
A m agyar stíl fejlesztéséről.
irta : Pavlovszky J. Alajos.

Sok tekintetben nehéz témát választottam, de, mert 
aktuális, sőt életkérdésünk, hogy — egyelőre hazánk 

határain belül — a még zsenge, de a jelen időszakban 
már fejlődésnek induló magyarosról beszéljünk, szabad
jon saját felfogásomat ez Évkönyv lapjain fejtegetni.

A ki a magyar történelmet ismeri, bizonyára tisz
tában van azzal, hogy miért maradtunk a Nyűgöt 
mögött a művészet és ipar terén, — az azonban általá
nosan ismeretes, hogy míg nemzetünk ereje örökösen, 
évszázadokon át honunk megvédésére fordíttatott, de 
idegen nemzetek védőpajzsául is szolgált, addig az ipar, 
iparművészet és kereskedelem is csak a legszüksége
sebbre szorítkozott. Hiszen Magyarország egy évezreden 
keresztül élő bástyát képezett a keleti invázió ellen, 
mely igen sokszor romba döntötte az akkori legvér- 
mesebb reményeket iparunk fejlődését illetőleg. Talán 
elég utalnom dicsőségesen uralkodott néhai királyunkra, 
Mátyásra, a kinek idejéből származnak a híres Corvin- 
kódexek, a melyek még ma is, évszázadok múltán, 
bámulatba ejtik a szemlélőt, úgy bekötési tábláikkal 
mint gyönyörű díszítményeikkel, remek kivitelű kezdő
betűikkel. Jóllehet, nagy részük könyvíró barátok munkái, 
mégis igen figyelemre méltó körülmény, hogy ezeknek 
folytonos fejlesztése, de egyszersmind átvitele — ipari 
szempontból — a könyvnyomtatás terére, a ma még 
csak fejlődő magyar stílt erőteljessé, hatalmassá tették 
volna, épp oly mértékben, mint ez a mai művelt Nyűgöt 
nemzeteinél látható.

Sajnos, néhai nagy királyunknak, Mátyásnak, a ki 
rengeteg anyagi áldozatok árán külföldi művészeket nagy 
számban tartott udvaránál, azzal a biztos tudattal, hogy 
nemzete fejlődését, alattvalóinak művelését úgy az ipar 
mint a művészet terén fejleszsze, váratlan halálával eme 
igazán lelkes aspiráczió is vele együtt sírba szállt, sőt a 
hirtelen bekövetkezett események révén az általa készít
tettek is elkallódtak. Igen csekély része került vissza 
hazánkba, egyesek jóvoltából.

Mindezeket különösen azért említem meg, hogy 
rámutathassak arra az elmúlt időszakra, a mikor ilyen 
törekvések már éltek nemzetünk nagyjaiban, és ismét
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lem, hogy míg Magyarország a kül- és ezután már 
inkább a bel-ellenségeskedés káros hatása alatt teljesen 
tétlenségre volt kárhoztatva, addig a Nyűgöt háborí
tatlanul élvezte az ipar, művészet és kereskedelem biz
tos fejlődését; és bár szégyenkezve, de be kell látnunk, 
hogy mindez ideig azt utánozzuk, a mit a Nyűgöt 
fejlődött ipara, művészete elénk tár.

Ezeken a sablonos állapotokon — hogy önállósá
gunkat, nemzetünk jövőjét és fennállását biztosítva lát
hassuk — segítenünk és változtatnunk kell, az kétséget 
nem szenved; ki lenne azonban hivatottabb ezeken 
segíteni mint első sorban a M agyar Iparművészeti 
Társulat. E társulat módját ejthetné, hogy az élén álló 
művész-erőkkel terveztetne egy a tipográfia részére hasz
nálandó motívum-sorozatot, a melynek forgalomba hoza
talát valamelyik magyar betűöntődénkre bízva, bizonyos 
idő múlva — azt hiszem — nagy teret hódítana hazánk
ban. Az ilyen művészi anyag forgalomba hozatalához 
elég lenne főnökeink jóakarata, kik utasítanák mester
szedőiket, hogy leginkább e magyar jellegű díszítő 
anyagot használják szedéseik dekorálásához. Természe
tes, hogy az ilyen fajta magyar motívumból csupán 
egy sorozat nem lenne elegendő, és ezért már úgy kel
lene ezt előkészíteni, hogy időszakonként, de legalább 
minden évben egy újabb sorozat látna napvilágot, szó
val, gyors egymásutánban. Ennek folytatólagos meg
teremtése nem lenne olyan nehéz feladat, mint meg
kezdése. E fajta anyagunk ugyan már van két sorozatban, 
sajnos azonban, ez még nem az, a mit modern magyar 
motívumnak nevezhetnénk, jóllehet ezt a czélt kellene 
szolgálnia.

