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pet; gazométerek és magasfeszülségű vezetékek éppoly természetesen 
fordulnak elő verseikben, mint régebbi költőkében a rózsák és fülemü
lék. Magas lira és hétköznapi laposság tudatosan váltakoznak verseik
ben, a slang és banalitás a kontraszt és életszerűség kedvéért szerepel. 
James Joycera emlékeztetően tördelt és gyorsult szintaxissal dolgoznak, 
telegrafikusan kihagyják a névelőket és névmásokat, egyszerűsitik a 
bonyolultabb igei szerkezeteket, néha még a központozást is elhagyják, 
hogy hangsúlyozzák a kontinuitást. Inverziók, nyelvtani szerepcserék, ki
hagyások és csonkulások, különösen modern tárgyukhoz illő izt adnak 
költészetüknek. Aránylag ritka náluk a szabad vers, a hagyományos 
prozódia majd minden hangszerét megszólaltatják és megújítják. Auden 
uj életre kelti a sestinát és a byroni stancát, Day L.ewis visszatér a 8. 
századi angolszász költemények betürimjeihez. Hopkins „ugróritmusa" és 
Owen asszonáncai gyakran használt eszközeik. A régi tömlőkbe uj bort 
öntenek: propagandisztikus célkitűzésük uj szerepet juttat a drámának. 
Auden és Isherwoodnak, MacNéicenek, 'Spendernek kórusokkal megtűz
delt, verset és prózát felváltva használó drámái német és amerikai: elő
futárok nyomán igyekeznek az uj célt megvalósítani: a világnézeti har
cot tudatosítani és irányítani. A z uj forma azonban még vajúdik, egy
előre a Music-Haltól a középkori misztériumig és görög drámáig eső 
területen keresi eklekt'lkusan eszközeit. 

A kiemelkedőbb fiatalokat egyenként szemügyre véve: Auden köl
tészete az ezoterikusabb, a prédikáció és mágia különös keveréke, mely 
kissé mindig az abszolút határán jár. Határozottak az ideáljai, az életet 
roppant víziókon át látja. Pusztulásfélelmében, hőskultuszában és baj-
társias eszményeiben alkotó vágyak élnek. Benne kevés a lírai elem, az 
8 intellektuális forradalmi lírája a Byron-Shelley sor folytatója. 

Spender, a mozgalom lirai egyénisége a leghozzáférhetőbb és érthe
tőbb, de kevésbé vehemens és határozott. Aránylag kis területen mozog. 
Hiányzik belőle Auden misszionáriusi tüze; elméleti írásaiban és gyak
ran nagy költői szépségű verseiben a valóság ünneplése, a munka apo-
theozisa, az emberi szolidaritás melegsége szólal meg. 

MacNeice költészetén erős nyomot hagyott az óklasszikus irodalom
ban való iskolázottság. Eklogái határozott szatirikus éllel, de kevesebb 
költői erővei rajzolnak konzervatív árnyalásu, forradalom mentes, de a 
jelen szociális igazságtalanságait erősen hangsúlyozó képeket és vágy
álmokat. Humoros edzettsége és fölénye, carpe diem józansága elárul
ja származását, az okos ulsteri vért (Ú. Lí) 

4 Z ÜJ TIPOGRÁFIA, idestova 20 éves a tipográfiában uralkodó leg-
ujabb stilus. E hosszú mult ellenére még mindig uj, ujabbat azóta 

sem produkáltak s használhatósága és esztétikai megalapozottsága még 
ezután is hosszú jövőt biztosítanak számára. Különös, hogy a nyom
tatvány esztétikájáról, bár a nyomtatvány mindennapi életünk: egyik 
legsűrűbben előforduló tartozéka, az átlagember sokkal kevesebbet tud, 
mint pl. a nyakkendődivat változásáról. A kultúrember elsőrendű szük
séglete a könyv és az újság, ezek kivitelezési módja azonban a szakem
bereken, Írókon és pár esztétikai érzékű érteimiségin kívül ritkán érde
kel másokat. Pedig az ehhez a művészethez közel álló ipar termékei 
a legrégibb időktől körülhatárolt esztétikai törvények szerint készültek. 
A sokszorosító ipar első termékei, az u. n. ősnyomtatványok átvették a 
kézzel irt kódexek művészi formáját s nagyjában megőrizték azt az 
évszázados fejlődés folyamán is. Még az ipari racionalizálás és a nyom
tatvány tömegcikké válása sem irtotta ki ezt a törekvést a ttiyomdá-
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szókból, akik igen sokszor a kor esztétikai igénytelensége ellenére is. 
szívügyüknek tekintették az ízléses kiállítást. Az ízlés persze mindig 
az egyes korszakoknak megfelelően változott. Történetébe visszanyúlva 
szoros összefüggést találunk a korok tipográfiája és ugyanazon korok 
építészeti stílusa között. (Érdekes lenne kikutatni az építészet, zene és 
tipográfia összefüggéseit. „Az építészet kővé vált zene." És a tipográ
f ia? ) 

