
BETÚ/ESZTÉTIKA. 
A korai görög bölcselet értékrendjében a mesterség, a 

müvesség magasabb fokon állt, mint a művészet. Eszerint a 
míves, ha nem is hoz létre „ideát" (vagyis voltaképp nem igazi 
teremtő), mégis derék ember; tudásával és mesterségbeli készsé
gével erősen különbözik a szemfényvesztő művésztől, kinek 
tekintete örökké a külső jelenségeken függ, anélkül, hogy a Lét 
vagy az Igazság forrásáig hatolhatna. Működése az utánzás
ban merül ki. Megelégszik a tükör szerepével; a létező dolgok 
elismételgetésével. Amit cselekszik, csak látszat s nem ősi, 
teremtő tevékenység. A művész a platóni bölcseletben neki 
jutó szánalmas szerepkör után, csak jó századokkal később, 
PLOTINOS esztétikájában kapja meg az őt megillető rangot, 
— mikor a görög föld már régen a művészet kiváltképi 
hazája volt. A művészet a Művészet minden különösebb 
„szándéka" nélkül is kivirágzott, önkéntelenül és öntudatlanul. 
Valóban: mint a virág. — Az emberi művelődés történetében 
nem ritka dolog, hogy a jelenségek előbb vannak, mint a nevük, 
vagy éppen bölcseleti, esztétikai elméletük. így-valahogy van ez 
a nyomtatott betűvel is. A könyvnyomtatás feltalálását közvet
lenül követő idők magasrendű nyomdai betű- és nyomtatott
könyv-művészete sem az elméleti tudományból sarjadt, hanem 
az eleven gyakorlatból. Kiváló kalligráfusok, mint PACIOLI. 
YCIAR, TORY, DÜRER, éppen a XV. század végén és a XVI. 
század elején, a világ minden részében igyekeztek ugyan az 
írott, rajzolt, szerkesztett betűnek legtökéletesebb szépségét meg
formálni, de a nyomtatott betűnek ezekhez a törekvésekhez vajmi 
kevés köze volt. A nyomtatott betű formái — mégsem függet
lenül persze a kor divatos művészetétől, a kalligráfiától — a 
könyvnyomtató műhelyében, gyakorlat közben alakultak s nagy
mértékben a technikai lehetőségek és korlátok határozták meg 
őket. Hogy a nyomdászokat s betűvésőket a célszerűségen túl 
szépségtörekvések is fűtötték, az az ember alaptermészetének 
ismeretében csak magától értetődőnek látszik. S kivált a magas-



i68 SZENTKÜTY PÁL 

kultúrának abban a légkörében, a renaissance idején, mikor az 
egész élet át-meg-át volt szőve széppel, aesthesissel. Egészséges 
korok egészséges embere mindig hajlandó azt, amivel foglal
kozik, megnemesíteni. Megbecsüli, nagyratartja mesterségét s 
igyekszik azt szeretete és képességei szerint tökéletesíteni. így 
volt ez a nyomtatás kezdő-korában a betűvel is. A betű-ter
vező, a betű-véső — rendszerint maga a nyomdász — nem éri 
be azzal, hogy a nagymultú kéziratos könyv írott betűit jól-
rosszul utánozza, — bár ez a csalóka játék eleinte vonzónak, 
sőt a közízléssel egyező s a keresletnek megfelelő volta miatt 
nyereségesnek látszott előtte — hanem lassacskán kialakítja a 
maga egészen különleges formanyelvét. Rájön az írott és a 
nyomtatott betű alapvető különbségére. Rá arra, hogy a nyom
tatás egysége, alapeleme többé nem a szó, mint a kéziraté volt, 
hanem a különálló, az illeszkedés minden lehető változatát 
magábanrejtő betű. Megtanul betűben gondolkozni. Ez a ketté
válás, ez az emberi kultúra sok más területén is megfigyelhető 
szekularizációs folyamat a XVI. század elejére már teljessé 
válik. Bár a nyomtatás az eredet, a kézírás emlékeként egyes 
jegyeket, ú. m. ligatúrákat (összevonásokat), rövidítéseket soká-
soká őriz még, sőt a betűknek a tollvonásból származó árnyalt 
jellegét maiglan sem veszti el, — mégis már az első század fej
lődése nagyjában kialakítja az új művesség tökéletesen önálló, 
a maga belső törvényeit követő, új formanyelvét. E formanyelv 
a kézírásos kultúra kétféleségének megfelelően kétféle marad a 
nyomtatásban is: „gótikus" és „humanisztikus". A semmit sem 
kicsinylő emberi lelemény s formateremtő képzelet immár ezt 
az új területet, a nyomtatást is birtokába veszi. Mohón veti 
rá magát erre a néhány vonalból összerótt, szerény kis ábrára, 
a betűre s abból szinte határtalan formagazdagságot varázsol 
elő. így válik a nyelvi kifejeződés képszerű jelentkezésének 
legapróbb paránya, a betű, különértékűvé s beront az emberi 
szépségek nagy érték-rendjébe önálló szerepkörrel. S e minősé
gében megérdemli, hogy behatóbban foglalkozzunk vele. 