Különösen hangzik, hogy az eddig létező e fajta 
anyagot is szomszédaink, az osztrákok gyártották, holott 
van már nekünk is olyan elsőrangú betűöntődénk 
(Első Magyar Betűöntődé Részv.-Társ.), mely a versenyt 
úgy minőség mint a kivitel szépsége, preczizitása tekin
tetében bátran kiállja.

Talán jogosan kérdezhetnénk, hogy hát miért készült 
ott, és miért nem itthon ? Ennek a magyarázata — fel
fogásom szerint — igen egyszerű; iparunk fejletlensége, 
a mit általában hangoztatnak, tartózkodóvá, bizalmat
lanná teszik a vállalkozási kedvet, a tőkebefektetést, ez 
pedig egy nagyszabású anyag-magyarosító vállalkozásnál 
— mint a minőnek ennek lennie kellene — elkerülhe-
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tétlenné válna. Ilyen nagyobbmérvű tőkebefektetés képezi 
a tulajdonképeni akadályt, és éppen ezért említém meg 
soraim elején a Magyar Iparművészeti Társulatot, mely 
kizárólag erre a czélra, igen könnyű szerrel, olyan ma
gas összegű állami szubvencziót kaphatna, a melyből 
minden költség fedezetet nyerhetne, úgy a motívumo
kat rajzoló művészek honorálása, mint az anyag elő
állítása tekintetében.

Ezzel kapcsolatban egy régebbi eszmémet vetem 
fe l: vájjon nem-e lehetne például Horti Pál tanár veze
tése alatt egy olyan szakosztályt létesíteni, a mely csakis 
ennek a czélnak megfelelő motívumok tervezésével fog
lalkoznék és semmi egyébbel. Ezzel elérnénk azt, hogy 
egy évtized múltán — de talán rövidebb idő alatt is -  
a legremekebb magyar díszítő-anyaggal rendelkeznénk, 
mert a ki Horti Pál tanár gyönyörű borító-lapjait, 
modern magyar díszítő ornamentálását ismeri, a melyek
ben igen erőteljesen pompázik a faji jelleg, kétségtele
nül bizonyítékát láthatja annak a sikernek, a mely az 
általa vezetendő szakosztálytól joggal várható is lenne.

Fenti soraimat ajánlom az illetékes tényezőknek.

*

Vessünk egy pillantást a külföldre. Hogyan kelet
keztek a tipográfiában a nemzeties motívumok ? Össze
állt több művész, a kik úgyszólváu ennek a pályának 
szentelték életük java részét, ezt iparkodtak fejleszteni, 
nem rettenve vissza attól a gondolattól, hogy tulajdon
képen az ipar szolgálatába álltak, de a mi az ő mű
vészetükből nem vont le semmit, sőt sok esetben az 
ezzel való foglalkozás tette őket nagygyá, hírnevessé, 
ez tette őket igazi alkalmi művészekké, a kik szaka
datlanul terveztek, alkottak, de egyszersmind alkalmaz
kodtak. E téren különösen kiemelendők az angolok, a kik 
már ez idő szerint annyira felülkerekedtek, hogy a vas
kos, sablonos germán motívumok szinte árnyékot képez
nek amazoknak érzékenységig finom, megragadó alko
tásai mellett. Mindenben tudnak és iparkodnak, az adott 
viszonyokhoz mérten, összhangot teremteni a szöveg, 
díszítmény és illusztráczió között. Különösen utóbbira 
fordítják főfigyelmüket, először hogy nemzeties jelle
gűek legyenek, azután hogy a sablontól is mentek 
maradjanak. Ez tulajdonképen igazi művészetük, a mit 
kevesen és kevés nemzet fiai tudnak elsajátítani.