A világháború előtti szecessziós művészeti irány azonos torzszü
lötteket termel ugy a tipográfiában, mint az építészetben. Németország
ban előbb az u. n. iparművészeti stilus uralkodik a nyomtatványokon 
(1890 körül ) , majd a Jugendstil veszi át az irányítást. A német nyom
dászat hatásaként keletkeznek egyes európai országokban a nemzeti stí
lusok. Ezek magyar változata a vitézkötéses, tulipános tipográfia, egyet
értésben a kor ugyanazon motívumokkal dolgozó „mágyarstilusu" épí
tészetével. A világháborút megelőző években uj mozgalom frissiti fel 
a tipográfiát: a történelmi stílusok újrafelfedezése. Archaizmusa elle
nére ez a stilus konstruktiv lépés a szecesszió céltalan kacskaringóitól a 
tisztultabb megoldások felé. Elvitathatatlan érdeme a régi irásmetszők 
nemesvonású betűinek felelevenítése (Didót, Bodoni, stb.), ami nélkül 
napjaink tipográfiája elképzelhetetlen. ( E történelmi stilus maradandó 
értékű alkotásai magyar nyelvterületen a Kner névhez fűződnek. A 
Kner-család tagjai házi tervezőjükkel, Kozmával egyetemben többet tet
tek a magyar tipográfia előhaladása érdekében, mint ,eddig bárki.) 
összefoglalva a háború előtti idők tipográfiai stílusait, beleértve a 
történelmi stílust is, megállapítható, hogy jellemző sajátosságuk a közép
tengelyes felépítés. Vonatkozik ez az elhelyezés a névjegyszedéstől 
kezdve a litográfiái uton sokszorosított rajzolt plakátig mindenre. Ami
kor ez a logikailag semmikép' sem magyarázható szabály dogmává cson
tosodik egész sereg más, az idők folyamán kialakult és megmerevedett 
szép-mozzanattal együtt, az újításra és szabadabb konstrukcióra vágyó 
emberi szellem korszerűbb megoldási forma felé tekint. Egybeesik ez 
a törekvés a háború okozta lázadási vággyal minden ellen, ami forma 
és korlát, majd a kitörő forradalmak ajtót nyitnak az ideológiai meg
újhodás, igy az uj építészeti és képzőművészeti elgondolások előtt is, 
melyek szervesen hatnak a tipográfiára. A kezdődő békekorszakban vi
szont a technika haladása követeli egy olyan uj tipográfiai st'llus 
kifejlődését, mely elsősorban anyagszerűbb a régieknél és főleg számol 
a géptechnika elhatározó szerepével. 

Az uj tipográfiát igy egyrészt a gyakorlati szükség, másrészt az 
ideológiai megújhodási vágy teremti meg. Ez utóbbi tényező első meg
nyilatkozásai a francia Guillaume Apollinaire „CaUigramm"-^&A Mari-
netti és társai futurista mozgalma és a dadaizmus. Bár futurizmus 
egész messzire kerül a cél- és anyagszerűségtől olyan könyvet propagál
va, mely az iró hangulatát a nyomás színével, sőt szagával is szolgálja, 
mégis övé az uj ut keresés érdeme. Ugyanez áll a dadaistákra s, akik
nek még a háború alatt kiadott röplapjai jelentik Németországban a ï 
uj tipográfia első termékeit. 1922-ben pár absztrakt festő kísérletezik a 
tipográfiával. Ugyanekkor német, orosz, holland, csehszlovák, svájci és 
magyar grafikusok is hasonló szellemben és céllal dolgoznak az uj ti
pográfia kialakításán, mig 1925-ben a hangadó német nyomdai szaklap, 
a Typografische Mitteilungen összegyűjti az eredményeket és kiadja: 
az uj vagy elementáris tipográfiáról szóló különszámát. Ezzel minde
nütt a világon közkincssé válik az uj mozgalom megoldásainak és l e 
hetőségeinek tömege. 