Fejtegetésünket itt természetszerűen a magyarságot egyedül 
érdeklő „humanisztikus", latin, vagy, ami azzal egy: a magyar 
betűre fogjuk korlátozni. 

A humanisztikus, ill. antikva-betű bölcsője Velence. Az 
Olaszországba származott német ős-nyomdászok, hogy a déli 



BETŰ-ESZTÉTIKA 169 

ízlésnek kedvezzenek, már kezdetben is meglágyítják, elgömbö
lyítik a gótikus betű szögleteit és merevségét. 1470-ben aztán, 
a speyeri származású D A SPIRA testvérek megteremtik a tiszta 
római formájú betűt, az antikvát. Röviddel azután egy francia 
nyomtatómester, JENSON is alkot egyfajta latin nyomdabetűt s 
az ő nyomán egy még tökéletesebbet, 1496 tájt, ALDUS. Mai 
latin álló nyomdabetűnknek voltaképp ez a három gyönyörű 
betűfajta a mindenkorra érvényes ősmintája. A nyomtatott latin 
düh betű, a kurzíva föltalálása is ALDUS MANUTIUS nevéhez 
fűződik (1500). Az első forma-adás ebben az ő érdeme. 

Valahányszor a nyomdászat, történelme folyamán el-eler-
nyed vagy elközönségesedni készül, a természetes emberi szépség
ösztön, mely mindegyre megújulni készti, mindig ezekhez a 
betűkhöz, a szépségnek e kimeríthetetlen forrásaihoz tereli vissza, 
így újulnak meg s fejlődnek tovább e régi betűformák, a 
XVI. században GARAMOND és GRANJON, a XVII . században 
— mikor a nyomtatóművészet hovatovább Hollandiába szorul — 
az ELZEvmek számára dolgozó CHRISTOPH van DYCK keze 
nyomán. A XVIIL században keletkezik az a betűfajta, amit 
FouRNiER-le-jEUNE elnevezésével modernnek szoktunk jelölni. 
A XVIIL század a betűmúvességben, mint a művészet egyéb 
területein is, a stílus-teremtés kora. A modern tudományosság 
születése is ezidőre esik. FouRNiER-le-jEUNE, a korhangulat e 
kettősségének megfelelően, nem csupán mint betűtervező és öntő 
tevékenykedik, hanem „Manuel typographique" című kétkötetes 
nagy művével (1764) a betűtudománynak s a betűesztétikának 
elméleti megalapozója is. Vele érkezik el a nyomdászat fejlő
désének ama pontjára — dúsan termő, de már szemlélődni 
kezdő férfikorába —, mikor a megtett fáradságos út s az elért 
tisztes eredmények öneszmélkedésre, összegezésre serkentik. Mind 
a nyomdásztudomány, mind a mesterség rendkívül sokat köszön
het FouRNiER-nak. öntődéje gyakorlati mintakönyvében (ma 
„árjegyzéknek" neveznők), a Modèles des caractères de l'im
primerie, 1742 című műben, mint nagy formateremtő és geniális 
szakember, előbb a mesterségét újítja s gazdagítja meg, a 
legapróbb nyomdadíszre kiterjedő gondossággal és tökéletesen 
anyagszerű stíluskészséggel, hogy később, Manuel-jében, meg
vesse a nyomdász- és betűtudomány alapjait. Utána, 1775-ben, 
a párisi FR. A. DIDÓT, a klasszicista antikva, az „új ízlés" 
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megteremtője foglalkozik nyomdászelméleti kérdésekkel, „Épkre 
sur les progrès de l'imprimerie" című munkájában. Az „új 
ízlés", melynek hatása máig is érezhető a nyomdászatban, az 
olasz BoDONi-ban teljesedik meg, s nemcsak a XIX. századelő 
egész Európáját önti el, hanem a kifejeződés formáit minden 
téren lázasan kereső ifjú Amerika nyomdászatát is rabul ejti. 
Ezenközben, mintegy a század derekától, a nagy ipari föllen
dülés és a városiasodás hatalmas előhaladása következtében új 
feladatok és új stílus teremtésének szükségessége elé kerül újra 
a nyomdászat is. Az újság, a kínálgató nyomtatvány: a reklám, 
a falragasz, egyre követelőbben sürgeti a maga sajátságos forma
nyelvének kialakítását. „Ütött a groteszk-betű órája" — mondja 
erről az időről STANLEY MORISON. A könyv- és a reklámbetú 
önállósodásának, elkülönülésének folyamata máig sem ért véget. 
A század végén az angol WILLIAM MORRIS látja meg a vesze
delmet, mely a nyomtatás egyszerű szépségét, tisztaságát és 
nemességét, a reklám harsonás és feltűnést hajhászó stílusa részé
ről fenyegeti. Klasszikus betűhagyományokhoz, régi renaissance-
betűkhöz való visszatérést sürget. S valóban MORRIS óta minden 
valamirevaló új betűtípus túlnyomóan a jó példáktól hemzsegő 
régi mintákon épül. STANLEY MORISON és az amerikai B. UPDIKE 
hatalmas elméleti művekkel támogatták ezt a stílustisztogató 
mozgalmat. A stíluskeresés mai válság-korában az új betű 
tervezőjére, csakúgy, mint minden más művészre is, valóban 
örökké ott leselkedik a veszély, hogy a torzság vagy az ízlés
telenség végletébe téved. 

