
SZECZESSZIÓ — MODERN IRÁNY.

Irta BUTKOVSZKY BERTALAN.

j l .ikor az angol földből kiburjánzott szeczesszió földkörüli 
útjában a közelebb eső országokon át hozzánk is bevonult, 
megjelenésével mint mindenütt, nálunk is két táborra osztotta 
a  művészek és iparosok gárdáját.

Az egyik fél magasztalva, nagy jövőt jósolt neki, a másik 
része pedig csak korcsszülöttet vélt benne felismerni s így már 
jóelőre el is temette azt.

Erős tollharczot is vívtak e végből egymással. Amazok 
mellette, emezek ellene. Igyekeztek argumentumaikkal a hozzá 
nem értő nagy közönséget meggyőzni arról, hogy csakis az 
■ő általuk felhozott indokok az egyedüliek, a melyek elfogad
hatók és követendők.

Hogy melyiknek volt igaza, ezideig még eldöntetlen maradt. 
S így egyedül csak a jövő van hivatva e felett végleg hatá
rozni, már tudniillik akkor, ha majd a gyakorlat bebizonyította 
a  szeczesszió használhatóságát, vagy ennek ellenkezőjét. De 
addig is, míg e két eshetőség egyike teljesedésbe menne, idő
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szerűnek látom erről szakmánkra vonatkozólag egyet-mást 
elmondani; illetve kifejteni a nyomdászatban a szeczessziónak 
milyen mértékben való használását.

Ismeretes, hogy az utóbbi két évtized a nyomdászatot olyan 
átalakuláson vitte keresztül a modern irány  keletkezésével, 
melynek mai eléggé tartós állapota bizonyítja, hogy a rég keresett 
helyes utat megtaláltuk, most már csak azon legyünk, hogy erről 
le ne térjünk, hanem hogy erőnkhöz mérten továbbra is egyen-
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1. ábra.

gessük azt, hogy ezáltal a jövőben azon még a kevésbbé jár
tasak is biztosan haladhassanak előre. Ez elvileg így van ugyan,, 
de a gyakorlat mást mutat, mert míg elődeink biztos talajon 
vezettek, addig a mai nyomdász-nemzedék csak göröngyös 
utakon botorkál.

Még nem oly régen volt, midőn több külföldi kiválóbb 
szakember feloldotta azt a nehéz lánczot szakmánkról, mely 
örök egyformaságával kötve tartotta azok kezét, a kik sza-
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2, ábra.
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badabban gondolkozva, jövőt akartak teremteni nyomdásza
tunknak. Ezek voltak szakmánkban azok a héroszok, a kik 
ez által összetörve a múltat emlékeivel együtt, igyekeztek 
olyan körben mozogni, mely eleinte szűknek bizonyúlt, de 
csak azért, hogy későbben aztán annál rohamosabban nagyobb 
tért foglaljon el, mint azt a szabad irány létrejöttével tapasztal
hattuk is.

A szabad irányt, mely ugyan már régi eredetű, a legnagyobb 
nyomdászállam: Németország is csak a nyolczvanas évek vége 
felé kezdette fokozatosan kultiválni. Csak fokozatosan, mert 
e mellett még mindig érvényesült a régi stil is (1. ábra) s csak

a későbbi években sikerűit a szabad irány kicsapongó fantáziá
jának teljesen kiszorítania ezt.

A szabad irány annak idején új korszakot jelentett nyom
dászatunk történetében. Keletkezésével új emberekké lettek 
követőik. S méltán, mert ez az egyetlen stil volt az, mely a 
a  kompoziczión kivűl okvetlen megkövetelte alkotójától, hogy 
mesterségében — mester is legyen. S talán e czím idealisztikus 
hangzása okozta aztán azt, hogy ebben az időben túlsók volt 
a kontárok száma, a kik a szabad irányt szószerint véve, igye
keztek e fogalmat még ■❖ szabadabbá* tenni az által, hogy mun
káikat felczifrázták a rendelkezésükre állott összes anyagokkal
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olyannyira, hogy e tömkelegből nem lehetett többé kivenni a 
czélt, melyet szolgálnia kellett volna. (2. ábra.)

Ez.ek az egyének, mint a bemutatott ábra is mutatja, csak 
megölői lettek volna a szabad iránynak, ha a körültekintőbbek 
minden eszköz felhasználásával nem figyelmeztették volna őket 
az ebből eredő későbbi bajokra. S ez használt is némileg, 
a mennyiben azok, kik idejekorán belátták munkájuknak ered
ménytelenségét, sajnálattal ugyan, de mégis lemondtak a remélt

pálmáról azok javára, a kiknek rátermettségök e részről jóval 
többet ígértek.

S ezek aztán részben meg is feleltek hivatásuknak, a meny
nyiben a műszedés iránt érzett előszeretetük folytán a későbbi 
időkben már sikerűit nekik is olyan munkát előállítaniok, me
lyeknek versenyképessége előtt még a külföld is meghajolt.