Nézzünk végig, lapozgassunk figyelemmel valamely 
angol könyvet vagy egyéb angol nyomtatványt, és azt 
a tapasztalatot meríthetjük, hogy minden részletükben 
fölötte állanak a többi nemzeteknek, eltekintve a nyomta
tástól. Már a szedésükben van valami egyszerű, nemes, 
de feltétlenül gyakorlatias rendszer, alkalmazkodva min
dig a szükség kívánalmaihoz, ha kell hangosabb, hivo- 
gatóbb és édeskés; de ha kell, akkor reklámszerű is 
tud lenni, — de még mennyire! Nézzünk meg egy 
pár színfolttal előállított reklámlapot; szinte beszél, 
minden él, mozog és figyelmet lekötő, pedig csak két, 
esetleg három paczni az egész, de mégis oly könnyed 
kivitelben, hogy szinte kedvet kap az ember jól meg
nézni. És csakis az a czélja a nyomtatványnak, hogy 
jól megnézzük, jól szemügyre vegyük, hiszen azért 
alkotta a művész, s ez az igazi reklám.

Vegyük szemügyre szedésüket, kutassuk az elrende
zésben rejlő erőt és arra a tapasztalatra jutunk, hogy 
a mint mindenben az egyszerűt keresik, úgy itt is ez 
lép előtérbe. Minden a maga helyén, de mindenütt 
kerülve az erőszakoskodást. Meglátszik ama határozott 
törekvés, hogy rendeltetésének megfelelő medréből ki 
ne szoruljon. Csak elvétve, ritka esetben látunk haszon
talanul teret foglaló sorkitöltőket; és ebben tökéletesen 
oszthatjuk felfogásukat, mert legtöbbnyire megronthat
nák az ilyen felesleges czafrangok azt a hatást, mit az 
egymás mellé szedett holt betűk hivatva vannak elérni. 
Mert hiszen az a mozdulatlan holt betű az ember gon
dolatait fejezi ki, és ha már elkerülhetetlen itt vagy 
amott egy-egy díszítmény, az mindenekelőtt helyesen 
van elhelyezve, azután gondosan kiválogatva, nehogy 
az összhangot valamikép megzavarja. Ilyen és ehhez ha
sonló, számtalan apróbb technikai gondosság egységes 
uralmat teremtettek az angol könyvnyomtatás terén, 
a melylyel azonban annyira felülkerekedtek, hogy már- 
már a vén Európa nagyobb része is ennek a nyom
dokain haladva, kénytelen a brit zászló előtt tisztelegve 
meghajolni.

*

Mielőtt eredeti tárgyamra visszatérnék, szükséges
nek tartom, hogy az 1902. évben megnyílt és a Magyar 
Iparművészeti Társulat által rendezett brit kiállításon 
nyert benyomásaimról egyet-mást elmondjak. Noha ez 
részben bútor-kiállítással volt egybekapcsolva, a mi ennek