Kúlturkrónika 8 6 9 

Mit jelent ez az uj tipográfiai stílus? Az adott elemek (ezért az 
„elementáris" elnevezés), tehát betű, kép és szin gyakorlati, de ugyan
ekkor esztétikus sikbaállitását. E meghatározás következtében nyil
vánvaló hasonlatossága az uj építészettel (térképzés!) és az absztrakt 
festészettel, amely tiszta szin és forma minden irodalmi mellékérzet 
nélkül. Főjellemzője továbbá, hogy nem történelmi és mindenek felett 
célszerű alkotó rendet teremt az adott elemek használatával. A nyu
galmat és nyugtalanságot nem tekinti öncélnak;; szükség esetén egyi
ket is, másikat is alkalmazza. Anyagszerű és a technikával lépést tartó, 
tehát kész betűanyagot használ az addig divatos rajzolt-irással szem
ben, lehetőleg gépszedést kéziszedés, fotót rajz, fotomechanikai klisét 
fa- és ólommetszet, géppel gyártott papirt kézzel gyártott helyett, s 
természetesen a legújabb nyomóigépeket részesiti előnyben a régebbi 
rondszerűekkel szemben. Normalizálni igyekszik, ellentétben az eddigi 
irányoknál uralkodó individualizálással szemben s a tömeg számára 
gyártott olcsó könyvet fontosabbnak tekinti az eddig oly becsben tartott 
amatőr kiadásoknál. Ebből aztán önként következik a tömee-irodalom 
kiszolgálása és nem a l'art pour l'arté. A régi dekoratív elemek eles
nek s helyükbe a céltudatosan alkalmazott vonal, négyszög vagy kör 
(Blickfang) lép. Mivel az olvashatóság az elsőrendű követelmény, lehe
tőleg kerüli a tul széles vagy tul keskeny, valamint a görbített sorokat 
is. Teljesen alkalmazkodik a normalizált papiralakhoz (DIN-formátu-
mok ) , kedvenc betűje a groteszk, de a nyugodt vonalú klasszikus an
tikva, továbbá a gépirásbetű is bő szerephez jut. A tipografizálás sza
bálya: megfelelő betűnagyság választása, tökéletes térelosztás és indo
kolt ellentétek képzése. Ez utóbbit bizonyos elemek szembeállításával 
éri el. Ezek lehetnek: kis és nagy írás, kis és nagy felület, finom és 
erős betű, teleszedett és üres felületek, egyenes és ferdén állított sorok 
vagy vonalak, zárt és feloldott csoportok, stb. Itt a variációs lehetőség 
szinte határtalan. Az uj tipográfiának a színnel szemben is céltudatos 
az állásfoglalása. Pszichofizikai megállapítás szerint u. i. az egyes 
színek hatása az emberi kedélyre különböző s igy a célnak legjobb a piros
fekete-fehér színkombináció, melyben azonban a fehér szin is mindig ak
tív elem, ellentétben régi passzív háttér szerepével. Csák ezek után kö
vetkezik a zöld, kék, szürke és sárga szin felhasználhatóság tekinteté
ben, i 

Az uj tipográfia szülötte a, fotómontázs, ez a nagyszerű lehetősé
geket nyújtó szimultán ábrázolási mód, továbbá a tipográfia és fotográ
fia helyes összeolvasztásából keletkező tipofotó, valamint a fotogramm. 
Ez utóbbi alatt kevesebb vagy több fényt áteresztő tárgyak fényérzé
keny papírra vagy filmre való másolását értjük fényképezőgép közbe
iktatása nélkül. Az eredmény felhasználása mozgalmasságot, sőt valósá
gos sebességet kölcsönöz a nyomtatványnak a valóságnak megfelelő se
besség következtében előálló elmosódottság kihangsulyozásával. 

