A tervezőszerkesztő fő feladata
az információk eljuttatása az olva-
sóhoz. Átvizsgálja, megismeri az
anyagot. Elolvasás után világosan
értelmezi a szöveget. Megvizsgálja
a képanyagot, összeveti a szöveg-
gel. 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 anya-
gába hogyan és hová illik a tanul-
mányozott anyag ? A tüzetes vizs-
gálat után alakít ki egy értékrendet,
amely meghatározza az anyag he-
lyét a lapban, és az anyagon belül is
kialakul egy hierarchikus elképze-
lése a kiemelt képek, alárendelt ké-
pek viszonyáról, a címek rendsze-
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1 rének összefüggéseiről. Kiegészí-
tést kér, javaslatot tesz lídek írására,
a címek esetleges megváltoztatá-
sára. Mindez a tervező számára a
teljes birtokbavételt, az anyag teljes
megértését jelenti. Csak így lesz
képes majd olyan kompozíciót ki-
alakítani, ami az olvasó számára a
legkönnyebben áttekinthető, leg-
gyorsabban befogadható informá-
cióvá teszi az eléje kerülő anyagot.
Ha mindehhez még hozzászámítjuk
azt a többletet, amit az anyag kom-
pozíciója mint esztétikai információ
jelent az olvasó számára, akkor lát-
hatjuk, hogy az információ átadásá-
nak, az olvasóhoz jutásának és be-
fogadásának kérdésében milyen
nagy szerepe van a laptervezőnek.

D Az elemek szándékos, nem vélet-
lenszerű elrendezése. A komponá-
lásban nem arról van szó, hogy a
szöveg mennyiség hogyan fér az
oldalra és mennyi hely „marad" a
képnek és a címnek, hanem az előb-
biek szerinti gondos tanulmányozás
révén kell az anyag belső szerkeze-
tének, 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 szö-
vegmező, a cím, a kép, a rajz, a vo-
nal, a tónus és a dfsz tervező mun-
kájának „nyersanyagai". Munkája
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jellegzetesen tükrözi azt az új vi-
szonyt, amely a művészet és a mo-
dern technika között kialakult. A
lehetséges műszaki berendezések
figyelembevételével komponál for-
mát; létrehozza az anyag belső ösz-
szefüggéseit megjelenítő formater-
vet (design), amely a nézőben egy-
séges, a technikát és a művészi
formát egységbe foglaló szerves
szerkezetet éreztet. A kommuniká-
ció, a közlés olyan magas foka lehet
jelen munkájában, amely az esztéti-
kum sajátos hatóterülete révén az
értelem és szépség életörömöt keltő
egységével a befogadót (az olva-
sót) az információ teljes átvételére,
azonosulásra készteti.

D A technikai bázis. Ipari forma-
tervezésről van szó. A műszaki lehe-
tőségek olyan tudást és fegyelmet
követelnek meg a tervezőszerkesz-
tőtől, amin nem léphet keresztül,
aminek minden területét a legapró-
lékosabban ismernie kell. Ha csak
egyszer nem veszi figyelembe a
nyomási eljárás nyújtotta előnyöket
és megkötöttségeket, a lapot elké-
szítő nyomda felszerelését, annak
állapotát, máris azt tapasztalhatja,
hogy a legjobbnak tartott kompo-
zíciója is megreked, kivihetetlen
lesz. Nem dolgozhat például nyom-
dai 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 szer-
kesztőség 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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ft( 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,
szöveg ra/z és képek vsnnek A komponálássá/ értelmes elrendezést egyensúlyi helyzetet harmóniát kere-
sünk (8)
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lag megvalósíthatatlan megoldáso-
kat, a nyomda pedig ne szegényítse
a tervet azzal, hogy csak a legsi-
mább, erőfeszítést nélkülöző tech-
nikát hajlandó alkalmazni. így az-
után lehetségessé válik, hogy a ma-
gasnyomással készülő lapok az el-
járás kötöttségein kívül minden le-
hetőséget felhasználjanak a maga-
sabb rendű tervezés kivitelezésére, a
mély- és ofszetnyomás műszaki
adottságait pedig nagyon kevés kor-
látozás mellett szabadon használ-
hassák fel a tervezőszerkesztők.

• A lap jellege. A komponáláshoz
elsősorban a lap jellegét vesszük
figyelembe. Nem mindegy, hogy
szöveges, kevés képpel megjelenő
lap kompozíciójáról, mondjuk folyó-
iratról, vagy ugyancsak sok szöve-
ges politikai hetilapról van szó A
képeslapok kategóriájában is nagy
különbségek lehetnek. A lényeges
tartalmi eltéréseken kívül a tervező
is teremthet különbségeket, hogy
például szoros szerkezetű vagy la-
zább, nagyobb margójú, vagy a vi-
lágon mindenütt jelentkező papír-
hiánynak megfelelő szűk margójú
lapot tervez. A döntések már itt
kezdődnek, de ezek a döntések a
kompozíciós lehetőségeket alapjai-
ban meghatározzák, befolyásolják a
lap jellegét.

• 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 kris-
tályosodtak ki ezekben a szabályok-
ban, és valamennyiük a tiszta, vilá-
gos megértést, a könnyű, és gyors
olvasást, az egymásutániság törvé-
nyeit, az Összetartozás és szétvá-
lasztás optikai megvalósítását szol-
gálja. A szabályok területén elköve-
tett hiba a legsikerültebb kompo-
zíciót is elrontja.

D A tipográfiai rend is azok közé
a feltételek közé tartozik, amelyek-
nek betartása alapvető szükséges-
ség, azzal a kiegészítéssel, hogy ez
már a kompozíciónak is szerves ré-
sze. Nem marad úgy háttérben,
mint a szabályok betartása, ahol
csak az elkövetett hibát vesszük
észre. Minél bonyolultabb a terv,
annál inkább fokozni kell a ren-
det ahhoz, hogy valóban eszté-
tétikai élményben legyen részünk.
A tipográfiai rend két követelmé-
nye, a nagyságrendek számának
csökkentése és az egybeesés, egy-
bevágás fokozása a terv bonyolult-
ságán belül a részietekben teremt
olyan rendet, amely a világos átte-
kintést, a belső szerkezet megjele-
nítését mozdítja elő.

D A tanulható, tanítható esztétikai
kategóriák. A komponálás munká-
jának néhány mozzanata szavakkal
is kifejezhető, tehát tanulható. Az
arányosság érzését például előidéz-
hetjük az aranymetszés kiszámít-
ható arányosságával. Szimmetrikus
vagy aszimmetrikus elrendezéssel a
terv nyugalmát, vagy az egész szer-
kezet 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 szöveg-
Indítás 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 for-
rása Is lehel, és a kompozícióban a rend mindig
előnybe helyezendő a rendetlenséggel szemben.
A címek, szedéshasábok, hasábköiok, a beosztá-
sok, a záróvonalak és a keretezés rendje ennek
a kompozlclónek alapgondolata (11)

A kompozíció Igénybe veszi a tipográfia rltkin
alkalmazható, különleges lehetőségeit. A folyó-
szöveg követi e háttér nélküli kép formáiét. Meg-
valósttása 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 tarta-

12 lömmel (13)
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zlcióba beépíteni. Gyakorlással fej-
lesztheti a tervezőszerkesztő a saját
látáskultúráját, például ha az ellen-
tétesség esztétikai kategóriáját na-
gyobb biztonsággal és csakugyan a
tartalom irányában ható, tehát való-
ban a belső szerkezetekre felépülő
módon alkalmazza. Mozgást a ki-
mozdítások rendszerével idézhet
elő a laptervező. A kimozditások
rendszere begyakorolható. A ritmus
is megvalósulhat, ha a tervező meg-
tanulta, hogy hogyan alakíthatja so-
rait, képeit, szedéshasábjait, hogy
az ritmushatást ébresszen. A kom-
ponáláshoz tehát tanulással alapo-
kat képezhetünk. Az alapok isme-
rete nélkül nem érdemes a kompo-
náláshoz hozzákezdeni.

D Az a bizonyos többlet. Ezek után
be kell vallani, hogy a tervezés ta-
nulható részein kívül a komponá-
láshoz tehetség kell. Tehetség nél-
kül a lapon vagy a túlzott egyszerű-
ség látszik meg, vagy kalandos, el-
hibázott 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 szubjek-
tumán keresztül valósulhat meg. Ha
a tervező jól értékelte anyagát, biz-
tos kézzel teremtett hierarchiát és
rendet, tájékozott a laptipográfia
legújabb irányzatai között, akkor
egyedi, „egyszer volt" kompozíciót
képes létrehozni speciális képzett-
sége és tehetsége révén. 13
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A tervezési ötlet

A komponálás speciális formája.
Ahhoz, hogy különleges, ritkán lá-
tott, vagy sosem volt megoldások
szulessenek, tördelési ötletre van
szükség. Majd minden anyag hor-
doz magában olyan részleteket,
amelyekből érzékeny ráfigyeléssel,
inspiratív ötletességgel „sohanem-
látott" megoldásokat teremthetünk.
A tervezési ötlet azonban veszélyes
terület. Csak az ötletre koncentrálva
könnyen elszakad a laptervező a
realitásoktól és a jóra irányuló szán-
dék visszájára fordul. A félresikerült
Ötletnél jobb az egyszerűbb meg-
oldás.

• Az ötletek forrása. Elsősorban
a tartalom a forrás; a tartalom ter-
mészetesen az alkalmazott elemek-
ben jelenik meg. A képek szokatlan
kivágása, háttér nélküli képek, egy
képrészlet felnagyítása, szürke hát-
térként alkalmazott kép mind az ót-
let forrása lehet. Új, még nem alkal-
mazott betűtípus a címben, vagy a
cím szokatlan tipográfiai megol-
dása, az oldal pozitív-negatív játé-
ka, 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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yafg hiiölkopui óybd* wmrádgrtj =JjJ flh^k!* u i S " p ! i
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óhgfd^ epGűnhg grflf mng liyaserlíui miiihnfS-rr jnniiii WD

m

Hüi
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1

Háttér nélküli, ai egész olda/páit Átfogó kép, a szedéshasábban mellészedéssal,
lehet (1) Meg/elelS méretű szovegbetű negatívba forgatva is /ól olvasható,
grafikával az egész kompozíciót ötletessé teheti (2)

nagyon elekor,
a nagybetűs

itlv megoldás
ttd címsorral.
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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, clmkombi-
néció vonellal, feleimmel, emblémával, annak á bizonyítására, hogy a szokatlanul ható kompozícióhoz nem
kell az oldalon mindent teljesen lellordltani. Az ötletek maradjanak a megvalósítható tipográfiai megoldá-
sok területén, a tipográfiai rend mértéktartó nyugalma segítségével 15}
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A tervezés
kiterjesztése
az oldal minden
pontjára
Sokat vitatott terület a tervezői mun-
ka mélysége, a tervezőszerkesztő
munkájának részletessége. Akad
olyan tervező, aki csak vázlatos ter-
vet 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 elfogadhatat-
lan, és a tervező hozzá nem értésé-

ről vall. A tervezői munkát áthárítja
a technikai munkát végző tipográ-
fusra, mettőrre, szedőre. Az így el-
készült lap lehet jó is, rossz is, de
a jó lap nem a tervezőszerkesztő
érdeme.

