
Vélemény a magyar stílről.

Ezelőtt harminczkét évvel, mikor az a panaszos 
szózat, hogy a magyar tudománynak nincsen 

háza. s kénytelen szűk helyiségben zselléreskedni — az 
egész nemzetnél visszhangra talált; úgy hogy köz- 

l adakozás útján a Magyar Akadémia palotájára óriási 
I összeg gyűlt össze s már a kivitelhez is hozzá lát
hattak : az építési tervekre vonatkozólag különböző 
nézetek merültek föl. A többek között az egyik lap 
azt ajánlotta, vegyék tekintetbe a terv fölötti döntés 
alkalmával az épületnek rendeltetését, úgy hogy an- 

' nak külsején is a magyar szellemnek valami külön
leges kinyomata legyen; szóval, a hogy azt mai nap- 
ság mondanák: legyenek tekintettel a magyar stílre. 
Egy másik lap azután, a kétségkívül egész komo
lyan, hazafias jóakaratból nyilvánított óhajra azt a 
gúnyos megjegyzést tette, hogjr a tisztelt laptársnak 

i a tervre nézve valószínűleg a subagallér lebeg szeme 
előtt s ilyes valamit találna elfogadhatónak. Hát igaz, 
hogy tudtommal eddigelé még nem igen állapították 
meg, milyen Volt tulajdonképen az ősmagyar építé-
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szeti stíl, miután régi forrásaink inkább csak sátrak
ról beszélnek; legfölebb Huszka Sándor, a magyar 
díszítő stíl fáradhatatlan búvárának, nem rég nyil
vánított nézetét lehetne elfogadni, hogy ősmagyar 
építészeti jelleget leginkább a székely házakon, és 
különösen ezeknek kapuin találhatunk. Az Akadémia 
palotája azután, egy német építész terve szerint, 
többféle stíl összeadásával, szerencsésen fölépült s 
az új országház elkészültéig mindenesetre a fővárosi 
Dunapart legszebb épülete marad. Jellemző az egész
ben, hogy a mit napjainkban még jelentéktelenebb 
ipartárgyaknál is, mint egyik fő követelményt hang
súlyoznak, három évtized előtt monumentális, nem
zeti középületen, még a közvélemény őrei közül is, 
nemcsak fölöslegesnek, de egyenesen komikusnak 
találták.

Az utóbbi időben azután annál inkább hangsúlyoz
zák már nálunk is a stílszerűséget; úgy az építés
ben, mint a bútor, edény, ékszer és egyáltalán a: 
ipar majd minden ágában és így természetesen a| 
nyomdászatban is.

Igaz, hogy a folyton változó ízlés következtében, 
a jelleg a többi iparágnál is folyton módosul, de 
talán sehol sincs úgy, mint a mi szakmánknál, oly 
gyakori átalakulásnak kitéve. Vegyünk csak elő egy 
csomót az utóbbi 20—25 év alatt készült nyomtat
ványokból, avagy csak lapozgassunk néhány régibb 
és újabb betűminta-könyvben s kaleidoskopszerűen 
fognak szemeink előtt elvonulni: a szöveg angol jel
legű betűi mellett a néhol egyszerű franczia és elze- 
vir, de túlnyomólag igen czifra czímsorok, rózsa- és 
repkény-körzetek; azután a médiáéval, az ő sokféle
ségével; hogy ismét helyet adjon elzevir és franczia
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folvóbetűknek,* a nehézkes drapéria után a Prcciosa, 
Holbein s más egyéb körzetek, görög, román, góth, 
többféle renaissance, rococo stílű kezdőbetűk, fej- 

[j léczek és záró díszek. Hasonlóan egy újabbkori nép
vándorláshoz: tért foglalnak, tért veszítenek, néma
ságukban is hangosan hirdetve a sors állhatatlan- 

Ij ságát, mely uralkodásuknak oly rövid határt szabott. 
Bizonyos, hogy a haladást, a változatosságra való

törekvést nem lehet kárhoztatni, sőt inkább méltánv-
|j lást érdemel; kivált ha alkalmazása a maga idején 

és a maga helyén történik. A betűöntödék folyton 
íj  szaporodnak, a versen}' közöttük mindig erősebb és 
[ I erősebbé válik, a mi őket, természetesen, mindig na- 

yobb erőfeszítésekre, mindig újabb és újabb lele- 
I: I ménvekre készteti. Alig, hogy az egyik valamely 