A XVI. és XVII . századi korai magyar nyomdászat tel
jesen külföldi betűből él. Beéri hozatott s itthon aztán ékeze
tekkel némiképp kipótolt, a magyar nyelvsajátsághoz többé-
kevésbbé átigazított betűkkel. 

önálló hazai betűmúvességünk, két legnagyobb betűmetsző 
mesterünk, TÓTFALUSI KIS és FALKA révén egyrészről a holland, 
másfelől a francia-olasz betűművészethez kapcsolódik. TÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS Amsterdamban tanulja ki a betűmetsző és nyomdász
mesterséget, 1683 és 1692 között. Stílusa az ELZEViRek apródad, 
éles, vékony betűit követi. Bikfalvi FALKA SÁMUEL, az Egyetemi 
Nyomda egykori (1798—1827) betűmetszője és „betűöntési ügye
lője" pedig a francia DIDÓT S az olasz BODONI iskolájának, a 
klasszicista-antikva-stílusnak nyomdokain halad. A magyar 
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nyomdászat XVIII . századi stílusán, a Monarchia egész területén 
betűöntési szabadalmat élvező bécsi TRATTNERen át, lehetetlen a 
francia FOURNIER hatását észre nem vennünk. Irodalmunk múlt 
századi nagyjai műveinek számunkra olyannyira meghitt nyom
dai megjelenésében ezeknek a különböző betűesztétikai törekvések
nek kései, halvány kisugárzását kell szemlélnünk. A kiegyezést 
követő kulturális és gazdasági föllendülés korszakában megsoka
sodnak a szellemi szükségletek s a városiassággal együtt emelkedik 
a polgáriasodó lakosság olvasási (könyvfogyasztó) kedve. A vál
lalkozó szellem élénkülése következtében a magyar nyomdák 
száma is hatalmasan megnő a század végére. De ezidők magyar 
nyomdászatában a szépért hevülőnek nem sok öröme telhetik. 
A nyomdák betűanyaga leginkább külföldről jő most is. S magán
viseli a kor határozatlan, ingadozó ízlésének bélyegét. Az 1890-
ben alapított Első Magyar Betűöntődé kísérletezik ugyan itthon 
készített betűkkel is („Corvina", „Góliát"), de azok sem sokkal 
nemesebb formájúak a szokványos, unt, éppenhogy-betúknél. Nép
szerűségük maiglan sem nagy. A világháború utáni legújabb kor 
tán csak annyiban hoz némi változást, hogy két nagy külföldi 
betűöntő vállalat érdekeltsége következtében az Első Magyar Betű
öntődé betűválasztéka egyenrangúvá vált a legnagyobb öntődé
kével. A stílusválság és stíluskeresés korában, ma, azonban még 
ez sem sokat jelent. 