a kiállításnak értékét fényesen növelte, mégis olyan tanul
ságos és igazán gazdag tárházát nyújtotta a grafikai 
művészeteknek is, hogy csak sajnálhatja, a ki nem volt 
abban a szerencsés helyzetben, hogy ezt figyelemmel 
végigtekinthette volna; mert felfogásom, meggyőződé
sem a látottak után az, hogy mi még az ilyen bútor
kiállításokon is szaporíthatjuk tudásunkat, képzeletünk 
elé idézve egy grafikailag dekorálandó sík felületet, 
egyszerűen, de finoman csiszolt, nemes ízléssel. Meny
nyire leköti a szemlélő figyelmét az az előttünk szokat
lan rendszer, hogy a díszítés csaknem szigorúan kor
látozva van minden egyes tárgyon, tehát csak kiegészítő 
részét képezi az egésznek, de alapjában azt mutatja, 
a minek tulajdonképen készült. Erről áttérve mester
szedőink felfogására, igen gyakran azt látjuk, hogy 
mesterszedőink feladataikkal, hogy helyeset alkossanak, 
nincsenek tisztában, mert éppen megfordítva dolgozzák 
fel a rendelkezésre álló anyagot (értem ezalatt csak a 
szöveget), azt felcziczomázzák, túlhalmozzák, eléktele- 
nítik díszítményekkel, a helyett, hogy a rendelkezésre 
álló szöveget iparkodnának helyesen felfogva értékesí
teni. Gyakorlati tapasztalataim bizonyítják, hogy mind
addig, míg a díszítésre szükség nincs, ezt kerüljük, 
azaz érthetőbben: ne a szöveget alkalmazzuk a díszít
ményhez, hanem megfordítva, a díszítményt a szöveghez, 
a mit rendelések útján kézhez kapunk. Ennek eredménye 
pedig a megbecsülhetetlen, jó és gyors munka lesz, a 
mire manapság minden szakmáját szerető és jövőjét 
szakmájában látó mesterszedőnek nagy szüksége van. 
Felhívom tehát e helyen is szaktársaim figyelmét az 
ilynemű kiállítások megtekintésére és buzgó tanulmá
nyozására, mert a látottak által ízlésük finomul, felfogá
suk tisztázódik, tudásuk pedig, észrevétlenül bár, de igen 
sokban gyarapodik; a látottakat gondolatban átvive a 
mesterszedés terére, azt igen praktikusan értékesíthetik.

Ha figyelemmel kisérjük a nevesebb angol tervező- 
művészek alkotásait, észre kell vennünk, hogy a saját
juknak ismert motívumokat mint ejtetfék birtokukba; 
t. i. kiválasztanak maguknak ízlésüknek legjobban meg
felelő egynéhány növény-motívumot, mondjunk kettőt: 
a rózsát és a bogáncsot; ez a két növény azután a 
művész életerejét képezi, mert ezeket olyan gyakran 
és annyiféleképen használja fel, a hányszor csak erre 
alkalma nyílik. Száz- és százféleképen átdolgozva, stili
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zálva tárja szemeink elé. Innen van az a sokszor meg
lepő édeskés variáczió, a mi semmi kívánni valót nem 
hagy maga után; ha még annyira összegabalyodott is, 
mégis egy tökéletes egészet képez, egészet mutat a 
szemnek. Felesleges talán említenem, hogy mind meg
annyi variáczió művészileg van kidolgozva. Bizony, 
ebben ők nagy mesterek, gyors felfogásúak, mindenben 
az ízlést és könnyedséget keresők. Mintha egész mű
ködésük egy irányban összpontosulna, törekvéseik oly
annyira egyeznek nemzetük nagygyá emelésére.

Mindezen fontos körülmények példa gyanánt szol
gálhatnak nekünk is, de különösen azoknak, a kik ez 
idő szerint a metszésben gyakorolják magukat. Egy
néhány motívum, a mely ízlésünknek legjobban meg
felel, jövőnk fejlődését képezheti. Igyekezzünk ezeket 
minél többször lerajzolni, mi által birtokunkba ejtjük 
és minden egyes részletével gyarapítjuk ismereteinket; 
de e mellett nem szabad csüggednünk, mert csak állha
tatossággal érhetünk el eredményeket. A fentiek külö
nös figyelembe vételét már csak azért is ajánlom, mert 
jelen czikkhez csatoltam a 24. lap után következő mel
lékletet, a mely szebbnél szebb magyar motívumokat tár 
elénk. Ezt Huszka József tanár rajzolta és Évkönyvünk
nek, Czakó Elemér úr közbenjárása folytán, szívességből 
engedte át közlés végett, a miért nevezett uraknak ez 
úton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk.

*

Tudvalevő, hogy a Könyvnyomdászok Szakköre 
II. évi tanfolyamának egyik legfőbb működési tere 
a metszésben való jártasság elsajátítása. Hogy a met
szést elsajátítani nem olyan nehéz feladat mint tervezni, 
az kétségtelen; de tagadhatatlan, hogy ez idő szerinti 
képzettségünk nem áll azon a színvonalon, hogy ere
deti motívumok létrehozását, tervezését bárki is kíván
hatná tőlünk; tehát különösen ezzel a körülménynyel 
vetve számot, arra törekedtem, hogy közkincscsé tegyem 
a még előttünk úgyszólván egészen ismeretlen Huszka- 
féle magyar sorozatot, a mely bőségesen ellátja anyag
gal magyaros után vágyódó lelkünket.