• A laptervezés teljes, maradék-
talan munkát igényel. Fogadjuk el,
hogy a tervezői munka a szedéssza-
bályok, a tipográfiai szabályok, az
olvasási rend, a tipográfiai rend szi-
gorú betartásán alapszik és minden
további alkotói tevékenység csak ez
után következik. Az arányosság pél-
dául laptervezésünknek egyik szép-
ségforrása. Az alkotó munka na-
gyon sok területén alkalmazzuk az
aranymetszés arányosságát. Például

a címsorok hosszát, betűnagyságok
arányát, beosztásokat, térfelosztá-
sokat, képméret-különbségeket ter-
vezünk az aranymetszés szerint. A
felsorolásból érezhető, hogy az ará-
nyosság meghatározása, az arányos
méretkülönbségek megteremtése
igazi tervezőt feladat és hogy ezt
lazán odavetett vázlattal nem lehet
megvalósítani. A tervet tehát min-
den részletre kiterjedően a lapter-
vezőnek kelt elkészíteni.

D Milyen legyen tehát a terv?
A laphoz előrenyomott tükörpapi-
ron nagy pontosságú tervet kell ké-
szíteni. Hegyes, puha ceruzával ké-
szült, 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 dol-
gozók között kialakult egyezményes
jelzések pontosak és megállapodás-
szerűek legyenek. El kell kerülni,
hogy a felületesen alkalmazott jel-
zések miatt más értelmet kapjon a
jelölés. Az ilyen tévedés csak sok-
szoros munkával hozható helyre.

• A rajzolt terv összefüggése a kéz-
irat és a képek jelzéseivel. A kéz-
iratok szövegének nyomdai sorokra
való gondos kiszámítása után ké-
szül a rajzolt terv. Ebben alakulnak
ki a komponálás során a képmére-
tek, a címek sorai, a beosztások, vo-
nalak, tónusok és természetesen a
szövegmező is. A rajzolt terv az
alapja a kéziratok nyomdai előírásá-
nak, a képek méretezéseinek és min-
den egyéb előírásnak. A tervezési
munkánk három lépcsős tehát: szá-
mítás, rajzolt terv, előírás. Csak így
lehet Összhang a terv és a kivitele-
zés között. Csak így várhatjuk el,
hogy az előírásunk szerinti betű-
nagyságból kiszedett folyószöveg
csakugyan olyan felületű legyen,
mint a rajzolt tervünkben volt. Hogy
a kézirat nyomdai előkészítése nyo-
mán, az általunk meghatározott be-
tűtípusból 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 je-
lölni 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 papír-
síkon (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 meg-
komponált 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 hiába-
való. A szépnek tartott lapok terve-
zői ezért fordítanak annyi munkát a
részletek megtervezésére.

• A szövegmező részletterve. Aszö-
veghasáb szélességét, kezdetét és
végét a tervben világosan, félreért-
hetetlenül kell jelölni. Ez a jelölés
természetesen a kézirat szövegének
kiszámításán alapul. A kéziraton je-
löltük a betűtípust, a betűfokozatot,
a ritkítás és a bekezdés mértékét.
Ezekből az adatokból kaptuk meg
a sorok számát, a szedés terjedel-
mét. 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)
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helyezett üres sorok számát is elő
kell Irní. A szöveg az alcímekkel
együtt adja a végleges szedésmeny-
nyiséget. Ha pontosan számoltunk,
ezzel a szövegfelülettel dolgozha-
tunk a tervben. A hasábok elrende-
zése a kompozícióban azt a szürke
mezőt jelenti, amely háttérként sze-
repel a tervünkben. A komponálás
munkájához jó, ha a rajzunkban
egyenletes cikcakkvonalakkal imi-
táljuk 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 olva-
sási rendben mutatkozó hibákat, el-
kerüljük például a képek sokszori
átlépését a szöveggel, a rendkívül
rövid (4-5 soros) szedéshasábok ki-
alakulását. Az alcímek helyét meg-
határozva több alcím egyvonalba
esését is elkerülhetjük. Igazi kom-
ponálási munka tehát a szövegmező
pontos kiszámítása és részlettervé-
nek megrajzolása.

• A címek részletterve. A tipo-
grafikai lapterv kiemelkedő kompo-
zfciós eleme. A címbetű nagysága,
típusa, változata (világos, kövér
stb.), a sorok formája, elhelyezke-
dése, helyfoglalása a címtérben, a
cím sorai közötti ritkítás mértéke
csak akkor alakulhat ki, ha pontosan
felvázoljuk. Aránya, viszonya a cím-
rendszer más elemeivel, felcímmel
és alcímmel, a tipográfiai egység-
rendszerszerinti térbeállítása a lap-
tervezés, a komponálás legszebb,
de legnehezebb feladata. Csak tő-

Al>cdelüe;liijlElm

Elkészült oldal képe/rendezés- és fehér meiC terve.
Feltétlenül a tartalomból kell kiindulni. A kópék
nagysigkulönbsége úgy alakulhatott ki, hogy a
kiemelt képek több információt tartalmaztak, mint
az egyformára méretezett négy kisebb kép, me-
lyeknek még elhelyezése és azonos mérete Is azo-
nos jelentőségei sugall (Példánkban négy portrét
feltételezünk ezen a helyen.}

kéletesen kidolgozott részletterv
biztosítja, hogy a betű nemes vona-
lai a kompozíció részévé váljanak
és a nézőnek rejtett forrású, tiszta
örömöt szerezzenek.

i / .D A képek részletterve. Képeslap-
ban 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

véglegesen meghatározza elhelyez-
kedését az újságoldalon. A tipog-
ráfiai rend megteremtésével egybe-
esések és elmozdítások támadnak.
Az egybeesések csak úgy valósul-
nak meg, ha a helyes méretezésen
kívül rajzában is pontosan jelöl min-
den térközt, találkozást, egy bevá-
gást a tervezőszerkesztő.

Vn Képaláírás terv. Elhanyagolt terü-
let. Az az oka, hogy nem alakult ki
még a képaláírások szövegének
megfelelő stílusa. Sokszor banális,
képet ismétlő szöveget vagy kurta,
semmitmondó képaláírásokat ka-
punk, fgy azután a laptervező is
mint mellékes elemmel foglalkozik
velük. A jó képaláírásokból viszont
érdekes, az egész oldalt segítő rész-
lettervet lehet kidolgozni.

• Ajánlás a tervezés kiterjesztésére.
A tervezőszerkesztő alkotó munká-
ja a kész vagy félig kész elemek-
ből összeállított grafikai-tipográfiai
kompozíció. Nem egyedi műalko-
tás, nem az örökkévalóságnak ké-
szül. Ipari formatervezés. A minden-
napok esztétikájához tartozik. Alkal-
mas arra, hogy az olvasó látáskultú-
ráját fokozza, kellemes esztétikai él-
ménye legyen és segítségévet erő-
feszítés nélkül jusson nagytömegű
új információhoz. A lap nagyvonalú
általános elrendezése nem tipog-
ráfiai 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 kom-
munikációs és esztétikai funkcióját.
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Címszerkesztés
- címtipográfia

Laptervezésnél a címszerkesztés
és cfmtipográfia elválaszthatatlan
két szó. Lapszerkesztői és tipográ-
fiai felkészültség egyaránt szüksé-
ges ehhez a munkához.

A címek tartalmi része, gondolat-
ritmusának, hangulatának megte-
remtése, egyeztetése a szöveggel, a
képekkel, szerkesztői feladat. Mind-
ez mégis elválaszthatatlan kölcsön-
hatásban áll a tipográfiai tervvel,
betűvel, beosztással, méretekkel.

Az természetesnek látszik, hogy
egy közgazdasági lapban más cím-
szövegeket 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 megha-
tározzák. Ez a címszöveg: Szenzáció
az űrben, nemcsak egy laptípust fel-
tételez, hanem egy elrendezési
módszert is. Egy klasszikus vagy
akár modern folyóiratszerű tördelés
mellett ezt a clmszöveget nem ad-
hatjuk. 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 al-
kalmazkodjék a lap tervezéséhez is.
Az oldalterv szokásos rendszere
visszahat a szövegezésre. Ennek a
kölcsönhatásnak az elhanyagolása
miatt törés támad a lap harmóniá-
jában.

A cím megszerkesztése, megszö-

vegezése még további figyelmet kö-
vetel. Az oldalon levő többi címmel
is összevetjük, sőt az egész lap cím-
szövegét is ismerni kell a munkához.
A cim egy részlete vagy szavai ne is-
métlődjenek és ne legyen értelmileg
egymásnak ellentmondó cím a lap-
ban. A cím alatti szöveg és kép-
anyag tartalmával egyezzen meg a
cím tartalma, ne legyen pl. „izgal-
mas" a cím, ha a szöveg és a kép
nem az, de ennek fordítottja is törést
okoz.

D A clmszövegek vizsgálata. A ter-
vezés előkészítő fázisában a cím-
szöveget tipográfiai formáihatósá-
gának oldaláról gondosan meg-
vizsgáljuk. 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 lap típuséval, elrendezésének rendszerével. Ez a két példánk fordított, mert a Shakospeam-drimik clm-
Inkább az első elrendezést vonzza, a Szenzáció az űrben clm pedig a szabadabb, mozgalmasabb tervezést feltételezi

Szenzáció az Űrben Shakespeare
drámák
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különösen hosszú? A hosszú szó
kedvezően elválasztható-e? stb. A
vizsgálat után kibontakozik képze-
letünkben az a térforma, amiben ezt
a elmet előnyösen, értelmesen, ér-
dekesen alakíthatjuk ki.

Az egyeztetés szintén fontos
mozzanat a címtipográfiában. Mi-

' lyen a lap jellege, tördelési rend-
szere? A szokásos betűtípus vagy
típusok közé hogyan illeszthető
be ? A elm alatti témával, szöveggel,
képekkel kerüljön szoros kapcso-
latba, mindezeken kívül a terv érde-
kes is legyen s a tervezői fantázia
nyoma is lássék rajta.

Később ennek az egyeztetésnek
egy-két részlete tudatunkban már
háttérben marad, automatikussá vá-
lik, mégis jelen van a tervezésnél és
sok hibát elkerülhetünk, ha nem
hagyjuk figyelmen kívül.

D A clmbetű megválasztása. Egy
lap címbetűit bizonyos rendszer
szerint állítjuk össze. Lehet a lap cí-
meit egy betűtípusból, annak kü-
lönböző erősségű és nagyságú vál-
tozatából összeállítani, és lehet vál-
tozatos címbetűket használni egy
lapon belül a betűtípusok keveré-
sével. Az eredmény nem azon múlik,
hogy a két nagy csoport közül melyi-
ket alkalmazzuk, hanem azon, hogy
melyik megoldás áll közelebb a lap
tartalmához, címszövegezéséhez és
főképpen milyen tipográfiai felké-
szültséggel használjuk az egyik
vagy a másik módszert.

Az egyforma betűtípus alkalma-
zásának feltétele, hogy az előállító
nyomda rendelkezzék a betűtípus

Hosszú dm:

Abcdefghijk|lmnopqrst-
uvwxyz[abedefIg

no

Abcdefghijk
lmnopqrstuvwxyz

abedef
ghijklmno

Rövid efm:

• " BBFGH

DEFGH
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 dol-
gozó szakemberek, címszedők, met-
tőrök, de a tördelőszerkesztő is
könnyen begyakorolhat egy beosz-
tás- és méretrendszert, amivel a lap-
oldalakon 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 el-
térő betűtípusokat is felhasznál egy
kis élénkítésre. Ez az eltérő betűtí-
pus ebben az esetben tartalmi vál-
tozást is jelent.

Mindenki számára (tervező, met-
tőr stb.) nagyobb feladatot jelent a
több címbetű-család alkalmazása.
Ez alapos betűművészeti és tipográ-
fiai ismereteket kíván. A tervezőnek
az egész lap tervét kézben kell tar-
tania, vagy nagyobb terjedelmű lap
esetén a munkatársakkal összhang-
ban kell a betűkeverést alkalmazni.
Egy lényeges kérdést rögtön tisz-
tázni kell. Mennyi, milyen terjedel-
mű, milyen kivitelezésű hirdetés van
a lapban.