* 

A magyar szövegek tipográfiai képére legfőkép nyelvünk 
sajátos ékezetrendszere nyomja rá bélyegét s teszi azt minden más 
nyelv nyomtatott szövegétől azonnal szembetűnően megkülön-
böztethetővé. Az ékezetes (pontozott) magánhangzók előfordulása, 
a betűöntődéktől használt s pontos számításokon alapuló „öntő
jegyzék", „öntőcédula" adatai szerint, a minden nyelvben egy
aránt szereplő i és ; betűn fölül, mintegy tizenöt százalékra tehető. 
Ha az i és ; betűt is hozzászámítjuk, úgy átlagban minden hato
dik magyar betű ékezetes. Az ékezetes betűknek ez a rendkívüli 
sűrűsége természetesen döntően s jellegzetesen meghatározza a 
magyar szövegek szedésképét. Ez a megállapítás persze csak a 
mai magyar ortográfíával nyomtatott szövegre vonatkozik. 
A régi magyar nyomdászat a latin betűnek a magyar nyelvsaját
sághoz való illeszkedési folyamata alatt a legkülönbözőkép igye-
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kezett az e téren eléje tornyosuló nehézségeken úrrá lenni. A XVI. 
és XVII. században sűrűn találkozunk magyar nyelvű nyomtat
vánnyal, melyben az á és az é betű ékezete teljesen hiányzik. 
A nyomdász egyszerűen kibújt a megoldás nehézsége alól. „Meny-
nyetek el e szeles világra, predikallyatok az Euangeliumot.. .", 
így s ehhez hasonlóan nyomtatott magyar szöveget BORNEMISZA 

PÉTER, Prédikációiban, 1583-ban s mások is, előbb is, később is. 
Vagy pedig külön kis vízszintes vonalat'szed a nyomdász az éke
zetes betű fölé, így: bizonsäg, kiräl (ERDŐSI SYLVESTER JÁNOS Üj-
testamentum-fordítása, Üjsziget, 1541). 

Az ö és az ü betű ékezete (ill. pontozása) helyett, még mélyen 
a XVII. században is, leginkább egy kisebb grádusú e betűt hasz
nál legtöbb nyomdászunk az o és u betű fölött. Az ékezet kérdé
sének következetes és szerves rendezésére csak olyan kiváió orto-
gráfus vállalkozhatott, mint TÓTFALUSI KIS. Amsterdami Bibliája 
e tekintetben mintaszerűnek mondható. S annak ellenére, hogy 
magyar szövegét, a kor szokásához híven, töménytelen hiányjel 
terheli (minden a névelő után, s kötőszó előtt — ilyeformán: a\ 
ys — és minden elhagyott birtokrag helyén), szedésképe, a szöveg 
folytonosságának ennyi megbontása után — mégsem szaggatott! 
Oka ennek részben tán magának az elzevirszerű betűnek rend
kívüli finomsága és élessége, mely betűvel eleve nem lehet túl-
sűrű sorképet kapni. Az egész telinyomtatott lap tükre sem tesz 
tömör, sötét, tömbszerű benyomást, inkább egyenletes, halvány, 
könnyű pókhálószövedékre emlékeztet. A finom, simított hol
landi papiroson elegendő enyhe festékezés még csak fokozza ezt a 
levegős hatást. De már itthoni, kolozsvári működése alatt Kis is 
vissza-visszaesik a kényelmesebb, régi módszerű megoldásokba: 
szervesen a betűhöz tartozó, ugyanarra az ólomtörzsökre vésett 
ékezetek helyett — nem ugyan kenyérbetűi között, hanem kurzí-
vából készült előszóban — nála is akadunk a betű fölé külön 
szedett, ékezetként használt vesszőre, — méghozzá alaposan el
csúsztatva! (L.: HALLER J.: Hármas Istória, 1695.) Ugyanitt, e 
kurzív szövegben, visszatér megint a régi hangváltó „umlautos" 
ö és ü is, az o meg az u fölé biggyesztett kisebb e betű alakjában. 
De úgy látszik ez a kérdés máig sem jutott nyugvópontra. Vagy 
nem ugyané nyomdászkétség, szakdilemma csökevényét kell-e 
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szemlélnünk az o betű hasába bujtatott két pontban 0 vagy a 
„groteszk"-család fölszarvazott, szörnyű ö betűjében? 