Hogy tehát továbbképzésünk folytonossága meg 
ne bénuljon e nagy, valóban pompás anyag láttára, 
ajánlom a következőket: mindazok, kiknek leikükön fek
szik önművelésük és iparunk magyarosodása, tekintsék
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át gyakran eme sorozatot, lehetőleg naponta, ezt ismé
teljék 8 — 10 napon át, azután néhány napon át pihen
tessék gondolataikat, hogy ez által a képzelet szabaddá 
tétessék; közben azt fogják észrevenni, hogy -az agy 
mindig maga előtt lát egy motívumot a sorozatból, 
mit azután — különféle méretekben — annyiszor rajzol
janak le, a hányszor türelmük megengedi. De gondot 
kell fordítani arra, — és ez lényeges — hogy az előt
tünk fekvő eredetitől semmi szín alatt el ne térjünk, 
ne igyekezzünk ezen javítani, ne tegyünk hozzá sem
mit, de elvenni sem szabad belőle, s e tekintetben min
denkor állhatatosak maradjunk, mert ez feladatunkat, 
hogy jó munkát végezzünk, a szó szoros értelmében 
megkönnyíti. Rövid idő múltával — ha a fentiekhez 
alkalmazkodunk — sajátunkká válik a motívum, a mit 
adandó alkalmakkor könnyedséggel vetünk a papírra 
vagy a lemezre, hogy utána a metszést megkezdhessük.

Ilyen egyszerű mód mellett rövid időn belül igen 
sok anyagot szívunk magunkba s ezzel együtt meg
szokjuk a szakmánkkal való gyakori foglalkozást, a mi 
viszont a fejlődést viszi előbbre, s ezzel nemcsak gon
dolatmenetünket élesítjük, hanem gyors áttekintést is 
biztosít részünkre a készítendő munkákról. És vájjon 
a mai gyors munka-előállítás mellett mire van inkább 
szükségünk, mint arra, hogy tétovázók ne legyünk.

Nem mulaszthatom el, hogy ki ne térjek egy igen 
fontos munkára, a skizzelésre. Gyakran észleltem, meg
figyeltem azt a rossz szokást, hogy mesterszedőink leg
többje a vázlatkészítésnél nem veszi figyelembe és nem 
számol a meglevő anyaggal. Ugyanis többször volt 
alkalmam látni, hogy díszesebb munkák előállításához 
olyan vázlatokat készítettek, a melyek nálunk, szedők
nél, a gyakorlatban kivihetetlenek. Ez különösen azóta 
észlelhető, a mióta annyi háladatos segédanyag áll ren
delkezésünkre, melyek közül leginkább a Máser-lemez, 
Wéber-lemez és a czelluloid használható. Míg az előbbi 
igen könnyed kezelést igényel és tetszésünk szerint 
bármit metszhetünk bele, addig a czelluloid a legérzé
kenyebb alapszíneket a legtisztább színpompában vará
zsolja elénk, minek egyedüli oka az ellentálló-képesség. 
Ruganyossága által még a czinket is felülmúlja. Az ezzel 
való bánásmód a legnagyobb gyakorlatot igényli; hát
ránya azonban az, hogy csak az egyszerűbb metszésekre 
alkalmas. Nehezebb, komplikált rajzok kimetszése rend
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kívül nagy gyakorlatot igényel, mert kaucsukszerű ruga
nyossága által a metszést túlságosan megnehezíti.

Meg nem okolható az a maradiság, az a rossz 
szokás, úgy szedőinknél mint gépmestereinknél, hogy 
a tónus-rendszertől nem tudnak megválni. Ha valamely 
mesterszedéshez lemezt is készít a szedő, az bizonyo
san csak mint alapszín lesz kezelve és nyomva, daczára, 
hogy sok esetben éppen nem helyeselhető ezen eljárás, 
mert addig, míg az egész felületet határolja, érthető, 
de a mikor mint díszítő test szerepel a nyomtatványon, 
teljesen érthetetlen, hogy miért csak mint alapszín, és 
miért nem mint intenzív, díszítő test hozatik felszínre.