A nálunk is mintául vett külföldi
képeslapok és magazinok összha-
tását színes, tarka hirdetésözönét,
betű- és tipográfiai változatait nem
utánozhatjuk, mert ilyen tömegű és
minőségű hirdetésre mi nem szá-
mithatunk.

Ha egy lapot élénkíteni akarunk,
azt képpel, képelrendezéssel, cím-
tervezéssel, tipográfiai és betűterve-
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abcdefghijklnmopq
abcdefghijklmnopqretuvwxyz

abcdefghijklnmopq
abcdefghijldmnopqrstuvwxye

ABCDEFGHIJKLMN
ABCDETOHUKLMNOPtíKKTUVW

ABCDEFGHIJKLMN

abcdefghijJdmnopq
ABOJEPGHIJKLMNOPQBSrrU

klmnopqrstuvwxy
ASCDEmWJKLMNOPQBSTUV

AIWWFGHIJKLMAO
sbcdefjíhoklnuiopqratavnyz

zési eszközökkel érhetjük el. (A be- u

tűkeverés a hirdetésekkel tarkított
lapokban természetesen fokozot-
tabban jelentkezik.)

A betűkeverés alatt természete-
sen nem ízléstelen összevisszaságot
értünk, hanem betűművészeti és t i - 1 2

pográfiai ismeretekkel megerősített,
gondos tervezői munkát. Olyan be-
tűkeverésről van szó, ami összhan-
got, harmóniát képes létrehozni.
Vizsgáljuk meg, hogyan áll elő ez a
harmónia. A tipográfia szabályainak 1 3

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-

3. Egy típusból (klasszicista Modem 20) szedett el-
mek. Ha olyan típust választunk, amiből sok változat
áll rendelkezésre, kielégítő mozgalmasságot érhe-
tünk 0! a lapban Elől/áss és szedése könnyű. 4 Kur-

3 rens sorhoz arányos kisebb kurrens sor. 5 Kurrens 1 g
ál/ó sorhoz kurzív kurrens sor 6 Verzá/ls címhez ver-
zélls kisebb alcím 7. Verzál/s föc/m, kurzív kurrens
eleim. 8. Kurzív főclmsorhoz ellentétesen kisebb ver-
zálls alcím 9. Kövér kurrens fíc/m, ellentétesen ki-
sebb kurzív verzál alclmbetö. 10. Kövér verzálls sor-
hoz kurrens normális vastagságú alcímet szedtünk

16

A tetúkeverés alapos bBtüismenttel oldható mag
helyesen. £gymássel keverni esek teljesen más vo-
nalrendszerű betűt lehet. Ellentétekre ven szükség:
illát a kurzívval, világosat a kövérrel, szögleteset a
kankdeddal, díszeset az egyszerűvel. A közel esSvo-
nabentíszerek hibás betOkeverást adnak. 11. Kurzív
madiavátls főcímhez széles, világos, ritkított gro-
taszk alcímet adtunk. 12. Félkövérverzális groteszk- „
hez világos kurzív kurrens betűsor jó keverést mu-
tat. 13. Kézírásos főclmsorhoz kis fokozatú verzálls
groteszket kevertünk. 14 Szélesebb félkövér verzálls
groteszk címhez világos, kisebb, kurzív alcímet szed-
tünk. 15. Kövér, kurzív, kurrens klasszicista antikvá-
hoz álló verzills groteszket vettünk. 16. Széles kövér
Egyptienne sorhoz kézírást utánzó kis fokozatot al-
kalmaztunk. 17. Árnyékolt, verzál/s, dtszbttOs főcím-
hez kurz/v groteszk kurrens alcímet tervettúrtk

Abcftdeffrghmjklttmno
• P O H S T U V W

EFGHUKLMNOP
, Abcdefghijklmncp

GHIJKLMNOPQ
Abctkf&ÜjklnirUipqTSt

Abcdefghijhlmn
ABCTJB=CHUKLMNOPQR
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Abcdefghijk
abcdefghijklm

Jcdefghijklmno
abcdefgfaJjklmno

Ldefghijkknnopqrs
Abcdefghijklnuiop

IKHKflUlUUmi

ABCDEFG
ABCDEFGHUKL

Jcdefghijklm
Mnopqrstuvwxy

8B8RSTÜVWXYZS

1 a ját t ípusából tervezzük, akkor az ará-
nyosság vagy az ellentéthatás érvé-
nyesül jön. Az aranymetszés 1 3 : 8 -
as aránya már harmónia. (16 pontos
betűhöz 10 pontos kisebb fokozatot
választhatunk.) Nagyobb méretű

1 9 betűknél a lap szokásos hely-lehe-
tőségeit is f igyelembe véve már el-
lentéthatás alapján válogatjuk meg
a fokozatokat, p l . 13 : 5 arányban.
Ha az oldal képét nem betűkeverés-
ből származó t ipográfiai rendetlen-

2 0 ségek zavarják, a betűkeverés fe l tű-
nik, j o b b a n „ 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 betűt í-
pusok esetén a t ipográfiai hibák fe l -

21 tú'nőbbek, mint az egy betűtípusból
tervezett tápoknál. A betűkeverés
alapszabálya az ellentét. Más t ípusú
betűt csak úgy érdemes alkalmazni,
ha az karakterében, vonalainak
rendszerében messze eltér az alapul

22 vett sor betűjétől. Sötét betű mellett
a vi lágos; kemény, sarkos mellett a
lágy, f i n o m hajlású, vagy kerekded;
álló mellett a kurzív; sűrű, t ö m ö r sor
mellett a spacionált; kontúrvonalas
mellett a fedett; díszes mellett az

23 egyszerű; kézírásos mellett a kötöt t
vonalú stb.

Nem szabad keverni egymáshoz
közelálló t ípusokat, p l . kétféle klasz-
szicista antikvát, vagy kétféle me-

Hitíélo rossz betűkevorást mutatunk be. Valameny-
nyi hibás, mert egymáshoz kötél eső vonalrendsze-
reket kevertünk. Na keverjünk medlevélis csalidba
tartozó betűt klasszicista vonalrendszerű betűvel.
Két keskeny betűt, két széles betűt, két dlstbetűt nem
szabad keverni (13-24)

25

Gabcdefghij
Arstuvwxyz

•Wfc

ItfiMW RtfJjtjfr
i n d

k«0q
jk|hg

nbgh
m i

nhmufogvb«

•CVlÜtoBlOpMf
««ptfpol mtkfd
|lif jvígtn 9*i
4 tHmfa J»mi
1W A * H « P «
jtiNlryrtlIUiú
l>r OÉepU mjta

C¥dVw v*fm uKKKl

MnnbgiMdHvtod

njwtwvBhUKnh

• M i t u tMiVSi fc l

nriHiiMUilill
dlDlapúklIvhiH'iJi

Avrqi Jtmca IMQfO

IIKIIJH, BtfVWqilKP

Oinuídr uriwu w i

« • vUi«uBr«dA dhh
d&il mriMiiW in iiTir

t l W t l Ü D O U l d M l

SMtKMf. lop iWu
uld alu "RiMaaH

Példák egy típus változataiból szedett elmekre. Azo
nos típus nagyobb is * / " ' ' * '
betO és iniciálé (25-26)
noí í/pi/s nagyobbis kisebb fokozata. Azonos clm-

iniciálé i"
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Egy típusból félkövér, kurrens és vénéi, kövér é& kur-
2/v változatok (27). Egy típusból fSclm, alcím és
Inictélé A tlpogrétiBi tervben ra/lö változatosságot
mér nem Is kell fokozni a betQkovoróssel (28)

Ezeknek az oldalaknak címei betűkeveréssűí készültek. Mad/evéfis kurzív kurrenshez széles világos groteszk
verzéít Egyptlenna-hez groteszk kurrens, árnyékolt, tffszbotüfiöz kurzív groteszk stö. A legfontosabb betQkeya-
rési szabály: egymástól tévol eső vonBlrendszerek keverése jó hatású (23-30)
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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 horizon-
tális 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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dieválist, vagy kurzív betűhöz kéz-
Írást utánzó típust. A legtöbb baj ab-
ből származik, hogy minden áron ke-
ver, 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 vo-
natkozik ez egy címen belül és az ol-
dalpáron belül is, de összhangra
kell törekedni az egész lapban.

D A clm a lapterv egy része. Bármi-
lyen érdekes oldalt - s azon bármi-
lyen különleges címet tervezünk,
nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
egész lap tervét, stílusát, szokásos
elrendezését, szokásos betűtípusait,
betűnagyságait stb. A cím esetleges
különlegessége, meglepő megoldá-
sa 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 kapcsolat-
ban van az oldal, sőt oldalpár többi
elemeivel. A többi címmel, a képek-
kel, szöveggel stb.-vei. Az egymás-
hoz való viszony tartalmi és formai
vonatkozásában értendő. Az olda-
lon elhelyezett különböző anyagok
harmóniája nem jön létre magától,
ezt külön meg kell teremteni. Terv
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ez is: Összehangolt oldalterv, mely-
ben 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 terve-
zés közben meghatározott „helyet
hagyunk" a címnek. Ez a munka egy
összetett tervezési mozzanat. A clm-
szöveg vizsgálata éppúgy része en-
nek, mint a c/mbetű megválasztása.
A képek értékelése fekete vagy vi-
lágos tónusa sem hanyagolható el,
32 elrendezés iránya (vertikális, ho-
rizontális) is más-más térformát idéz
elő. Az előző oldal címrendszeréből
kialakult forma s az ezután követ-
kező változtatási szándék is befo-
lyásolja 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 gra-
fikai, tipográfiai egységgé lett,
melynek tere, közei, tagoltsága,
egysége, margói, tehát a térforma
belső terve és környezete formálta
olyanná, amilyen.

Arányosság e betűnagyságok viszonyában. Az új-
ságban a kisebb fokozatú bstök esetében a 13:3
arényt használjuk (34). A nagyobb fokozatú betűk-
nél 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 környe-
zetének hatását a kialakítandó címre
úgy értjük meg igazán, hogy szélső-
séges példát választunk. A képeslap
egy címe állhat egy nagy fehér pa-
pírmezőben, esetleg egy grafika kí-
séretében, néhány sor kezdő szö-
veggel, és állhat egy képekkel és
szöveggel határolt keskeny csíkban.
Természetes, hogy ez a kétféle kör-

i nyezet más-más tipográfiát, betűt
és elrendezést igényel. Mint szélső-
séget, említsük meg azt is, amikor az
anyag zsúfoltsága kényszerít a kör-
nyezet alapos tanulmányozására és
tervezési következtetések levonásá-
ra. A tÖrdelőszerkesztő egy területen
nem tehet engedményeket: a ked-
vezőtlen 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 összetar-
tozás-szétválasztás pontos érezte-
tése. Tévedhetetlen legyen a cím
hovatartozása és saját elemeivel
való összetartozása. Váljon el térrel,
ha kell, betűtípussal a környező, de
nem összetartozó címektől, anya-

1 goktól. A környezet egymásra hatá-

C D E F G H I J K L

Neoszeeessziós kövér veizális balűhöz hagyomá-
nyos angol szépírás feltűnő ellentétet ed (36). Mo-
dern szabadra/zú /rótt betőhöz szögletes, széles, ver-
zilis groteszk betű kitűnő clmosszetétel (37). Vilá-
gos, nagyméretű verté/is groteszk a játékos vonalú
medleválls antikva kurzívval kát szélsőséges vonalú
betű keverését mulatja (38). összefüggd fekete
foltot ed a fekete fősor. s fölötte a teleim vékony vo-

39 palával és ritkításéval is kifejezi ei ellentétet (39)

sa sok esetben megszabja a betű-
nagyságokat 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, kü-
lön megtervezett anyagot egymás
mellé helyezni, ez a környezetválto-
zás mindkét anyag tervét megvál-
toztathatja.