A magyar ékezetrendszer kérdése valóban máig sem dőlt el 
végérvényesen a nyomdászatban. A viaskodás egyre tart a renge
teg ékezetes betűnek a nyomtatás képébe való — esztétikai és 
szakszempontból egyaránt kielégítő — szerves beillesztéseért. Nem 
mindig teljes sikerrel. Még legújabb betűinken is majd hatalmas 
— a betű nagyságának 2/3-ára rúgó — öncélú vesszővé növekszik 
az ékezet, eredeti, ékalakú jelszerű rendeltetésével ellentétben, 
majd meg, csakhogy túlságosan föl ne meredjen, szinte hanyatt
vágódik a verzálison: / megbontva ezzel a szedéskép nyugodt 
ritmikáját, mely az egyazon lapon szereplő minden ékezet föltét
len párhuzamosságát írja elő kötelező erővel! Több kitűnő nyom
dánk használta legszebb betűtípusunk, az Amerikában rekonstruált 
Bodoni-antikva ékezetei is mintha kissé oldaltabb billennének az 
esztétikailag megengedhetőnél! Az ékezet szinte a betű mellé 
kerül itt s nem föléje: é. Ennyit a magyar ékezetről. 

De hát végre is, mondhatja az olvasó, mi közöm mindehhez? 
Számomra egy a fontos: az olvashatóság; a többivel nem törődöm! 
— (De vájjon, ami szép, ami szebb, nem olvashatóbb is egyúttal? 
És vájjon az ilyen apró nyomdai esztétikai elcsúszások nem okoz
nak-e zökkenőket magában az olvasásban is?) Valóigaz, hogy 
korunk, az olcsóság és a sietés kora, nem kedvez az elmélyedést 
kívánó, finomabb szövetű esztétikai életérzéseknek. A mai ember 
könyvétől tartalmat kíván, ill. csak a tartalmat kívánja meg, — 
ha az a tartalom mégolyan tartalmatlan, híg is. Az üzleti élelmes
ség gondoskodik arról, hogy e szertelenül fölajzott fölületes kíván
csiság — ami távolról sem egy a szellemi szomjúsággal! — kielé
gülést nyerjen; minél olcsóbban, minél silányabb táplálékkal. 
Szinte lefelé folyik itt már a verseny: ki tud még rosszabbat, még 
olcsóbban nyújtani? Hogy' kívánhatnók meg hát korunk átlag
olvasójától (s e renyhe species megfészkelt már társadalmunk 
meglepően magas ormán is!), hogy önfeledt olvasása közben, az 
események rázáporzott zuhataga alatt, a rohanó „tartalom" sod
rában akárcsak a Szellemet is figyelmére méltassa!? Hát még a 
betűt!? — Ugyan mi gondja véle!? 

De semilyen gyermeki mohóság sem tart örökké! S ez az! 
Nem egyéb ez, mint a friss, fiatal, most föltört rétegek: a tömeg, 
fölszabadult, boldog lakmározása! A nagykorú, a lecsöndesedett, 
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a lehiggadt olvasó, kit nem ragadnak már gyermeteg hevületek, 
szemlélődni kezd. (Minden bölcselet, minden szépészet e percben 
kezdődik.) S körülnéz. És észrevesz! Sokmindent: az irodalomban 
többé nemcsak meseszövedéket lát, hanem Szellemet s a kínlódó, 
vívódó, az Eget s a Szépséget csüggedetlenül ostromló ember ki
fejeződését! S lassacskán még a — betűt is észreveszi! Ezt a néhány 
vonalból összerótt igénytelen jelet, melyből a kimeríthetetlen 
emberi lelemény a formák ezernyi változatát varázsolta elő. Ma, 
olvasás közben a betűre-eszmélés vajmi ritka. Korunk, mely szinte 
fuldoklik a betűben, a betűözöntől alig látja meg magát a betűt. 
Falja s nem szemléli. Valahogy természetesnek, régről meghatáro
zottnak, változhatatlannak érzi. Megszokta, unja az elközönsége-
sedettet s nem törődik vele többé. Nincs már, mi megragadja 
benne; mi szépérzékéhez szóljon. Nem úgy, mint hajdan, egészebb 
korokban, mikor egy-egy új betűtípus megjelenése valósággal köz
ügy volt s lázbahozta az értő közönséget. (Igaz, hogy akkor értő 
volt mindenki!) 1692-ben, a francia Királyi Tudományos Aka
démia egy szakférfiakból álló társaságot alakított, mely egy töké
letes antikva-típus megteremtését tűzte ki föladatául. A betűk ter
vezésével és metszésével megbízott PHILIPPE GRANDJEAN meg
alkotta a kir. Nyomda számára a „romain du roi Louis XVI."-ot, 
melyet különösen a kurzívában, a formák bizonyos zsúfoltsága s 
a vízszintes vonalkák — az alap- és oromvonal — újszerű hasz
nálata jellemez. E betűk egész rendkívüli hatással voltak koruk 
nyomtatóművészetére. 