I meglepő dolgot világgá bocsát, a másik iparkodik 
j|; még meglepőbbet produkálni; úgy hogy a mi ma 
1 t nég líj volt szemeink előtt, holnap már avultnak 

Jtűnik föl. Fölhasználták a növény- és állatvilágot, 
/ kölcsön vettek az építészettől is, s most azután már 

egyéb nem következhetett, mint hogy egész tájképek 
kerüljenek ki az öntödékből. Jellemző, a hogy egy 

| | j szakíró nem régiben e tárgyról nyilatkozott: »Ha a
ifi többi iparágnál egyik stíl a másikat gyorsan követi, a 
| | j  mi szakmánknál ebben valóságos vágtatás történik«.

* Helyesebbnek találom e kifejezést a Brotschrift elneve
zésé re , mint a hönyvbctű szót; már azért is, mivel e betű

ket nemcsak könyvek, hanem lapok és más egyéb nyomtat- 
I } ványok készítésére is használják. A Ballagi Mórtól javasolt 

i közhasználatú betűk, a mellett, hogy szintén megfelelő el- 
t  j nevezés lenne, szerintem kissé hosszadalmas. A kenyérírás, 
f  |  mely szót némelyek még ma is használják, mint szolgai 

fordítás, minden körülmény között elvetendő. Á. M.
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S ha e haladás, c változatosságra való törekvés 
használ a betűöntödéknek, használ a nyomdászat 
fejlődésének is, alkalmat nyújt törekvő czégeknek és 
törekvő munkásoknak tehetségök fokozására, vagy 
a már elért fokozat bemutatására. De mint minden
nek, ennek is, a sok jó mellett, van rossz oldala is, 
tudniillik, hogy könnyű alkalmat szolgáltat a sokféle 
betűfaj és díszítési irány gyakori összekeverésére 
vagy helytelen fölhasználására. Véleményem szerint, 
ennek fő oka abban keresendő, hogy a mennyire az 
anyag tekintetében előre haladtunk, s az immár oly 
gazdaggá és sokféleségűvé tétetett, szakképzettségünk 
— elég sajnos! — általánosságban nem fejlődött ki 
annyira, hogy, egyes dicséretre méltó kivételeket le
számítva, munkálkodásunk közben, az ügyesség és 
talán a gyorsaság mellett, egy kis adag hamisítatlan 
művészi érzékre is törekednénk.

A hol a dús vagyonnal nem párosul észszerűség 
és nemesebb ízlés, ott sok esetben megvan a haj
lam a szertelen pazarlás és hivalgó fitogtatás iránt, 
így vannak sokan a nyomdai anyaggal is.' A mi 
becses a szekrények rekeszeiben található, mind ki 
lesz tárva s alkalmazást nyer, ha nem is alkal
mas az illető munkára; s lesz belőle czifra, de 
nem szép.

A következés azután, hogy találunk nemcsak a 
vidéken, de a fővárosban készült accidenz-munkákon 
vagy díszkiadásra szánt könyveken három-négy, sőt 
néha még többféle stílből is valamit. Olasz renais- 
sance fejléczék mellett görög (vagy nyomdai mű
nyelven grécque) kezdőbetűket, rococo stílű záró dí
szekkel, hozzá a szöveg angol jellegű betűkből és 
még szerencse, ha a czímlap sorai — mint azt újab-
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bán többfelé cselekszik — nincsenek cursivból szedve. 
Pedig hát, a valódi szépérzék, még a szöveg között 
sem igen tűrheti meg a sűrűn alkalmazott cursiv ki
emelést. Egész czímlap ebből szedve, éppenséggel 
nyugtalan, lebegő hatást gyakorol a szemlélőre. — 
Némelykor ugyan az ilyen összekeverést, elég hibá
san, szabad stílnek nevezik; hibásan, mert a szabad 
stílnek is megvannak a maga törvényei s nem a 
többféle stíl összekeverésében, mint inkább a termé
szetesre való törekvés mellett, a túlterheltnek mellő
zésében találja kifejezését.