O Cimbetö-arányosítás. Egy cím-
ben két különböző értékű címrész ts
lehet (pl. főcím és annak alcíme).
A különbséget a betű nagyságával
is kifejezésre juttatjuk. A kérdés: mi-
lyen legyen az arány a nagyobb és a
kisebb fokozat között. Az aranymet-
szés szabálya segít bennünket a fo-
kozat kiválasztásánál. Az ismert
5:8:13 számsor segítségével meg-
állapíthatjuk a helyes arányt. Ha a
nagyobb fokozatú betű pl. 20 pon-
tos, akkor a 13:8-as arányt alapul
véve a 12 pont közelíti meg legjob-
ban az aránypár 8-as tagját. Ez azt
jelenti, hogy egy text nagyságú na-
gyobb címsorhoz a kisebb fokozat
ciceró nagyságú lehet. Tercia foko-
zatú betűhöz ugyanezzel a számí-
tással garmond nagyságú kisebb
betűt használhatunk.

A13:8-as arány a nagyobb mére-
teknél is (pl. öt ciceró) tetszetős kü-
lönbséget mutat, mégis a gyakorlat
szerint ezt újságban, képeslapban
már ritkán lehet alkalmazni. A 13:5-
ös arány (ami már inkább ellenté-
tesnek, mint arányosnak számít)
megfelelőbb a kisebb fokozat meg-
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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 ki-
sebbet vehetünk.

A helyes arány kialakítását befo-
lyásolja még a betű erőssége (félkö-
vér, 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, ha-
nem arányérzékünk kifejlesztésével
érhetjük el. Sok gyakorlattal olyan
arányérzéket szerezhetünk, aminek
segítségével számítás nélkül is meg-
határozhatjuk a legalkalmasabb be-
tűfokozatot.

• Ellentéthatás a címben. Az ellen-
téthatás a betű méretében, erőssé-
gében és a betű rajzában jelentke-
zik. Egy betűcsalád egy típusából
szedett kétféle betűméret ellentétes
lehet, ha a nagyság különbség eléri a
13:5-ös arányt, vagy ezt meghalad-
ja. Ezen belül a betűnagyság-kü-
lönbség inkább arányosnak, mint
ellentétesnek tűnik.

Ha egy betűtípuson belül a betű
erősségét változtatjuk, már ellentét-
hatás keletkezik. Az ellentétet fo-
kozzuk ilyenkor méretkülönbséggel
is, amíg valódi „kemény" 'ellentét
alakul ki.

A betű rajzában rejlő ellentét-le-
hetőséget úgy tudjuk legjobban ki-
használni, ha szélsőséget hozunk
egymás közelébe. Kövér betűt vilá-
gossal, állót a kurzívval, szögleteset
a kerekdeddel, sűrűt a spacionálttal
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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 mér-
legelnünk 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
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únúlki vfrnztcsre oűmbködfrte vcsfdgihjk
bQpoikjlá bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
ebdoi rnávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únulki vfrnztcsre oűmbködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

pűmbpe peztoki ndgtrlki ncf dsrfepöo mse
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
dopenade solié mvds óghztr po möndtlkji
haedrbdg omdesghzujkli vcdxsfg om5 kjl
geopbd csedulkólé nálkjutSp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkjgu
bűpoikjlé bedcsxae urztmjkglo vfghjlki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki

42 noűvcdsq aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
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keverve s mindezt nagyságkülönb-
séggel fokozva érjük el a kívánt
eredményt. A betűcsaládok sem le-
hetnek egymáshoz közel állók. Ne-
hezen tudjuk pl. a reneszánsz betűt
a klasszicistával ellentétesre állítani.
Groteszk betű kurzív reneszánsz be-
tűvel már jó ellentétet mutathat.
Kézírásos nagy betű mellé egy vilá-
gos groteszk kisebb fokozat igen jó
ellentétnek számít stb. De minden
„szabály"-tól függetlenül gyakor-
lással alakítsunk ki magunkban jó
érzéket az ellentét felismerésére és
alkalmazására. Az egymáshoz kö-
zel eső méretek, betűrajzok nem al-
kalmasak ellentéthatás keltésére.

• A relatív nagyság. A betű önma-
gában nem nagy és nem kicsi.
A környezete, a papír nagysága, a
cím részére kialakult hely mérete, a
szomszédos vagy akár az egész lap-
ban szokásos többi betűméretek
avatják naggyá vagy kicsivé. Egy
sort kiemelni nemcsak saját nagysá-
gának növelésével, hanem a többi
betűsor méretének csökkentésével
is lehet. Ez persze csak addig csök-
kenthető, amíg az alapbetű simán,
könnyen olvasható. A kiemelő be-
tűk méretének az alapbetűhöz való
közelítése először egyszerűvé, ko-
mollyá, később szürkévé teszi a la-
pot.

D A tombósltés. Több sorunk egy-
forma hosszúságúra alakításával
szedéstómbot, tömbszedést érünk
el. Az egyforma hosszú soroknak
kétségtelen dekoratív hatása van.
Olyan esetekben, amikor a sorok

hossza csak kis különbséget mutat-
na, alakítsunk inkább tömböt, egy-
forma sorokat. Az egyforma hosz-
szúságű soroknak feltétele, hogy az
alapvető tipográfiai szabályoknak
megfeleljenek. Nagyon szűk és na-
gyon 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 szabályo-
kon kívül még az újság-címszer-
kesztés értelmi szabályaival is
egyeztessük. Sok esetben szüksé-
ges a tömbösítéshez szerkesztői
munka, a helyes elrendezés érdeké-
ben esetleg szöveget módosítunk.

D Szimmetria és aszimmetria a cím-
szedésben. Néhány laptól eltekint-
ve, melyek következetesen alkal-
mazzák a szimmetrikus vagy aszim-
metrikus címelrendezés valamelyi-
két, általában a két módszer egy lap-
ban vegyesen jelentkezik.

A szimmetrikus elrendezés zárt
formájú, nyugodt, befejezett hatá-
sú. Könnyen begyakorolható és ha a
címelrendezés többi feltétele (be-
osztás, soresés stb.) is rendben van,
nagyon szép megjelenésű. Az
aszimmetrikus elrendezés nyugta-
lanabb, a befejezetlenség, a mozgás
hatását kelti és több készséget kíván
tervezői és tipográfiai területen. Sok
összetevő szerencsés találkozása
kell ahhoz, hogy csakugyan jó ered-
ményt érjünk el. Szimmetria alatt
egy középtengely két oldalán
egyenlő területet elfoglaló címsor-
eirendezést értünk. Aszimmetria

esetében a tengely két oldalán, a
címsorok nem egyforma területet
foglalnak el. A második esetben
több kérdés merül fel, mint az első-
ben. Nagyobb szerepe van az ará-
nyosságnak, ellentétnek, egyen-
súlynak, a benyomtatott és a fehér-
ben maradó papírfelület viszonyá-
nak. Egyszóval nehezebben jön lét-
re a kívánt harmónia.

D Középrezárt sorok (szimmetria).
Középre zárásról beszélünk már ak-
kor is, ha a cím részére kialakított te-
rületen egy sort oldalirányban kö-
zépre helyezünk. Annak számít két
vagy több egyforma hosszúságú
(tömbösített) sor is, ha a mező köze-
pén áll. Különböző hosszúságú so-
rok középre állítása a címtervezés-
nél már felveti az értelmes tagolás
(gondolatritmus), és az arányosság
kérdését is. Nem kívánatos megol-
dás, ha a sorok hosszúsága közel áll
egymáshoz, de mégsem egyforma.
Ilyenkor szövegátrendezéssel te-
remtjük meg a rövidebb és hosszabb
sorok arányát, az úgynevezett sor-
esést. A rövidebb és hosszabb sorok
között a legszerencsésebb az arany-
metszés arányai szerint (5:8:13),
vagy legalább ezt megközelítően
megválasztani a sorhosszúságokat.
Ebben az ideális esetben nagyon
szép soresést érhetünk el, ha a rö-
videbb és hosszabb sorok rendsze-
rét 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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ABCDBPGHIJKLMNOPQBST

ABCDEFGHIJ

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

FGHIJKLMNOPQR
abcdsfghijldm

Szimmetrikus
clmelrendezések.
A térben siimmet-
rlkusan elhelyezett
két egyforma hosszú
sor (43). Szimmetria-
tengely/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)

BCDEH3HJKLMNOPQRSTUVWXYZ

DEFGHIJKLMNO
BCC3EFGHJKLMNOPQRSTTJVWXYZ

47

abcdeföhijklmnopqrstuvwxyz

GHIJKLMNOPQRST
mnopqrstuvwxyz

44 48

cdefghijklmnopqrstuv
CDEFGHUKLMNOPQRSTÜVWXlfZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

EFGH
hijklmnopqrstuvwxy z abcdefghi jklm nopqrstuvwxy

Aszimmetrikus
elrendezesd elmek.

Három
egyforma hosszú sor,

a térben aszimmet-
rikusan 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)

• ' OPQRSTUVWXYZ

cdefghijklmnopqrst
ABCDEFGHUKUvlNOPQRST

60

bcdefbhijktmnopqrstuvwx

HIJKLM
abcdef^jMmnopqrstuvwxyzabcdefijhijklrnn
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LMNOPQRS

&p* pviitihi mJfirrfcJ mJ diHopfa m

httfipD ihlmcfd piHrlkívCBri ohartth
n*Jhi b i d c u i i untn^kQlo vfntijIU ír
A mAvApiciFih kitopícáp dmuJklfg

ki vfmiTCbt oJiröif idM* vcifdgih

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)

EEFGS1IJKLMNOP

ABGDEFOnJKLMNOP
UVWXYZ

CDEFGHIJ
ABCCEFOHJKL
MNOPQRSTUVWXYZ

CŰEÍOfflJiOJVÍNOFQRSTIJK

Kimozdltés. Ha minden sor aleje vagy vége egybe-
esik, at elrendezés unalmassá válhat. Egy-egy sori,
vonalat vagy más tlpogrétiai elemet kimozdítha-
tunk, ezzel új tormát, kevésbé unalmas sorcsoportot
alakíthatunk ki (53)

műpolODkidi

Spgliű

Astuwmys
Imnnpqwfa !»••

vpqr

DEFG
LMN

VWXYZ

DEFGHIJKLM
OUJKLMNOP
DCFGHIJKLM

A tipográfiai tervben sokszor alakulnak ki ssiimmet-
rlkus tengelyek. Van úgy, hogy tényleges tengely,
mint példánkban a függőleges vonal, s van úgy,
hogy a tengely nem Ilyen határozott, öe mégis érez-
hető, A kozáprezért sorcsoport most agy aszimmet-
rikus »lapalrend»zés része (62)

Beépítés. Nagyobb sor vonaléba kisebb sort, vagy
több kisebb sort is elhelyezhetünk. A betOvonalnaK
Itt is állnia kell (54,

mutatós még: közép (8), rövid (5),
hosszú (3), vagy hosszú (13), rö-
vid (5), közép (8).

Nem divatos a lépcsőzetes elren-
dezés rövid (5), közép (8), hosz-
szú (13), vagy megfordítva.