Az uj tipográfia főtulajdonságai ezek szerint a következőkben fog
lalhatók össze: Megszabadulás az előítéletektől, tradícióktól, régieske-
déstől és akadémizmustól (ilyen pl. az u. n. „aranymetszet" szabálya, 
egyfajta irás használata egy nyomtatvány keretén belül, kurzív betű 
nem ritkithatósága, stb.), melyek nem optikai indokoltságok, hanem 
megmerevedett formák; egyszerűség betűben és rajzban; foltok szem
beállítása: célszerűség mindenek előtt; különleges követelmények szem
előtt tartása (más hatást céloz a plakát, mást a levélpapír vagy könyv
fedél) ; harmonikus egyensúly a térelosztásban, áttekinthetőség és 
egyenesvonalúság a szedésben; technikai adottságok kihasználása; ter-
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vező, grafikus és a kivitelező szakember összedolgozása. —i Ezek azok 
az irányelvek, melyek ma is épp oly indokoltak, mint majd két évtized", 
előtt és amelyek mellett még sokáig ki fog tartani a tipográfia. 

Természetesen eltérés ezektől az elvektől ép elég akad a mindenna
pos nyomtatvány-termelésben, aminthogy rengeteg épület is készül nap
jainkban minden stilus és célszerűség hiányában. Ezek azonban csupán 
szórvány-jelenségek, melyek kivételek és csak a haladás szabályát erő
sitik. Ebből a szempontból feltűnő még az eddig vezetőszerepet játszó 
német grafika változása az utóbbi években. Németországban u. i. az uj 
tipográfia a fentieken kivül még két különleges irányelvet hozott létre 
annak idején: a gótikus betűk és a nagy kezdőbetűk mellőzését, mind
kettőét a nehéz olvashatóság és a racionalizálás miatt. Most a ,gleieh-
schaltolt' német grafika nacionalista mámorában ismét visszatér a gót 
betűhöz és a nagybetűk használatához. (—r —^ő) 

A MAI OLASZ VEZETŐK SZOCIÁLIS EREDETE. A z American Politi-
oal Science Rewiew hasábjain érdekes tanulmány jelent meg a 

mai olasz állam vezetőférfiainak szociális eredetéről. A tanulmány 
jó példa arra, hogy az egyes politikai tünetcsoportok hogyan közelíthe
tők meg a tudomány eszközeivel. 

A szerzők (Harold Lfitsswéll és Renro Sereno) az emiitett kérdéssel 
kapcsolatban két csoportot különböztetnek meg. A z egyilki csoportba 
tartoznak a felfelé ivelő, a mai olasz rendszert kifejező szervek és in
tézmények, a másodikba viszont azok, melyek a multat és így a hanyat
lást reprezentálják. Kutatásuk a következő összeállítást eredményezte: 

I. A felfelé ivelő szervek és intézmények. Munkás Kispolg. Péuzariszt. Szút. ariszí.. 
(Kormány 0 12 7 2 

[Nagytanács 0 7 1 1 

Párt, végreiiajtótoizöttság 0 6 . • 0 - 1 

Tartományi párttitkárok 3 50 S / 4 
Szindikátusok főtisztviselői 0 10 1 1 

Földmunkás szindikátus titkárok 0 53 0 0 
Ipari munkásszindikátuB titkárok 0 51 0 0 
Keresik, alk. szind. titkárok 4 39 0 0 
Mjumkaadők 0 2S 1 2 5 

H. A hanyatló' intézmények. 
Szenátus 3 87 54 46 
Kamara 16 03 50 2 8 

Államtitkárok 0 6 3 <j 
Polgármesterek 3 5 18 &3 

A táblázat szerint a mai olasz vezetőférfiak szinte kizárólag a kis
polgárság soraiból kerültek ki. Ezzel szemben a hanyatló intézmények 
körében a kispolgárság kisebbség, itt a pénzarisztokrácia és a szüle
tési arisztokrácia dominál. A munkásosztály egyik csoportban sem ját
szik szerepet. i 

Ugyancsak ér3ekes képet nyújt a mai olasz vezetők eredeti foglal
kozásának kivizsgálása. A hanyatló intézmények összetétele ebből a 
szempontból meglehetősen heterogén. A szenátus 190 tagja közül 8 
mérnök, 4 vegyész, 10 orvos, 20 katona, 32 arisztokrata, illetve tábor
nok, 10 üzletember, 15 szellemi munkás, 18 újságíró s 73 ügyvéd és 
biró található. A felfelé ívelő intézmények vezető körének összetétele 
sokkal egyszerűbb. Kevés kivétellel valamennyi politikai szervező és 
agitátor volt. Az idevonatkozó kimutatásból kiderül, hogy a jogászok 
(ügyvédek és birák) megőrizték pozicióikat az uj rendszerben is, a ta
nárok viszont kiküszöbölődtek, jóllehet azelőtt például Olaszország mi-