A mint a zenében a hangok, a képírásban a szí
nek, a szobrászatban az idomok összhangjában van 
a közvetlen, lebilincselő varázs, úgy minden más 
alkotás, ha nem is egészen a művészi, csupán csak 
a szép jelzőjére akar igényt tartani s műérzékkel 
megáldott lélekre kedvező hatást gyakorolni: leg- 
kevésbbé állhat össze nem illő alkatrészekből. Igaz, 
hogy olykor a disharmoniának is lehet, kivált különcz 
vagy műveletlen lelkekre legalább olyanszerű hatása, 
mint ama bizonyos persa követre a hangszerek pró
bálása az előadás előtt, ki e hangzavart egész el
ragadtatással az opera legszebb részének nyilvání
totta; de maradandó becscsel, mintaszerű képesség
gel soha sem fog bírni.

Szükséges tehát minden jóra való alkotásnál, hogy 
abban bizonyos összhang legyen, melynek hiánjrát az 
egyes részletek bármily tökéletessége avagy szép
sége nem pótolhatja. Szükséges kivált a stílszerű 
munkálkodásnál, melyhez a kellő képességet, ha a 
hozzá való anyag is megvan, leginkább e nembeli 
mintaszerű munkák tanulmányozásával szerezhetjük. 
Ilyen mintaszerű munkák nálunk is már szép szám-

ÉYKÖNYV. 1893. 2



1 8 V K LK M ÉN Y  A M AG YA R S T ÍL R Ő L .

mai készülnek s azok tanulmányozása, sőt, legalább 
eleintén, utánzása sem lehet káros. Az utóbbi körül
mény nem fosztja meg azért az illetőket önállósá
guktól; a legnagyobb művészek is eleinte többnyire 
csak másolók voltak, később a jó iskolát megszokva, 
alkották önálló szellemükből kifolyólag, halhatatlan 
műveiket. így azután, a jó iskolát követve, a mi 
kisebb-nagyobb művészeink is. általánosságban véve, 
helyesebb műveket alkothatnak; szemük előtt tartva 
egy régi, de örökigaz aesthetikai törvényt, mely sze
rint »minden mester elavul, csak a valódiság nem; 
és csak a valódiság végtelen, mert kimeríthetetlen«. 
Igen; keresni fogják e valódiságot s akkor díszítő 
stílusunkban ritkábbak lesznek a vékonyka oszlopo
kon nyugvó, vagy éppen a levegőben függő, nehéz 
görög tetőzetek, a száraz márványból nyíló élő vi
rágok, s más ilyen, a természet törvényeit gúnyoló, 
az összeállító szedőnek fölületességét bizonyító, ha
zugságok. S egyáltalán tájékozva lévén a stílszerű
ség tekintetében, talán szakmánk is komolyabban 
rátérhet majd a magyar stíl kérdésére.

Igaz, hogy eddig is már élőszóval s a minden 
tekintetben türelmes, minden elvnek és eszmének 
egyforma készséggel szolgáló nyomdafesték közve
títésével, hallottunk már többféle nézetet a magyar 
stílről. De ha e többféle nézet közül egynémelyiket 
komolyan fontolóra veszszük, minden chauvinistasú- 
gunk mellett is, a magyar nyomdászati stílről majd
nem azt kell állítanunk, a mit Bánk bán mond a 
hívségről, hogy olyan »kisértet, melyről minden em
ber fecseg, de még nem látta senki is«. De azért 
hadd álljak be én is e »minden ember« közé; talán, 
ha minél gyakrabban hozzuk e kérdést napirendre,
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az igazán hivatottak is kilépnek várakozó állásuk
ból s döntő szavukkal a helyes megoldást elősegí
tik. Mielőtt azonban a kérdés részleteibe bocsátkoz
nám, szükségesnek találom magával a stíl lényegé
vel foglalkozni, más szóval, annak tulajdonkápeni 
fogalmával tisztába jönni.