Sokszor úgy tűnik, hogy a szöve-
geket nem lehet értelmileg is helye-
sen tagolni és arányosságra, helyes
sorhosszúságok kialakítására is tö-
rekedni. A sok lehetséges jó válto-
zat valamelyikét legtöbbször mégis
megvalósíthatjuk. Az aranymetszés-
arányt két sor esetében is meg kell
tartanunk, pl. 8:13, vagy 5:13 stb.
Négy vagy több sor tervezésénél
folytatni lehet a változtatás rend-
szerét.

A cím egyéb részletei: felcfm, al-
cím külön egységet képeznek a szim-
metrikus elrendezésben. Szabadon
tervezhetjük tipográfiai megoldását,
de ha sorcsoportba vonjuk őket,
akkor erre is vonatkozik a soresés
esztétikai szabálya.

D Előre- és hátrazárás. Azt jelenti,
hogy a megadott területen a cím-
sorok egy függőleges tengelyhez
képest tompán elölről kezdődnek,
vagy a tengelyt hátra helyezve egy-
vonalban végződnek. A sorok másik
vége állhat soresésben, de termé-
szetesen tömbösítve is. Ebben az
esetben nem a sorok állnak egymás-
hoz képest hátra- vagy előrezárva,
hanem az egész tömb a mezőben
így helyezkedik el. Nem egyforma
sorok tervezése esetén az aranymet-
szés szerint 5 : 8 : 1 3 soresés adja a
legszebb eredményt. A szövegtől
függően ezt igyekszünk megközelí-
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tení. Ennél a sorcsoportosításnál is
hiba a nem egyforma, de kis különb-
ségű 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 egybe-
esése vízszintes irányban is lehetsé-
ges. 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 tipog-
ráfiai rend érzését kelthetjük.

D Tenge/ybeá/lítás. Az egybeesés,
a sorok tompán kezdése révén kiala-
kult függőleges tengelyre (ami per-
sze legtöbbször képzeletbeli) állít-
hatunk középtengelyes kisebb sor-
csoportot. A hatás kellemes és fel-
oldja, megmozgatja az egybeesés
merevitő vonalát.

D Kimozditás. Az előre- és hátrazá-
rás, az egybeesés függőleges vona-
lát esetenként fel kell oldani. Egy-
egy sor vagy sorcsoport elmozdítá-
sával már megtörhetjük, játékosab-
bá tehetjük a címet. Sokszor a ki-
mozdításra azért van szükség, mert
a sorvégződések által teremtett tér-
forma zavaró, grafikai értelemben
rossz foltot ad.

D Szabad soros címe/rendezés.
Nagy tipográfiai felkészültséget

igényel. Ma nagyon divatos cím-
tipográfia. Csak értelmi és esztétikai
kötöttségei vannak. Nem közép-
tengelyes, nem előre-vagy hátrazárt
sorokból áll, több, mint a kimozdi-
tás. A sorok „festői" elrendezése.
Az ún. absztrakt képzőművészeti al-
kotások hatottak kialakulására. A
sorcsoport, melynek kezdete és vé-
ge nem vág egybe, nem képez ten-
gelyt, végül is harmonikus összké-
pet nyújt. Tömegében egységes,
nem érezzük rajta egy-egy sor ki-
ugrását, harmonikusan szabályta-
lan. A sorok által benyomtatott és a
fehéren maradt felület egyensúlyos
játéka. A tipográfia általános szabá-
lyai vonatkoznak rá (szóköz, sorrit-
kítás stb.), egyébként gyakorlott
tervezői szem és érzék a fő követel-
mény. Alkalmazásának elterjedését
a fény-címszedőgépek nagyban
elősegítették. A gépről lekerülő
filmszalag-címsorok az elmozdítás
kipróbálását megkönnyítik.

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 (Ab-
stand) állítást jelent. A nagyobb és
a kisebb betűsor alsó vonalát töké-
letesen egyvonalba állítjuk. A kü-
lönbséget nyomdai anyaggal kitölt-
jük. Ez a vonalba állítás nem mindig
sikerül szabványos nyomdai anyag-
gal, mégis igen pontosan kell elvé-
gezni, mert a legkisebb eltérés is fel-
tűnő. Ha nagy betűsorba több ki-
sebb sort építünk, jó, ha az alsóvo-

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).

G Spacionálás. Sikeres alkalmazá-
sakor alapos betű- és tipográfiai is-
meretre van szükség. Miért spacio-
nátunk? Szélesebb szót, szélesebb
sort akarunk; egyforma hosszúra
akarunk alakítani nem egyforma
hosszú sorokat; a spacionált szót
kiemelésre akarjuk használni; deko-
rációs céllal alkalmazzuk.

A spacionálással az egységes
szókép vagy sorkép veszít értéké-
ből. Mindig mérlegelnünk kell, hogy
a tömbösítés vagy hosszabb sor
ad-e annyi többletet formailag, mint
amennyivel romlik a spacionálással.

Ha dekorációs céllal spacioná-
lunk, rendszerint az erőteljes, tömör
sor vagy sorok ellentéteként alkal-
mazzuk.

• 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 összefüggé-
seket mutatnak a mellettük álló be-
tűkkel. Mivel az ólombetűket nem
lehet egymáshoz közelebb állítani,
így a V, A betűk nem kerülhet-
nek közelebb. A többi, egymás-
hoz tapadó betű közé spacionáló
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Példa az erőszakolt címtömbösftásre, A tömbösttéa-
sal elért eredményt rontja a sorok szóteső lúlspaclo-
nilt képe (55). Tombosltés helyett tlírezért clm-
sorokjobb benyomást adnak (56)

ABCDEF
GHIJKLMNOP
RSTUVWX

66

EFGH
IJKLMNOPQ

RSTUVB
Mnopqrst

uvwxyzafaxlefghijTdmnopqrstuv
wxyzabcdefghi

jJdmn

bGpotkjM bedcsioe uritmjkglovtghjlW oie
ebdoi miuépacinh kilopícáp dasauiklfgki
noOvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertiu ses
únülki vffnitcsre oümbk&afne vcs(dgih|k
lechigd ipclkiun&vl fadvcfdsélk okjuoph
hegkh oncgdsa v«5ewq!t i ipklikujihnmo
pümbpe peztoki ndgulki ncf dtrfepio mse
mípmvodsnhopdteuitd ndgr haepn insm
dopenade sollé mvds óghztt po mOndilkji
haedrbda omdesghiuikli vcdislg omí 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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ntijk éprtzcn miopdfli

mokilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nomadil
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űsda edhzui okhnmamn
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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

g moőbn
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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

zertunhjkl óléápo
acsd edngthlgh mopéds zal snl

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 eleven-
ságéval, 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

5 8 anyagot kell tenni; annyit, amennyi-
vel a harmonikus, azonos szókép ki-
alakul. Ezt persze „szemre", érzésre
tesszük. Akkor mutat jó képet az
egalizált sor, amikor egy képzelet-
beli milliméterháló kockáit össze-
adva 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, kü-
lönösen 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 tipográ-
fiai megtervezését a szövegírás
nagyban elősegítheti. Olyan felbon-
tott, tagolt címszövegre van szük-
ség, aminek szövege alkalmas a de-
koratív tipográfiai megoldásokra.
A felcím, a főcím és a cím alcíme,
vagy külön bevezető szöveg meg-
szerkesztése esetén nemcsak tartal-
milag érhetünk el kitűnő hatásokat,
hanem lehetőséget biztosítunk t i-
pográfiai megformálásra is. Leegy-
szerűsítve úgy mondhatnánk, hogy
kiemelkedő tipográfiai címtervet
úgy készíthetünk, ha van miből.
A szokásos címrendszer unalmas is
egyben. Nemcsak tartalmilag, ha-
nem formailag is. A tipofil cím-
szövegírással válik a cím a lapterv
egyenrangú részévé és dekoratív
erejévé,!, értelmes tagolásaival meg-
kedvelteti 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 sorelrende-
tésbőrttyerünk, rendkívül mozgalmas, sohasem Ismétlődő, ezért „egyszeri" mindig új formát jelent. Feltételei kozott az ellentétesség, a tipográfiai egységrendsier szí-
bilyal, a jó gondolatritmus szerepelnek, s mindez egybevetve » szabadsoros elrendezés festői képével adjék azt a friss, eleven hatást, emlért ez a clmtipogréfía olyen di-
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

4 pömbpe peztöki ndgtrlki ncf dsrfepöo msa
mapmvgdsnhopdreuttö ndgr haeprz mam
dopenade solié mvds óghztr po mflndtlkji
haedrbdg Ömdesghzujkii vcdxsfg öm6 kjl

Nagy szövegmezők megtörésére,
élénkítésére szöveg közötti alcíme-
ket is alkalmazhatunk. A magazi-
nokban, képeslapokban az utóbbi
időben csökken az alcímekkel tarkí-
tott szöveg, de ennek legtöbbször
az az oka, hogy a tervezők más mó-
dokat találnak a színesebb, érdeke-
sebb oldalak kialakítására, így az al-
címezés fölöslegessé válik. A válto-
zatos címrendszer, lídek, hidak, ké-
pek sokszor igénylik is a nyugodt
hatású szövegfoltot. Ha mégis alcí-
meket alkalmaz a tervező, legtöbb-
ször tartalmi okok miatt teszi, vagy
néhány esetben tipográfiai érdekes-
ségként különleges alcím-megol-
dást választ. A tervezők alcím-pótló
szöveg közti iniciálét is nagyon szí-
vesen használnak, de ezt csak meg-
felelő nyomdai körülmények között
engedhetjük meg magunknak, mert
a hibásan, hozzáértés nélkül szedett
iniciálék többet rontanak, mint javí-
tanak az oldalon.

A képeslapokban is megmarad-
tak az alcímek az egyes szöveges
rovatokban, mint például a hírro-
vatban, a kulturális és gazdasági ro-
vatokban stb.

Néhány, szabálynak is felfogható
alclmszedési szokást ismertetünk.