Jelen alkalommal bemutatott minták (3., 4. és 5. ábra) kiseb
bített reprodukálásából láthatni, hogy a szabad iránynak Magyar- 
országon is voltak olyan követői, a kik biztos kézzel igyekeztek
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e téren feltűnni mindaddig, míg a mostani új irány meg nem 
győzte őket arról, hogy csak a korral való haladás megtartása 
mellett lehetünk életképesekké.

S ez a felfogásuk nagyon is időszerű volt, ha visszagondo
lunk arra, hogy az akczidensz-szedőnek a szedésen kivűl még 
az időtrabló fúrás-faragás mesterségét is el kellett sajátítania, 
melyek ha nem jártak kellő sikerrel, még a legjobbakat is 
cserben hagyták. S így nem lehet csodálkozni azon, hogy az 
új irány keletkezésével műszedőinknek a szabad irányról már 
előre jósolt összes állításaik egy szép napon romba dőltek és 
hogy ettől fogva csak ez új irány elsajátításáért törték magu
kat; sőt természetesnek lehetne mondani azt a meleg vonzó
dást, melylyel adózniok már egyénileg is szükséges volt a 
jövőre nézve.

Ez új irány a nyomdász-világban két czímen szerepel: 
szeczessziós és modern elnevezéssel. S ez a két ismeretlen 
új világ teljesen elegendő ahhoz, hogy akczidensz-szedőink 
nyakát szegje, a mennyiben — kevés kivétellel -  nincsenek 
tisztában az iránt, hogy melyiket kövessék s igy sokszor 
megesik, hogy a kettőnek egy olyan zagyvalékét bocsátják 
világgá, melynek látása könnyen megdöntheti a szabad irány 
volt követőiről táplált eddigi jó véleményünket.

A szeczesszióban — mint már előbb is említettem, a midőn 
Európán átvonúlva, érintette azokat a nagyobb városokat, 
a hol szó eshetett ez új csillag világító erejéről vagy ennek 
ellenkezőjéről — a nyomdász-világ is igyekezett a nevesebb 
betűöntők útján felfedezni olyan vonást, mely esetleg uralkod- 
hatik későbben az előtte elfogadott és jónak talált stil-rendszeren.

S a szakkörök a sok pro és kontra vélemény után találtak 
is módot arra, hogy a szeczesszió a nyomdászatban is kép
viselve legyen, de más alakban, mint a hogy az napvilágot 
látott, mert szakmánkban már lényegileg módosulást szen
vedve, új nevet is kapott, mely aztán modern elnevezéssel 
lett ismeretessé. S ettől kezdve a szakemberek csak modern 
nyomdászatot ismernek.
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Téves tehát az a felfogás, mintha a nyomdászat egyedül 
a szeczesszió híve lenne. Ezt a nézetet leginkább a betűöntők 
vallják akkor, midőn azt a sok kiselejtezni való újdonságot 
ezzel az elnevezéssel bocsátják világgá. Ezek helyébe pedig 
üdvösebb volna a mi águnkra, sőt rájuk nézve is, ha kizáró
lag csak modern színvonalon álló és ezáltal a szemnek is tet
szetős dolgokkal kedveskednének megrendelőiknek. A tapasz
talat azonban oda enged következtetni, hogy a jót gyakran 
mellőzve, olyan dolgok előállításával foglalkoznak és bocsáta
nak forgalomba, — a mi öntőinket nem is említve — me
lyeket egy, a mai kornak hivatott nyomdásza sem akczeptálna, 
de miután ilyenek csak nagyon kevesen vannak, az ő bejegyzett 
szeczessziós figuráikkal manapság bizony igen jó  vásárt csi
nálnak.

Illő volna e helyen, az egyes öntők termékeit részletezve, 
a czélszerűbbeket megemlíteni, de midőn ez alkalommal csak 
irányt óhajtok mutatni, visszatérek fentnevezett modern nyom
dászatra, melyet ha fejleszteni kívánunk, úgy okvetlen ismer
nünk kell azokat az előnyöket is, melyek ez irányt a jelenben 
elfogadhatóvá teszik.

A nyomdászatban a modern irány az egyedüli, mely az 
eddigi stíleket felülmúlja és pedig több okból:

1. Technikai oldalát mérlegelve, el kell ismernünk, hogy 
a rendelkezésünkre álló jó  anyaggal kevesebb fejtörés mellett 
is sokkal jobbat és szebbet is alkothatunk, mint a szabad 
iránynál, a mi már magában véve is elég ajánló-levél lehet 
arra nézve, hogy e szeczesszióból kivált modern iránynak 
lelkes úttörői legyünk a jövőben is.

2. Czélszerűségénél fogva, a mennyiben ez irány teljesen 
mellőzheti az eddigi elmaradhatatlan vázlat-készítést. Mert míg 
a szabad irány a sikeres kivitel szempontjából megkövetelte a 
pontos és megbízható rajzot, addig emennél egy pár czeruza- 
vonás is hű tükrét nyújthatja a készítendő munkának.