Az a sokféle betű, amit nyomdáink ma használnak, bizony 
kissé elnyűtt, megkopott már. S egyébként is alig egyebek e betűk, 
különböző stílus-maradványokból összerótt tákolmányoknál. 
Ernyedt szépérzékű kor ránkhagyott terhes öröksége! Gondos 
nyomdászmunka tompíthatná még úgy ahogy ez unt betűk rossz 
összhatását, — de, a sietős gépi tömegtermelés korában, ugyan hol 
ma a gondosság, a mesterség-szeretet, az egyén felelőssége s a tisz
telet az olvasó iránt? Az emberi mesterségek e finomabb, lelki 
velejárói, melyek jó és szép munkára, az erők teljes megfeszíté
sére serkentenének? 

A szép könyv s a jó betű kedvelője bizony igen-igen gyakran 
kénytelen fölszisszenni, ha mai magyar könyvben egy-egy lehullt 
sorba, düledező betűbe botlik, amit az érzéketlen soröntő masina 
azon hibástul, vakon kiont. Hát még hová fejlődnék rőkönyö-
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dése, ha e betűk jórészét alaposabb esztétikai vizsgálatnak vetné 
alá? Hogy' kerül például a teljesen stilizáktlan, egyszerű, sőt 
közönséges antikva-betűk közé egyszerre csak egy hullámos, 
kígyózó j betű, vagy az ú. n. „Old Kenntonian Face" igazán 
finom típusa közé egy vadidegen, díszített, szinte fölvirágozott 
2? Vagy mit szóljon a könyv jó betűkön nevelődött tudósa vagy 
ínyese ama modern (groteszk) betűtípus verzálisainak rajzához, 
melyben egyes betűk testvéreiknél éppen mégegyszer olyan kövé
rek? Milyen szavakat, milyen egyenetlen, nyugtalan, hullámos 
sorképet kell e betűknek elkeveredve adniok? Hol itt az arány? 
Az összehangoltság? Gutenberg találmányának legfőbb kompozí
ciós elve s lényege, hogy: minden betű minden betűhöz illjékf — 
Példáinkat szinte vég nélkül folytathatnók. — De érjük be 
ennyivel. 

A magyar ízléshez mindig is közelálló s ma is kedvelt klasz-
szicista antikvának hazai változata, FALKA SÁMUEL gyönyörű 
betűtípusa, nem érdemelné-e meg vájjon, hogy némileg korszerű
sítve újraéledjen? Vagy nem lehetne-e TÓTFALUSI KIS némely jól
sikerült betűjét alapul venni egy tervezendő új magyar betűtípus
hoz? S egyáltalán: a nemesebb magyar betűhagyományból ki
indulva, újat, korszerűt teremteni? 

Oly kérdések ezek, melyek mélyen belevágnak a magyar 
betűművesség és nyomdászat megújulásának szükségességébe. E 
szükséget ugyan pillanatnyilag kevesen érzik: néhány lelkes nyom
dász és pár tudós bibliofil. De már magában az, hogy érzik, intő 
jel a nyomdász számára. Mert minden nyomdásznak tudnia kell, 
hogy — STANLEY MORISON szavaival — „amíg a tipográfus nem 
érez felelősséget éppen az értő közönség iránt, mindaddig eleven 
jelenről nem beszélhetünk". Addig a nyomdászat csak cipekedés 
holt stílusokkal! SZENTKÚTY PÁL. 