Egyik aesthetikus szerint háromféle stíl van a 
művészetben. Egyik az idők stílje, s ebben az első a 
görögök előtti vagy ó-keleti stíl, melyet szimbolikus
nak is lehetne nevezni; jellemzi a folytonos küzde
lem, hogy a benső érzelmet minél alkalmasabb mó
don kifejezésre juttassa s leginkább a hatalmas ará
nyok iránti előszeretetben nyilvánul. — Ide tartozik 
még a görögök és rómaiak klasszikus antik stílje, 
valamint a keresztény művészetek stílje is, mely 
utóbbi ismét a romanticus s az újabb idők modem 
stíljére oszlik. Másik az úgynevezett nem zeti stíl, 
vagyis a művészetben az illető nemzetnek jellegétől 
meghatározott előállítási modor; így az olasz, fran- 
czia, német s más ilyíéle stíl. Ennek megvannak a 
maga időszakai, mikor az illető nemzet művészi ki
fejezése majd a nagyszerű és fenséges (román és 
góth), majd a szép (renaissance), majd pedig a ke
cses vagy kellemes (rococo) felé irányult. Végül az 
egyéniség stílje , mely egyes művészeknél a fölfogás 
és kivitel tekintetében nyilvánuló modorban nyer ki
fejezést s e modor követőiben iskolát teremt ma
gának.

A mi kérdésünket tehát a második osztályzat, a 
nemzeti stíl, érinti. Lássuk tehát, van-e ilyen mi- 
nálunk ?

Boldogabb nemzeteknél, hol tartós béke mellett, 
a vagyonosodás s ennek következtében a művelő-
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dés folyton fejlődhetett, mint például az olaszoknál 
különösen Velencze- és Flórenczben; hol a közép
kor utolsó századában a keleti kereskedelem folytán 
mérhetlen kincsek halmozódtak föl; ott, a kellő támo
gatás mellett, a renaissance-hoz hasonló mozgalom
hoz út és eszközök megvannak. De egy rokon nél
kül álló, idegen népek közé ékelt nemzetnek, mint 
a mienk, melynek úgyszólván egész élete hadako
zásból állott, kivált saját egyéniségéből kifolyó iro
dalom, művészet vagy magasabb ipar számára nehe
zen bírhatott állandó virágzást biztosítani. Hozzá a 
sok idegen befolyás: német, olasz, bizancz, az Ár
pádok idejében; azután megint olasz, lengyel, cseh 
és megint német; csoda, hogy nemzeti sajátságaiból 
egészen ki nem vetkőztették; csoda, hogy ős-kultu- 
rájából annyit is megtarthatott, mint a mennyit a 
buzgó nyomozás folytán eddig napfényre került ma
radványok sejtetni engednek.

E maradványok hangosan szólnak a mellett, hogy 
minden idegen befolyás daczára, nemzetünk ízlésé
ben századokon keresztül bizonyos nemzeti sajátság 
uralkodott; különösen pedig díszítő stílusunkra nézve, 
mely egyik kiváló szaktudósunk * szerint, az arab és 
renaissance formák fülhasználásával keletkezett, és 
mint ismeretes fő motívumait a növényvilágból: száz
szorszép, tulipán, granátbimbó, szekfű, akanthusvirág 
— kölcsönözte s melyről az önállóság s így a mű
vészi egyéniség bizonyos foka már csak a százados 
tömeges gyakorlatnál fogva sem tagadható meg. — 
Szerinte, »a mint a külföldi vagy idegen származású 
honi iparos magyar embernek kezd dolgozni, rögtön 
áttér arra az ízlésre, mely népünknél százados gya-

* Dr. Szendrei János : Művészi Ipar. 1892., I,
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korlat folytán megszokott s mely által műveinek ke
lendőségét biztösíthatja«. Hiszi, hogy »a magyar dí
szítmény több-kevesebb idegen befolyás hatása alatt, 
emelkedve és hanyatlást érve, de tényleg létezett a 
hazában, s hogy annak még ma is oly dúsgazdag 
kincsei vannak elszórva az országban, melyek a leg
komolyabb kutatást és figyelmet érdemlik*:. Fölemlíti 
végül, hogy »e díszítmény oly üde, természetes és 
ős zamatú elemeket rejt magában, melyek, ha nem 
is a monumentális építészet, de mindenesetre a ki
sebb s különösen az iparművészetek minden ágában 
a legnagyobb haszonnal s a legmagasabb művészet 
igényeinek is megfelelőleg, alkalmazhatók és fejleszt
hetők*.

Bizonyára így volt, s ez állítás, ha nem is szár
mazna oly hivatott oldalról, nem szorul megerősí
tésre. Azonban van-e valami jelentékenyebb vonat
kozása a mi szakmánkra? volt-e valamikor érezhető 
befolyással a magyar stíl nyomtatványaink kiállí
tására ?