3. Gyakorlatilag is megbecsülendő, mert míg a szabad irány 
időtrabló munkájával sem értük el vágyaink netovábbját, addig
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ezzel csekély időkihasználással is siker koronázhatja fáradsá
gunkat.

Ezek volnának, az itt fel nem soroltakon kivűl a főbb okok, 
melyek kényszerítenek bennünket ez irányt megbecsülni és 
tehetségünkhöz mérten kultiválni. De mielőtt átvinnők a gya
korlatba, szükséges, hogy alapismereteivel tisztában legyünk 
és elsajátítsuk, a mit — tekintve a modern irányban ez ideig 
felállított szabályok hiányosságaira — úgy vélek legczélsze-
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7. ábra.

rűbben elérhetni, ha a megfelelő képesítés mellett odaadóan 
tanúlmányozzuk azokat a nyomtatványokat, melyek ez ideig 
már megjelentek, hogy aztán az ezekből eredő véleményünk) 
esetleg egy újabb szabálylyal gazdagítsa a már meglevőket. 
Ilyen és ehhez hasonló dolgok megvitatására czélszerűnek 
találom a Szakkör helyiségeit, a hol az eszméket kicserélve, 
alkalom kínálkozik arra, hogy magunkat tökéletesítsük már 
csak azért is, hogy ne legyen részünk az itt bemutatott
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(6. ábra) és megnevezhetetlen stílben tartott szedés-mintának 
előállításában, melynek gyakori megjelenése könnyen lerontaná 
a modern irány felől tartott eddigi illúziónkat.

Hogy az Évkönyv ama t. olvasói is tisztába jöjjenek az általam 
oly nagyon ajánlott irány megtartásának mibenlétéről, illetve 
képletéről is, a kiknek ez ideig még nem volt alkalmuk meg
ismerni azt, bemutatok egy-két példát (7., 8. és 9. ábra), 
melyből a megtekintés után még a laikusabbak is levonhatják 
a konzekvencziát.

Mulasztást követnék el azzal, ha meg nem említeném még, 
hogy a mostani iránynak van még egy másik olyan oldala 
is, mely ezt ajánlatossá teszi még azok szemében is, a kik 
ezideig határozottan állást foglaltak ellene. S e z : a szabad 
iránynak alkalmas átvitele a modern irányba.

Abban az időben, midőn a szeczessziót a németországiak 
modernizálták, a szakkörök kiváló egyénei vita tárgyává tették 
még azt is, hogy lehet-e teljesen mellőzni a volt irányt. Hosz- 
szabb fejtegetés után abban egyeztek meg, hogy teljesen 
kiküszöbölik azt. S ez a határozatuk bizonyos ideig érvényesült 
is, de a későbbi időben hatályon kivűl helyezték, a mennyiben 
éppen azok, a kik leginkább ellene voltak, kezdték egybe
olvasztani s ma már nagyon sok eset bizonyítja is, hogy az 
akkor hozott egyoldalú határozatuk csak elvileg lett elfogadva.

S így ebből könnyen kiviláglik, hogy az intéző körök éppen a 
volt irány mellőzésével jöttek arra a gondolatra, hogy a szabad 
irányt ismét életképessé tegyék és hogy a modern nyomdá
szatban is utat nyissanak neki a további fejlődés felé. Innen 
ered aztán az, hogy a két stil összharmoniája a helyes kidolgo
zás után, megtéveszti még a legjobb szakembert is akkor, 
midőn hosszabb gondolkodás után is csak feltételesen nyilat
kozik az irányról, melyben tartatott. De e feltevésemet — úgy 
hiszem — legjobban bizonyíthatom, ha a 10. és 11. ábrákon 
látható szedés-minták szemlélésére terelem az olvasó ügyeimét, 
melynek megtekintése után be kell látnia azt, hogy minden 
czélszerűségük daczára is az első pillanatban határozatlan jelle-
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gűeknek tűnnek elő s igy nem lehet csodálkozni a fentebb 
elmondottakon.

A szabad iránynak a modern iránynyal való szoros össze
függését csak azért említettem meg, miután sokán vannak még 
olyanok, a kik a volt irány kimúlását fájlalják és a kik a 
modern iránynak e végből ellenségei, hogy még mindig nyílik 
tér az előbbit is gyakorolni, de csak ott, a hol az éppen megfelel.

Jelen czikkemben említett dolgok akczeptálását nem akarom 
ráerőszakolni azokra, a kik nem értenek velem egyet, a mennyi
ben mindenkinek szabad tere nyílik erre nézve véleményt alkotni 
úgy gyakorlatilag, mint elméletileg. S talán éppen e végből 
adtam meg az alkalmat egy oly témához, melynek későbbi 
helyes kibontakozása talán valamivel előbbre vihetné nyom
dászatunkat is czélunk eléréséhez.