D Az alcímek betűfokozata és betű-
vá/tozata. Az alcím betűje nagyság-

Abcdefghjklmnop

ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únulki vfrnztcsre oOmbkŐdfrte vcsfdgihjk

2 geopbd csedülkólé nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh okolkjgu
bűpoikjló bedcsxae urztmjkgio vfghjtki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki

Abcdefghijkm

únülki vfrnztcsre oűmbkődfrte vcsfdgrhjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncadsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

Nbcdefghjklm

pűmbpe peztoki ndgtrlki ncf dsrfepfio mse
mapmvgdsnhopdreuitö ndgr haeprz mam
dopenade sotlé mvds óghztr po műndtlkii

5 haedrbdg ömdesghzujkli vcdxsfg ömS kjl
geopbd csedülkóté nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh ökölkjgu

Hjkmnopqrst
uvxyz
nodvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únülki vfrnztcsre oQmbködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsőlk okjuoph

3 noQvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses
únülki vfrnitcsre oambködfrte vcsfdgihjk
sechrgft ipolkjunbvf redvcfdsélk okjuoph
hegkli oncgdsa ycxsewqztr ipklikjuzhnmo

ABCDEFGHJKLMNPQ

bűpoikjté bedcsxae urztmjkgio vfghjlki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki
noűvcdse aoubdiujg komvfgdsa ertzu ses

s geopbd csedűlkólá nálkjutöp desamcv bo
mse kadspo iklmcfd mserzuvcgh ökölkjgu
bdpoikjté bedcsxae urztmjkgio vfghjlki ose
ebdoi mávépacxnh kilopécáp desauiklfgki

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)
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pűmbpe peztöki ndgtrlki ncf dstfepöo mse 7
mapmvgdsnhopdreuito ndgr haeprz mam
dopenade sollé mvds óghztr po möndtlkji
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 ele-
venségével emelkedik ki (7) Kimozdltás ez a/cím-
azedésbtn. A tompén kezdett sorokból kimozdított
második sor magbontja a sorkezdet rendiét s ezzel
éri el „mozgó" tmtését (8)

ban és sokszor változatban is eltér a
szővegbetűtöl. Nagyobb lehet a
szövegbetűnél, az alcím például az
aranymetszés arányosságával na-
gyobb, így tízpontos szöveg betűhöz
tercia nagyságú alcimbetűt vehe-
tünk. A választott betű nagyságát
befolyásolja a változat is, ha az al-
címbetű kövér változatú vagy verzá-
lis, az aranymetszés optikai ará-
nyosságához a nagyságot csök-
kenthetjük, így az előbbi példa sze-
rinti garmond szövegbetűhöz ciceró
kövér betű megfelelő lehet. Az alcí-
meket 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 szö-
veghez (aminek címe) álljon köze-
lebb. Legtöbbször egy- vagy kétha-
sábos alcímet használunk. Kéthasá-
bostervezésnél megvizsgáljukazal-
cím szövegét, mert egészen rövid al-
cim-szövegek nem valók kóthasá-
bos elrendezésre. A kéthasábos al-
cím sora lehetőleg haladja túl a má-
sodik 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 fel-
használó alclmtervek. Az iniciálék játékos elrende-
zése a képeslap kép nélküli oldalét Is vittotatossá te-
het ruakép,

1(10)
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ifíp nélküli képeslap-oldalak. A középre zári. ini-
ciáléval kezdett alcímek élénkítik a szövegoldali
(11). Élénkítés erőteljes vonal-aláhúzással, a 16-
clmmel azonos típusú betO kisebb változatéból
szedtük az eleimet (12)

Erötótiasebb hldsorral indul ez a folytatás-oldal. Az
élelmek vonel közölt állnak, az első alcím hosszabb
sora marészen kilóg a szedéstükörbőt (13). Kerek
sarkú negatív alcímek tarkítják az oldalt (14)
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kimozdított vagy szabad sorokban
rendezzük el az alcímek porait, asze-
rint, hogy milyen az anyag rend-
szere. Legtöbbször alkalmazkodunk
a főcím elrendezéséhez. Ha az al-
cfm-sorok szabad végződésűek
(előrezárt), vagy szabad kezdésű
sorokból állnak (hátrazárt), az
egyes sorok hosszát, a soresés sza-
bályai szerint szedjük hosszabb-rö-
videbb sorokba, lehetőleg (az ér-
telmi szempontokat figyelembe vé-
ve) elkerüljük az egymáshoz közel-
esŐ sorhosszakat. A középrezárt
sorok esetében is a soresés szabá-
lyai szerint járunk el.

• Többhasábos szedés, alcím elren-
dezése. Hosszabb folyószöveg ese-
tén, ha alcímet alkalmazunk, arra
törekszünk, hogy minden hasábba
jusson alcím.

Előfordul, hogy így az alcímek
vízszintesen egymás mellé kerülnek,
megbontják a szövegfoltot. Attör-
deléssel, alcím-áthelyezéssel, eset-
leg megszüntetéssel, vagy új alcím
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
alcím fölött sem kívánatos. Ugyan-
így a hasáb alján az alcím alatt két-
három sor is kevés.

D Dekoratív a/clm-tervezés. Előfor-
dulhat, hogy az oldalon nincs más
alkalmas tipofil szöveg, mint az al-
cím, és szükség van az oldal élénkí-
tésére. Különleges alcím-tervet ké-
szíthetünk: 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 anélkül,
hogy alclmszeröen a tartalom folyamatosságát kellene szolgálniuk JetentBs dekorációs sreiük tartalmilag pedig rendkívüli információs szerepük lehat, amellyel a szovag
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 tipográfiai
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 vo-
nallal dekorálva, tónuson, negatív-
ban, egyszóval az alcím terét terve-
zési felületnek tekintve, az alcím

szövegét tipográfiai tervanyagnak
véve készíthetünk szokatlan, nem
sablonos alcímtervet. Természete-
sen minden tipográfiai tervezési
szabály érvényes: betűmegválasz-

tás, arányosság, térfelosztás és a
tipográfiai egységrendszer. Tulaj-
donképpen szabad tipográfiai terv
ez, de a tipográfiai szabályok be-
tartása azért kötelező.
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A képaláírásokról

D A betűtípus megválasztása. A ma-
gazinok, újságok tervezői a szöveg-
betűtől eltérő típust vagy a szöveg-
betű valamelyik változatát alkalmaz-
zák a képaláírások szedéséhez, Igy
még szűk közök esetében sem ol-
vassuk össze a képaláírást a folyó-
szöveggel. Egyszerű megoldás, ha a
tervező a szövegbetű kurzívját vá-
lasztja, vagy a szövegbetű félkövér
változatából jelöli ki a képfelirat be-
tűjét.

Választhatjuk a képaláírást a szö-
vegbetű típusától eltérő betűből, de
akkor ellentétes vonalrendszerű be-
tűcsaládból jelöljük ki a megfelelő
típust. Medtevális szövegbetűhöz
például groteszk betűs képaláírást
szedhetünk.

A helyes betűkeverés elve ez
esetben is érvényesüljön. Ne hasz-
náljunk medievális szövegbetűhöz
például klasszicista képaláírást.

D Betűnagyság. Ha a lapok tervezői
a megfelelő típust kialakították,
meghatározzák az alap-képaláírás
nagyságát is. Lehet ez a szövegbe-
tűvel azonos fokozat, de lehet na-
gyobb, vagy kisebb is. Azért mon-
dunk alap-képaláírást, mert a maga-
zinokban találhatunk egy-egy tar-
talmilag is kiemelt anyag esetén na-
gyobb fokozatú és esetleg más típu-
sú képaláírás-betűt is.

p g j
b«dfs mjLiiopUi cídwl
6i l okiopM bgtfnúiílíil
4d4ftaubg desgtykl mxtf
tklio warllu nhglcdr ngh
frtlicd jiuklm^ulgf disdb
witlhiulkid bidibcdg IU
órto |u< mjuilbgfd

h Qlhk

hdgt íélkinbgltedsa öikek Qpotuitreuv qayxcvbnmó

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 beosz-
tás a kép és a képaiáhis között sok. Az összetarto-
zást a képaláírás közel állításival Is hangsúlyoz-
zuk (2)

O A képaláírás szövege. A szerkesz-
tőség alakítja ki a képaláírás szöveg-
típusát. Egyes képeslapoknál nagy
súlyt helyeznek a képaláírás-szöve-
gek írására. Esetleg külön szerkesztő
foglalkozik a képaláírásokkal. Hosz-
szabb, részletesebb szöveget írnak
hozzá, olyant, ami túlmutat a képen
ábrázolt eseményen és alkalmas ar-
ra, 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 ké-
peslap teljes szövegét elolvasni.
A külföldi magazinokban szokásos
a teljes sorszélességű képaláírás, ki-
menetsor nélkül. Ez több gondot,
szerkesztői munkát igényel, de az el-
ért 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 számo-
zott képaláírás fölöslegesen fáraszt-
ja az olvasót és esetenként idegesíti
is. Ka lehetséges, el kell kerülni.

D A képaláírás helye. A képaláírás a
képhez tartozik. Ezt a sor közeire ál-
lításával is kihangsúlyozzuk. Egy ci-
ceró beosztás a kép és aláírása kö-
zött sok, és elválasztja az összetar-
tozó két egységet. A kép oldalához
állított képaláírásnál az előbbi hézag
még megengedhető. Ilyenkor elöre-
vagy hátrazárt sorokat adunk sza-
bad végződéssel vagy kezdettel.
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OW»//» zárt képaláírás asetéban a szsösrf vágzSdésO
totók a legalkalmasabbak. Ne törekedjünk keskeny
sorszélessóg mellett tömbszedésra (3)

Nam szép, ha egy róvld sor vagy szó második sorba
kerül. Akkor inkább kénünk két egyforma sort. vagy
bontsuk kétsorosra az aláírást (4)

4hgrda epíűnhg irftz mng hyniírtiu a«c mim ívngo Oinn műlltipolé mi
MwqiűVm miulll psd« róllésd m w n amvg ípomfípoO irtünlípiakí min

EtŐre zárva, hátra zárva. A izabfd vegződásO sorok érzékeltetik, hogy malylk képre vonatkozik a képfelirat (5)

iíOKás helyet Igény/6 egysze'3, egysoros képaláírá-
sok. 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)
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Keskeny képaláírás-sorszélesség
esetén ne igyekezzünk töm bösfteni,
hanem hagyjuk meg szabad végző-
déssel a sorokat így elkerülhetjük a
nagy szókőzöket.

Képaláírás szedésénél ne alkal-
mazzunk bekezdést. Az oldal aljára
helyezett képeknél a képaláírás nem
teljes sora megbontja az oldal alsó
vonalát, így helyesebb, ha ezt a kép-
aíáfrást a kép fölé helyezzük. A kül-
földi 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 (pél-
dául a kép szélessége), ilyen eset-
ben ne vigyünk át egy-két szót a kö-
vetkező sorba, hanem jelöljük a szö-
veg mondatszerkezetének megfele-
lően a képaláírást két rövidebb sor-
ba. A kép világos mezejére mély- és
ofszetnyomás esetében nehézség
nélkül helyezhetünk képaláírást. Ha
a kép sötét részére helyezzük nega-
tívban, 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 alá-
írása teszi ki az információ jelenté-
keny részét és a szöveganyag kevés,
vagy másodrendű a kép mellett.

Ilyenkor a képaláírás kilép szoká-
sos szerény megjelenéséből és na-
gyobb 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 beosztésrendszerük-
nek alkalmazkodni kell a lap egyéb beosztásihoz Is (8) Ha a képaláírások környékén nagy lyukak kelet-
keinek, akkor szorosan tördelt lapnál ez rendetlenséget mutat



dlBCDEFEHÍcIKhM
NüPQRsrwwxy

ryufwrt ipoflűk

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 tár-
gyalták előbbi fejezeteink. Szabá-
lyokról, szokásokról, esztétikai kate-
góriákról esett szó. Minden fejezet-
ben példákat, modelleket mutattunk
be, amelyek az ott tárgyalt téma
fontosabb összefüggéseit illusztrál-
ták, magyarázták. Egy-egy oldal-
tervben 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 iniciálé-
nak alkalmazási területeit mutatják
a velük foglalkozó fejezetek és ter-
vek Valamennyi terv a fejezetben
tárgyalt témához kötődik A most
következő oldalakon a modellekkel
inkább gyakorlati feladatok megol-
dásait keressük.

A modellek kompozíciójában ter-
mészetesen ugyanazok a formaala-
kító módszerek találhatók, amelyek-
kel a korábbi fejezetekben ismer-
kedtünk meg A szedésszabályok és
tipográfiai szabályok betartását is
illusztrálják az oldalak

A modellek hézagai, beosztásai
a tipográfiai egységrendszer bizo-
nyítását is szolgálják. Az egységek
összetartozását és különállását ta-
lálhatjuk meg például a modellek
címrendszerében. Ahogy a könyv
második részében mindenütt, a ké-

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
elemekből áll ar egyik, a másik negatív megoldása
bonyolultabb technikai kivitelezést Jelent (5-6)

Képes hltoldalpérok, A sok kisebb enyag elrendezése rendkívül sok munkit ró a tervezőre. Nagyon pontot
számítások és jó képméretezések szükségesek ehhez. A terv alapja a tipográfiái rend. A pontot egybeesések
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 el-
kerülésére. A tervezés alapjait ezek-
kel a jelzésekkel könnyebben lehet
megérteni, mint valóságos képek-
kel, valóságos szövegekkel. A kép
és az értelmes szöveg elvonja a
figyelmet a kompozíció formai ösz-
szefüggéseitől, és a tipográfiai sza-
bályok betartását sem ellenőrizheti
kellőképpen a szemlélő.