Igaz, hogy maga az említett szaktudós is, tanul
mányában néhány magyar motivumú csinos szél
díszítés és kezdőbetű rajzát mutatja be, melyek 
többnyire a XVII. századból származó fejedelmi és 
testületi oklevelet díszítenek s bizonyságot tesznek 
róla, hogy az irásművészet figyelme is a nemzeti 
ízlés kifejezése felé irányult; de a nyomdászatra ez 
ízlés, a mit ugyan az érintett tanulmány sem állít, 
nagyon kevés, úgyszólván semmi hatással sem volt.

Régi nyomdászaink részben egészen idegenek, 
részben pedig olyan magyarok, a kik kiképeztetésü- 
ket vagy külföldön, vagy ideszármazott külföldiek
től nyerték; s munkálkodásukban természetesen az
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így szerzett benyomások és irány után indultak. Fel
vidéki nyomdáink majdnem kivétel nélkül a lengyel 
s még inkább a német nyomdák iránya szerint dol
goztak; az alföldi és erdélyi nyomdászok, közülök 
többen Németalföldön nyerve kiképeztetésöket, job
bára az ottani ízlést és rendszert követték; a mi 
mellesleg megjegyezve, tekintve az ottani nyomdá
szat akkori magas fejlettségét, általános értelemben 
véve, nem is volt rossz irány. A kik mint emberek 
különben minden ízükben magyarok voltak, az ide
gen behatás alól alig bírtak szabadulni, s legfölebb 
úgy mint Tótfalusi Kiss Miklós, köztük a legmagya- 
rabb s legképzettebb, a magyar betűk helyesbítése 
s mindenek fölött hibátlan, correct magyar szedés
sel iparkodtak a nemzeties kívánalomnak eleget tenni. 
A külső kiállítás azonban vajmi keveset különbözött 
az idegen mintától.

Az 1882-iki könyvkiállításon, bízvást ki lehet mon
dani, hogy Magyarország régibb és újabb nyomda- 
termékeinek színe-java együtt volt. A ki figyelmesen 
tvpographus szemével vizsgálta a rengeteg kincset, 
igazat fog adni fönnebbi állításomnak. Ott láttuk a
XVI. században Nürnbergből származott fölfordított 
pyramid vagy tölcsér alakjában szedett czímeket, 
felvidéki nyomtatványainkon; Pázmán Péternek a
XVII. század első felében Pozsonjrban készült »Ka- 
lauz«-a, bár egészben véve csinosan kiállítva, nagyon 
hasonlít az akkori bécsi nyomtatványokhoz; a deb- 
reczeni és erdélyi munkák abban különböznek némi
leg az e korbeli külföldi nyomtatványoktól, hogy 
előszeretettel vannak rajtok a tele czímsörok alkal
mazva; s miután ezek természetesen csupa versali- 
sokból állnak, a szükséglet Szerint vékonyabb vagy
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vastagabb zárkákkal vannak ritkítva. Az egészből 
azt a benyomást nyerhettük, hogy régi nyomdá
szainknál a belső tartalom volt a fődolog. Azután, 
tekintve az akkori viszonyokat, a folytonos török, 
tatár vagy labancz csapatok elől minduntalan mene
külni kénytelen nyomdászok közül még a legtehet
ségesebbek sem érezhették nagy kedvet a stílszerű
ség kérdésével foglalkozni; a kerített felvidéki váro
sok nyomdászai pedig, mint már említém, többnyire 
idegenek lévén, kedvezőbb helyzetük mellett sem 
volt érzékük, munkájukban egy előttük idegen, tudni
illik magyar ízlésnek, fejlődését elősegíteni.

Tehát a múltból nem igen találunk nyomokat egy 
esetleg már fennállott magyar nyomdászati stílre 
nézve. — Kiindulásul vagy továbbfejlesztés czéljára 
ilyen nem áll rendelkezésünkre. Szükséges tehát ki
indulási pontot keresni, a mely egy ilyennek terem
tésénél irányadóul szolgáljon. Az, hogy magyar stílt 
nekünk is kell teremteni, nem szorul hosszabb bizo
nyításra. A legtöbb iparág arra törekszik, hogy e 
kérdésben a hetyes útat, a helyes megoldást meg
találja; s épp azért a szellemi érdeket, a haladást 
szolgáló, immár nálunk is magas fokon álló nyom
dászat sem tehet e tekintetben kivételt. A kérdés 
csak az, melyik lenne a helyes iránypont?