E téren úgy az angolok mint az amerikaiak nagy
szerű eredményeket tudnak felmutatni, a kiknél a tónus
szerű színek elvétve találhatók, csak akkor, ha ez elkerül- 
hetlenül szükséges, a mikor aztán igyekeznek is minden 
előnyüket kihasználni, hogy általuk minél több szín
képződést érjenek el. Leginkább az intenzív, markán
sabb színek gyakoriak. Mit következtethetünk ebből ? 
Azt, hogy már a munka megkezdése előtt teljesen tisz
tában kell lennünk a színekkel, hogy azután elkerül
hessük azt az igen sok esetben érthetetlen alapszínt, 
a melynek semmi értelme nincsen egyes munkákon. 
Törekedjünk tehát első sorban arra, hogy tervezett 
munkáinkból az alapszíneket kiküszöböljük, azokat az 
alapszíneket, a melyek lazúrozás által lesznek előállítva.

Mindenekelőtt azonban arra törekedjünk, hogy el
sajátítsuk a vázlatkészítés gyakorlatát, a mikor csak időnk 
engedi, tanuljunk rajzolni, mert a ki jó metszvényeket 
akar előállítani, annak a rajzban, ha nem is tökéletes
nek, de valamennyire jártasnak kell lenni. A rajzban 
való gyakorlat adja meg az impulzust ahhoz, hogy 
gondolataink a hétköznapias sablontól mentek legye
nek, mi által mindig újabb, eredetibb kompoziczió után 
vágyódunk. Kellő rajz-gyakorlattal rendelkezve, nem 
elégszünk meg egyszerűbb, láthatatlan és visszamenő 
tónusokkal, hanem önként kívánjuk munkáinkban az 
erőteljesebb felületek előtérbe emelését, a sík színek 
alkalmazását, mely modor lassan-lassan kiszorítja a régi 
sablont.

*

A mellékelt, mintán látható Huszka-féle magyar 
motívumokat, valamint a jobb- és baloldalon levő kész 
mintákat, melyek szintén Czakó Elemér úr szívességéből
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engedtettek át ez Évkönyv részére közlés végett, már 
csak azért is ajánlatos elsajátítani, mert ezzel a gya
korlatban megkezdhetjük magyarosító iskolánkat, a mi 
pedig nagyon is ránk fér. Ragadjunk meg minden 
kínálkozó alkalmat, hogy minél nagyobb teret hódít
sunk meg számára, és ezzel — a mit a jövő igazolni 
fog — rövidesen átmenetet létesíthetünk egy újabb 
irány, a modern magyar irány felé. Hiszen minden 
eddig létezett és még létező iránynak a motívum adta 
meg a lüktető erőt, így tehát nem lesz meddő az a 
munka, a mit végezni fogunk.

Buzgalommal, fáradsággal és szorgalommal czé- 
lunkat elérhetjük; ezért tömörülésre szólítom fel szak
társaimat, hogy életrevalóságunkat, igyekezetünket, szak
mánk iránti odaadásunkat mihamarább bebizonyítsuk. 
Csak így lesznek egészséges, eredeti munkáink, ha eze
ket magunk iparkodunk — egyelőre — megteremteni.

Mestepszedések ma és a közelmúltba!).
irta : Löwy Salamon.

H
a figyelmesen szemléljük és összehasonlítjuk a 

ma és a közelmúlt mesterszedéseit, azt találjuk, 
hogy azoknak technikája merőben ellentétes egymással.

A modern irányt megelőző összes stílusokban csak
nem teljesen a betűöntődé termékeire voltunk utalva, 
s ha ettől eltérően láttunk is néhány mesterszecfést 
szedő-kéz alkotta díszítményekkel, az csak nagy idő- 
veszteség és türelem árán s különös ügybuzgósággal 
volt elérhető. Tény az tehát, hogy a modern irány kez
detéig a mesterszedés technikáján főleg a betűöntődé 
dominált.

A mesterszedő művészete abban állott, hogy a ren
delkezésére álló díszítményekből a czélnak megfelelő 
oly egészet alkosson, a mely amellett, hogy saját jó 
ízlését is dokumentálja, — egyszersmind a felhasznált 
díszítmény tulajdonságaival se ellenkezzék, szóval stíl
szerű legyen.
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