• A modellek oldaltípusokat mu-
tatnak be. Például néhány kezdő
tartatomjegyzékes oldalt, amelyben
részben szöveggel, részben apró ké-
pekkel szoktuk ismertetni a magazin
belső tartalmát. Hírösszeállítás, ké-
pes híranyag egy másik modell-
csoport tartalma. Ezek összeállítá-
sánál 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 ki-
alakítására. Az egy- és kétoldalas
cikkfoiytatások tervei mutatják,
hogy ilyen oldaltípusok is alkalma-
sak a lap magas színvonalú meg-
formálására.

Egyetlen oldalon több anyag el-
helyezése a laptervezők nehéz fel-
adatai közé tartozik. Néhány meg-
oldást találhatunk a modellek kö-
zött, amelyek arra utalnak, hogy
a tipográfiai rend segít a nehézsé-
geken.

Az önálló magazin-oldalpárok a
Bonyolultabb szarknetQ. grafikai hatísü aü/ke-fekata, negatfi/'poztth. kombinációjú
bonyotttita gondot munkát is jó tUkésittétt Igényel. Az endmány mutatós, dekoratív

oldal. Technikai /»-
oldal latot (9)
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10

tervező legkellemesebb alkotó mun-
káját jelentik. A második rész feje-
zeteinek anyagából szinte mindent
felhasználhatunk ezeknek a model-
leknek tervezéséhez.

Q Nem másolásra való, A modellek
gondolatébresztő szerepet tölthet-

nek be. Az elrendezéseket nem má-
solhatjuk, hiszen minden téma más-
más Összetevőből áll, és a sémákat
nem lehet az anyagokra ráhúzni.
A könyv második részétjen tárgyalt
tervezési elmélet megvalósítható-
ságának 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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Egyoldalas anyagok képekkel, címmel, t/ddel.
A stovegmennyisóg meghatározója a tervnek Ha
nem fúl sok a szöveg, s képekkel a kimozdlrások
rendszerével ts jó mozgások érhetők et(1l-12)

Abcdefshijk
Imnop
SJlff

SS5
ÉAivntH - " — *• '-
hbHfaMú

13

I I
UItlin li

Hiafdl

OPQR8TU
VWXVZABCDEFQHUKUIN

OPQRSTUVWXYZ oiipalNi n

Opqrsfuvwxyz
abcdcféhí

íklmnopq

CMM U M
boM « B d m m g
vmtulo p i b

PQRSTUVWXVZ
ABCDEFQHUKUMNQpqRSTUVWXVZ

ABCDEFOHUKUHNOP
UVWXVZ

WsMi

| ) . P I
Idmhllll MTMilltdop

lla HVlfvIop pam

snUUpDuKgitii

niin
Mgn

u i M
Hit&gTiliiF pdboni ur
wnhovgf íflűu Hcvb m
AdoJűkm böUn hrulol
uBurtnbfl penba hiúm

•aruij4op rtM'«1 id»l

liMri"wuihl' IÜOBUO

luihn bgipf vdu
Plahlh taA

q i e
d«t|hgl*

b H

wcdii yndi wtpou ul<
únpolhlu dri iwtl Uuri
midiül bBlrr dn̂ k tp4

SIH wiaiyitf ahmiuba
thgldu mjj frwtdma

Btffl yOv oupWH n|uil

unnhngb u«nni Dpti qadi vdHr IWP "ijinriii íeirirf «nnMr lutopuo
HdTrm ntafin epnu* EarJn batr* dntni mr]D u n nfavfHd » e > l « »
4tt(cl.uÉrai^o««i Bgrrl ra* Bme 0M> — '
raitfdfri OgOubö mű vAauki polnpwcii >du _ .
odjnnüÜCiuhíHeí fcibvoM, q m * M M > >Sft
ctpotU g M Í inntlgM OipMmilil ut>H M w UK
£3dan£r>hi<gtM«if au i n £ r * l W K M W I "" -
MkjSurnbflrtiicidai nbtf IMSUkm >p«u

04Viö4pg
Hduru IMIM «HtJ

U h Wfnd *otf

""re*

,
H ttSnt yc*m MMUallini •#» ö

nnMUMtih|<

tapsnúu (M MJJbfH

— . . j po*g IHitm nbjlrt«d«i»aighti»r
Kdu»* Bböt^ oMU BVIIIU mfdho belrlvdt
tamuJop nbvfr«d ld*cl ÜE«IB rt*vqi k*H3 uad
ewihgfdtrl mvljt n» 4*di trdHr üűp_m|iiíI

ooíl) w H brln rjrmii <n«
d ŰIA bont vend «trDp blah

iiglhiii
vndullil
tati nix

l A U f

«r««IUii dn irta taull AomnhnJMr ben uul

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 szaba-
dulnunk a szokásos, unalmas elrandtzéstSI. Tegyük
mozgóvá ez oldalakat A képek játéké, az oldal
széléig kifutó képekkel elevenségei fisz ez oldalba

Defghijklm
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stumyzakdefg

Nabcdefg
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defghiklm
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1*4* drrí|hliap vdnt
bi A Ol
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fd fű b
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nOUUW J i M t ntig (Jfn

Pdefghiklm
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fghikim

n*bg fdralf Ql ilcp JdlD*

diPi jifjfciho bgnPí'

idiigh )ki « * n*hj4

•iwaplnhli Lrtei oki Í

biHitdc iilU 4iW"

df.i v»cll fklo

ida nJnilg bvfrtdcu oapl

ujklipvFFhx'nhlu^lÚl

/1 nagyobb mérető lapok egyoldalas anyaga a képkombináció területén ad faladatokét a tervazűszerkesz-
tOnek A cél, hogy a képek, e szöveg és a címrendszer kozott tal/as formai egység alakuljon ki. A képek értel-
mű csoportosrtfsirt és a batsG képliéoyokn is fordítson gondot»tttvtzO
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A cikkfolytaiésok oldalélt sok lapnál alhanyagol-
ik di anúgy taivazásl leiadat, mint at

smétiéssel, tipográfiai térvázasra
j fld (1718)

A cikkfolytaié p yg
lik, padig az ugyanúgy taivazásl leiadat, mint at
Induló oldal Clmlsmétiéssel, tipográfiai t a
I* lehatOségat nyújt a faladat (17-18)
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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 maliik-
anyag 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)

Szöveglofvuiisok hirdetésekkel. A hirdetések el-
helyezését* 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 ki-
emelt anyagban több formai ötletet lehet megvaló-
sítani (26-26)

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 for-
duljon elő, mart tömötté és unalmassá válnak az oldalak (24) 26

ABCDEFGHM
RLMKO

362



aesd edngthigh mopMs tal
pentuimnh jkliu

élew
cde adsert uipoh
úvudhz,ulévfglio
yaqwe vcdir ípá
sir nlop asertzuh
nosra qawe mök
Odű bgh n|kh oet
éinhz usdrtz mh
isijlkl mökvfr ms
psa vcds uzire po
vdgh|M zhnbq ci
ösnhz utuk tipsrt
mökli bredi pajkl
sabgh noulki vop
éxnhz usdrii mh
xsülki mokvfr ms

tre wqa vngh opi
mdiop lldfltiikl ol
wert zuiop öpoki
CíSdfglr wertz ip
Spnbvlnz usweri
•ysaewrl zpodQk
usvfdtr eiop mkh
osnhz v*cvbn po
flsű n|kh webcdo
destr pokjlé mhé
osnubgf sfgh oip
dartzu omn|kl pa
b'grtz uiopá sasi
e<wqas flpoléá be
űjigflk im|ipo sel
moulk|i líertzuql
•sewq yaqwerlol
ücluáp nmokilop
luokilop xbgdasg
cupolki ertn| ulls
re wqa >sa ők lobi

ddűmk cgre uzol
polép dewrtí mu
vdre IZUP opi losr
xartu yawBrl ot
bnjkilo édépo se
nsert flpolkt erln
mc*lo cgirh osű
nser awertz bnh
mso bfhz upmkti
adsrel ovokli hor
cdettz asdlg őnő
poikujzht eiiz ns
ovjuklo evbgfhsi
avslre Ővnhz mo
unokli ranj koika
msrlíe upluli dáé
űcmjki waxsr nu
msn ver 12 upohk
ege éápsde Spm
ucd euiiop tnas
cvbnh osdre tipli

ranj kolke
msrlze upluli dáé
Ocm|k> wais' nu
msrt vertz upohk
ege eápsde Spm
ucd euziop tzras
cvbnh osdra Spli
bnmjkloi fipélew
cde adsert uxpoli
uvúdhi ulévlgho
yaqwe vedfr flpá
str nlop asanzuli
nősre qawe mok
Ddö bgh njkíi oet
éjnhi usdrtz mh
isulki mökvlr ms
psa vcds uzire pö
vdgh]kl ihnbo ci

utuk hpsrt
rnókii bredi pajkl
sebgh noulki vop

QdGmk cgre uzűl
polép dewrti mu
vdre tzu< opi losr
lertzu yawerl ot
bnjkilo ádépo se
nsert ópolki enzt
moklo cgtrh osű
nser awertz bnh
mso bfhz upmkli
sdsrel ovo Mi h e
cderlz asdfg öníl
poikujzht ertz ns
oviuklo evbgfhsi
avsffe ovnhz mo
uxokli ranj kolka
msrtze upluli dée
űcmjki wansr nu
msrt vertz upohk
ege éápsde öpm
ucd euziop tzras
cvbnh osdra 6pli

27

léllú oldalpirtarv a urvezOszerkasztO legizgalmasabb munkája A e/m térformáiénak megválasztása hhttSségat ad jó és új clmbatüformik érvényre juttalátira.
ek szabad jétéka. potltír is negatív szövegek, mozgás és a tipográfiai rend igyütt jelefítktzhat t két oldal szép terében (27)

At ön ,
A képek szabad jétéka. 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
I

1

45c

Lábmargó
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\ laptervező formaalakitó, for-
natervezői munkáját előrenyomott
ükörtapon végzi. A tükörlap nyom-
atott felülete megegyezik a kész lap
méretével. A papír ceruzarajzolás-
IOZ alkalmas, jól radírozható, fehér
tözépvastag (80-100 g), nem sima
:elületű legyen (pl. ofszetpapír).
\ lap méreteit, szedéstükrét, hasáb-
beosztását jelző vonalak vékonyak,
Különböző mintájűak (finom, fél-
kövér, pontozott) és pontosan de-
rékszögben állók legyenek, egy-
máshoz 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 mé-
retvonalain kívül a tükörpapíron
kevés margót hagyjunk.

D A tükörlap tervezése. Tulajdon-
képpen nem a tükörlapot tervezzük,
hanem a képeslapot. A képeslap
mérete a lap műfaján kfvül papír-
méret és nyomdatechnikai lehető-
ség kérdése is. A tekercspapír szé-
lessége az egyik méretet, a nyomó-
henger kerülete a másik méretet
határozza meg. A tervezőt a vágott
lapméret érdekli elsősorban. A tü-
körlap 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 ter-
vező eddig a vonalig rajzolja és
méretezi a lap széléig kifutó képe-
ket.