Az eddig nyilvánított vélemények mind, vagy leg
alább kevés kivétellel, úgy fogják föl a dolgot, hogy 
iparkodjunk magyar művészek megnyerésével, hazai 
betűöntödék révén s ezek szaporításával fejléczeket, 
kezdőbetűket, záró díszeket s más ilyeneket magyar 
motívumokkal készíttetni. Szóval, a decorativ rész 
legyen magyaros. E téren csakugyan sok szépet lehet 
alkotni; különösen, ha az örökké kimeríthetetlen,
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örökké változatos természet világából merítünk; a 
fönnebb említett, magyar stílű virágdíszítésekkel. Le
hetne azután megfelelő helyen, a szintén eléggé vál
tozatos, eléggé gazdag magyar történelemből is egyes 
mozzanatokat alkalmazni.

Azonban én azt a szerény nézetet koczkáztatom, 
hogy a díszítések megváltoztatásával, vagy mond
juk megmagyarosításával, még nem nyertünk igazi 
magyar nvomdászati stílt. Hozzá járul ehhez még a 
magyar nyomtatványnak helyes magyarsággal való 
szedése, helyes beosztása, helyes elválasztások, he
lyesebb betűalakítások (kettős betűk helyesbítése); 
azután még a tanulási idő alatt már a magyar mű
velődés megkedveltetése, fölszabadulás után pedig 
nem annak lenézése és fitymálása, hanem inkább 
minél nagyobb mérvben való elsajátítása.

A könyvkiadókban is valamivel több magyaros 
ízlés és gondolkodásmód szükségeltetnék; mert most 
még egyszerűbb dolgokban is szívesen vétenek ezek 
ellen. íme egy meglehetősen elterjedt könyvboríték: 
Shakespere (első czímsor vékony text), minden mun
kái (vastag dupla-mittelből), fordítják többen (ciceró
ból), következik a kiadó ■— Ráth Mór czégjegye, a 
kinek tudvalevőleg csakis Bécsben vagy Bécshez 
igen közel tudnak magyar könyvet jól kiállítani. 
Pedig hát magyarul értő ember, egy kis olvasott
sággal fölruházva, könnyen megérti, hogy itt a Sha
kespere kiemelése olyan fontos, sőt még fontosabb 
mint az utána következő két szóé. Különben lehe
tett volna e kérdést valamivel több helyes érzék 
mellett, úgy is megoldani, hogy mind a két fősor 
körülbelől egyforma nagyságú vagy fokozatú betű
ből szedetik. — Hát biz ez belevág a magyar stílbe!
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A kiadók után a nagyobb nyomdák élén állók 
(művezetők, igazgatók) is sok tekintetben hozzá
járulhatnának a magyar stíl megteremtéséhez. Elő
ször is, ha ott, a hol még megvan, szakítanának 
azzal a rendszerrel, mely minden tekintetben a né
met nyomdászattól veszi impulsusát, egyedül üdvö
zítő rendszernek vesz mindent, a mi onnan, az élel
mes utazók révén hozzánk kerül; másodszor, hogy 
ők maguk is kevésbbé lennének a német cultura bá- 
mulói s kiválóbb állásuknak megfelelőleg, kiválóbb 
súlyt fektetnének nyomdászatunk igazán a hazai vi
szonyoknak megfelelő fejlesztésére.

Kevés szóval van mindez elmondva, pedig ha ko
molyan gondolkozunk, nagy horderővel biró s nem 
is oly gyorsan megvalósítható dolgok ezek; a mint 
hogy maga a magyar nyomdászati stíl is csak foko
zatosan, az összes tényezők tervszerű közreműkö
désével válhatik valósággá.

A mit fölhoztam, e tényezők egyik, véleményem 
szerint nem is legutolsó, részét képezi.

Ne csak külsőleg, de önmagunkban, gondolkozás
módunkban legyen meg a magyar stíl!...

Á cs M ihály.