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 érzé-
kelje az agyas elemek tónusértékét is egymáshoz való viszonyét 12). A szövag közötti alcímeket a szöveg-
megszakítás 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 mé-
retének megtaláló derékszögű urületat négy vonallal keretezzük. A képhely
négy sarkiból két agymist metszB átlót húzunk. Ez e két átló jelzi, hogy a hatá-
rolt 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 párhu-
zamos 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 inga-
dozik, 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 min-
dig 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 papír-
hiányt is figyelembe véve, mérsé-
keli a lap margóinak nagyságát.
A kötésben van a legkisebb margó,
hogy ne essen széjjel az oldalpár.
Fölül kisebb margó Van, mint ol-
dalt. Alul van a legnagyobb margó.
Ezek a margóviszonyok általános
tervezési szándék nyomán alakul-
nak ki. Az egészen pontos margót
a szedéstükör tipográfiai méretei
határozzák meg. A szedéstükör
szélességét a többféle hasábszéles-
ség méretlehetőségei szabják meg.
Egy ciceróval és fél ciceróval oszt-
ható szedéshasábokat tervezhetünk
csak, mert más méretre a szöveg-
szedő gépek nem állíthatók be.
A hasábközöket is úgy választjuk
meg, hogy sem túl keskenyek, sem
túl szélesek ne legyenek. Ha ehhez
hozzátesszük, hogy három-négy-
féle hasábszélességnek kell a teljes
szedéstükör szélességébe jól illesz-
kedni, láthatjuk, hogy a margó pon-
tos megállapítása nem kis feladat.

• Jelölések a tükörlapon. A tükör-
lap jelzései üzenetek a technikai
kivitelezést végző nyomdász kol-
légák számára. Egységesnek, köz-
érthetőnek kell lenniük. A tervrajz
pedig olyan legyen, hogy vázlatos,
de hű képet adjon a tervezen oldal-

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 szedéslukőr-
bel. mert a két kötésmargó eayütt túl nagy szóközt adna (8)

Ahc:defgfaj
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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) in-
nvtut/u* nnD(»ir<Stn mld/uk , tukotbe. él bitJwtii Ínyük, például III ntyuliv (tekete). V? loni.su ne-
gtuv Ut> (II)

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 tar-
vezOszerketztfl.

Í J Szöveg/ehfés. A tzövaghatáb
mind a négy oldalát puha ceruzával,
vonalzóval körülkerítjük, úgyetva
arra. hogy fi szöveg kezdetének és
végének jelölése félreérthetetlen le-
gyen. A szöveget otyan aörG cik-
cakk vonalakkal jelöljük, ami a ki-
nyomtatott szedéshaséb tóouténefc
illúzióját kelti.

Atcim/e/o/és. Megszakítjuk a eö-
veghasábot. Vonalzóval házon vo-
nallal jelöljük a szoveghaaéb végét
és az alcím utáni szöveg kezdetet
Az alcím ahhoz a szövegrészhez áO
közelebb, amelynek dme.

D A képek jelölése. Nagyon ponto-
san, vonalzóval 4 oldalon köriü-
rajzoljuk 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 ötö-
dik 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 tü-
körbe 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 képalá-
írások jelzése kél pár hu Í J mos vo
nal. az alkalmazott betűnacjysáynjk
megfelelő közzel. Annyi vonalközt
rajzolunk, ahány soros lesz a kép-
aláírásunk. A kép és a képaláírás
közötti hézagot is a valóságnak
megfelelően rajzoljuk a tükörbe.
A kép oldalához helyezett képalá-
írásokat is a sorok számának meg-
felelően rajzoljuk. A képaláírás ne
lépjen ki a szedéstukörböl.

• A címek jelzése. A elmeket nagy-
ságuknak és típusuknak megfele-
lően vázoljuk a tükörbe. Vázlatos,
de karakteres legyen a címbetű raj-
za. Azt a képet, azt a sorhosszúsá-
got mutassa, amit nyomtatva is
mutatni fog. A szedett cimbetü so-
rának kiszámítása igen fontos, ezt
betömintakonyv alapján végezzük
el. majd a betű lenyomtatott nagy-
ságát is eszerint állapítsuk meg.
A verzális és a kurrens betű mé-
rete 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 elkerülésé-
re. A képeslapnál két oldalon átme-
nő cfmek a kötésmargó irányában
kilépnek a szedéstukörböl, hogy
középen ne legyen nagy szóköz.

Tónusok, negatívok jelzése. A tú-
korrajzban erősségének megfelelő
értékben ceruzával imitáljuk a tó-
nust, de betűvel is ráírjuk a tónus
értékét (például ' ; tónus. U tó-
nus. 3 i tónus, takarás). A nega-
tívot rajzzal és betűvel is előírjuk.
Meghatározzuk a negatív tónus-
értékét is: ' '> tónusú negatív.
', i negatív (fekete).

At intetem pontot** tWwwtol. MMMart
tot mérni ttuévl. * t*áumn M W mám
iraton é* a (u
kéuuH bvMM «fewú9*n •

Vonalak előírása. A szedett vo-
nalak vastagságát rajzzal jelöljük.
és mellé írjuk betűvel is: finom vo-
nal, 1 pontos vonal, 4 pontos vo-
nal stb.

^ Iniciálék jelzései. A tukórrajzban
az iniciálékat nagyságuk, típusuk
alapján rajzoljuk meg. pontosan
jelölve az elhelyezését is. Egysoros,
többsoros, süllyesztett, keretes, ne-
gatív rajzot készítünk, és betűvel is
előírjuk. Az előrajzolás és az ini-
ciálé helye pontosan egyezzen meg
a kézirat előírásával, hogy hány
sort milyen betQfokozatban, meny-
nyivel kezdünk beljebb, és milyen
nagyságú, milyen tipusú betűt al-
kalmazunk. ia

ABC
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Képméretezés
Méretarány-
változtatás
D Az eredeti fotó méretaránya.
Az eredeti fotó mérete rendszerint
más, mint a lapba kerülő méret,
ezért azt nagyítani vagy kisebbíteni
kell.

A nyomdatechnikai méretváltoz-
tatásnál a kép mérete módosul, de
a méretarány nem változik. A kép
méretváltozása mindig átlójának vo-
nalán történik (1-2).

D A kép helye az oldalon. A ter-
vezőszerkesztő a képet a tükörla-
pon tervezi meg, (gy annak ott meg-
határozott helye van. Mindkét mé-
retet 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, ahon-
nan a méretezési munkánk kiindul-
hat

D A kép magasságának kiszámí-
tása. 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
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A szélesség vonala metszi az állót

A sarokból állúl húzunk a ponton át Eredmény: a kép magassága



fix sarokra. Ezzel a sarokkal átlósan
szemben levő képsaroknál egy ce-
ruzapontot teszünk a tükörlapra (4).
A fix sarokból kiindulva a ponton
keresztül egy meghosszabbított át-
lót húzunk a tükörlapra (5) (nem
a kép hátára). A megtervezett szé-
lesség függőleges vonalát meg-
húzzuk, metsszük vele az átlót.
A metszésponton kapjuk meg a kép
eddig ismeretlen magasságát (6).

Q A kép szélességének kiszámítása.
A feladatban most nem a szélessé-
get tervezzük meg, hanem a magas-
ságot. A szélesség ismeretlen. Az
eljárást az előbbihez hasonlóan vé-
gezzük. A fix sarokba helyezzük a
képet (7). Az átlósan szemben levő
képsaroknál pontot teszünk a tü-
körlapra (8), meghúzzuk az átlót
(9). A fix sarokból kiindulva fel-
mérjük a tervezett magasságot. En-

n

Wmm m
Ceruzapom a iu kori apón

Átlót húzunk Eredmény, > kép szélessége

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 szé-
lesség ritka esetben találkozik a ha-
sa bszétességgel.

D A kép előre meghatározott mé-
rete esetén (11). Ilyenkor a kép
aránya sokszor nem egyezik a be-
rajzolt hely arányával. A kép méret-
arányát tehát a tervnek megfelelően
változtatjuk. A kép egyik oldalából
vágni kell, hogy a méretarány azo-
nos legyen a terv méretarányával.
A tükörlapra rajzolt képhelyre meg-
hosszabbított átlót húzunk (12).
A berajzolt képhely sarkára illeszt-
jük 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 szé-
lességből, mint a magasságból.

• Rajzok méretezése. A szabályta-
lan alakú rajzot a hátán, a legszél-
ső rajzvonalak szerint négyzetesre'
rajzoljuk, s a továbbiakban úgy mé-
retezzük, mint a fotót (16).

G A kötésvonalon átfutó kép. A kép
helyét úgy terveztük meg a tükör-
lapon, 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 A tukoriapra húzott átló
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Ráhelyezzük a fotót Az álló találkozik a fotóval A kép alól elfltűnO átló mutatja • vágást a képen

A képen a vágási kát oldalról is végezhetjük

A rajz legszélső pontjai szerint
négyzetes formát rajzolunk a kép hátán
és úgy méretezzük, mint a fotót1\\\\\\\\\\N s
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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
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Fotó **

T*v 7\

A fotó méretét mag határoltuk.

Hol metszi a kölésvonal» fotót ?

A káp helye és a kötísvonal találkozásáig
a sarokból állót húzunk

N
V

s
s

_ _ _ _ >

Az átló és a fotó találkozásé

\

At átlépés helye a foton

mert lehetséges, hogy egy alak sze-
mén 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 meg-
hosszabbított átlót húzunk (18).
A fotót újra ráhelyezzük a fix sa-
rokra, és ahol az imént húzott átló
a kép alól előbukkan, ott lesz a kö-

tésen átlépő képvonal (19). Meg-
vizsgáljuk 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 kö-
tésvonal, 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 kötésvo-
nalra illesztjük, majd ebből a pont-
bői 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 21

\

\

D Két, nem egyforma méretarányú
képet egyforma magasra mérete-
zünk. A két kép helyének teljes szé-
lességét megadjuk a tervben. A két
képet a két ellentétes sarokból ki-
indulva méretezzük, ugyancsak két
ellentétes sarokból kiindulva, két
egymást keresztező átlót húzunk
a képek ellentétes sarkát jelölő pon-
tokon át a tükrön. Ahol a két átló
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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

Két kulönbözd méretarányú kép egy/orma szólás
legyen

A kép egyik o Ida lábúi
esetleg vágni kell

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 lej-
jebb húzzuk a magasságot jelző
vízszintes vonalat.

O Két, nem egyforma méretarányú
képet egyforma szélesre mérete-
zünk. A két kép együttes magassá-



gát jelöljük a tükörben. A két el-
lentétes sarokba helyezzük a két
képet, és az átlósan szemben levő
képsarkoknál pontot írunk a tükör-
lapra. Ezeken a pontokon keresztül
a két ellentétes sarokból kiindulva
egymást metsző átlókat húzunk.
Az átlók találkozásánál lesz egy-
forma széles a két kép. Ha a képek
között hézagot akarunk (pl. kép-
aláírás céljára), akkor a metszés-
ponttól beljebb húzzuk a függőle-
ges, a kép szélességét jelző vona-
lunkat, így a diagonálisoknál mu-
tatkozó 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 oldalszám-
mai, 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 oldalszám-
mal és a képszámmal (4/2, 5/2).
A méreteket a kép hátán millimé-
terben (kívánság esetén ciceróban)
jelöljük, úgy, hogy a kép két széléig
húzzuk a nyilat, és a nyíl megszakí-
tásába 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 nega-
tív" jelzést, mert ellenkező esetben
a felvételt meg kell ismételni. A hát-
tér 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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