
Abban a hatalmas áramlatban, mely a legújabb kori könyv
nyomtató ipar művészi irányú gyors fejlődésével tipográfusaink 
tudását alig álmodott fokra segítette, szinte megdöbbentő hang
zásúnak véljük amaz észrevételünk kijelentését, hogy a házi vagy 
rendelendő nyomtatványokon használni szokott művészi védő
jegyek az utóbbi időben sajátságos visszafejlődési hajlamokat 
mutatnak, majd túlnyomó részük észszerűden és rossz kivitelű. 
Ezenkívül szinte számnélküli a példa, ahol méltatlan helyen, 
minden komolyabb értelem nélkül használtatnak. Már pedig soha 
el nem vitatható tény, hogy a parlagon hagyott, mfveletlen 
talajban csenevész növények tenyésznek. Ezt jól tudva, sajná
lattal kell konstatálnunk, hogy a főlszfnre vetett téma is hihe
tetlen elhanyagoltságban vegetál; talán kicsinyesnek tetsző vol
tánál fogva. Pesszimista gondolkodás. Mert e kicsinységnek a 
tipográfiában óriási jelentőségei vannak, melyekkel közvetlenül 
szakkulturánk szempontjából érdemes is, szükséges is foglalkozni.

A  fönti tényt kedvetlenül rögzítjük, jól tudván, hogy a könyv
nyomtató ipar művelőjére semmi sem hat nyugtalanítóbban, 
mint ha egy-egy nyomdaterméken harmóniátlan zsánerű idét— 
lenséget lát,, amely azután mind nagyobb arányokban szokott 
növekedni. És az e fajta növekedés éppen a tipográfiában ölt 
félelmetes arányokat, amely pedig a kulturális alkotások terjesz
tője. Eme veszedelem habár nem uj keletű is, de veszedelmet 
jelez a fokozati különbség, mely a régebbi és mostani állapot 
között mutatkozik. Holott a tipográfia ez ágának a modern mű
vészeti fölfogás irányelve szerint: szép formában, célszerűen és 
a megfelelő helyen való alkalmazásban kell csúcspontját lelnie.

Megkiséreljük röviden megállapítani, helyenkint példákkal 
illusztrálni: mik az okai, mik a következményei az idevágó fél
szeg artisztikus alkotásoknak, majd mikép kell helyesen fölhasz
nálni, hol kell méltó helyen alkalmazni a művészi védőjegyet.

A  grafikai és egyéb műiparoknak céget jelző védőjegye volt 
már a középkorban. Ezt több helyen bebizonyították hírneves 
archeológusaink és heraldikusaink, akik nagy küzdelmek árán
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hosszú búvárlatokat tettek meg ez ügy tisztázása érdekében. 
Úgyszintén ősi könyvnyomtatóinknak is volt céget jelző nyomda
jegyük, amit Tanay József szaktárs »Nyomdajegy és nyomdász- 
címer« címen a Magyar Nyomdászok Évkönyve 1907-iki köte
tében érthető magyaros zamattal megírt, sőt példákkal igyekezett 
bizonyítani történelmi állításait. Fölösleges munkát végeznénk 
tehát, ha az ilyen irányú történelmi dolgokra is kiterjeszkednénk. 
Hiszen napjainkban már a régi korbeli címerek, védőjegyek leg
többje úgyis átvedlett, átformálódott művészi védőjeggyé, amit 
nemcsak a tipográfus, de úgyszólván minden műiparos egyszerű
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és komplikált formában használ. Szimbolizálva kidomborítják mű
iparuk sajátos vonásait és védőjegyeiket művészi formába öntik.

Hosszú kutatások után sem sikerült megtudnunk, hogy a mű
vészi védőjegyek mikor, ki s mi által jöttek először forgalomba. 
Örök rejtélyei maradnak ezek a mindenségnek, melyeket soha 
emberi tudás megfejteni s a maguk igaz mivolta szerint meg
magyarázni nem fog. De azért műtörténészeink és archeoló
gusaink egyes e téren való lelkiismeretes buvárlata annyit föl
derített, hogy művészi védőjegyet itt-ott már a tizenötödik szá
zadban lehetett találni. Ez azonban még nem nyújt biztos képet, 
nem vet élénk világot arra nézve, hogy a művészetek valamely
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csoportjának a közismeretes hármas jelvény valamely fórum 
által adományoztatott-e, avagy önkényesen magukévá fogadva, 
volt-e abban az időben olyan értelme, jelentősége, mint ma 
van. Lehetséges, hogy minden értelem nélkül, egészen véletle
nül használták. Jogos tulajdonának egyik művészet sem nevez
hette, hanem használtatott közösen: hol jól, hol rosszul. Majd 
az idő haladtával, a későbbiek során — elismert nagy művész
zsenik állítása szerint — képíróink jóvoltából művészi jelleget 
öltött, mivel ők önhatalmúlag magukévá fogadva, elismerték a 
mű-jelentőségét és így,a tudatos használat elsősége és joga is 
leginkább őket illeti. Ámde itt teljes joghasználatról mégsem
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eshet szó, mert napjainkban úgyszólván a képző- és iparművé
szetek körében általános használati jogot nyert, amit a heral
dikai jelvények időnkénti megreformálásának lehet tulajdonítani. 
Lassan-lassan bár, de úgy hódít, mint a modernség, amely útjá
ban mindenütt az elgyöngült erekbe friss vért csöpögtetett 
ugyan, de azért jelentőségét ma is kevesen ismerik. Így van ez 
a művészi védőjegyeknél is, amiket ez idő szerint minden érte
lem és komolyabb gondolkodás nélkül használnak (különösen 
tipográfusaink) a jó Ízlésnek rovására menő, a művészettel 
igen gyakran homlokegyenest ellenkező formában meg helyen.

No de ebben a tarlózásunkban fölemlítünk több jellemző 
adatot a művészi védőjegy szokásban levő használatának közve- 
tetlen megvilágítására. így például egy elsőrangú hentesárú-
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üzlet levélpapirosán láttunk három levelekből álló, szabályosan 
kerek üregben elhelyezve három sertésfejet művészi védőjegyül 
fölhasználva. Ebből könnyen, egyszeriben megérthető, hogy a 
kérdéses levélfej szedője nem volt tisztában a művészi védőjegy 
jelentőségteljes hivatásával. Ö kizárólag a mesterség szimbolizá- 
íása révén az esztétikai szépre törekedett, ezáltal megbocsátha
tatlan hibát követve el a művészet ellen. Mert, úgy tudjuk, 
soha el nem vitatható tény, hogy a hentesmesterség nem tar
tozik a művészetek körébe. A szedő persze eme sertésfejekből

álló helytelen tervét a megrendelő terhére cinkografáltatta is, 
s így a hentesmester művészi védőjegye még időtlen időkig 
eltarthat, mindenkor pellengérre állítván tervezőjét is, tulajdo
nosát is. Továbbá láttunk egy gabonakereskedő számlafejének 
mindkét sarkán három-három búzakalászból összeállított művészi 
védőjegyet, mely búzakalászok közül kettő lefelé van fejjel, egy

pedig fölfelé magaslik ki. Majd láttunk egy kádár árjegyzékén 
három hordót művészi védőjegyül fölhasználni (1. 41. oldal). 
Ismét más helyen láttunk egy bor-, konyak- és likőrkereskedő 
körlevelén, a cég címének egyik sarkán három fürt szőllőt, 
fedve három szőllőlevéllel, a másik sarkán meg három boros 
üveget (1. 41. oldal, balról) és a többi efféle mostanában már 
nagyon széles körökben használatos művészeti szertelenséget.

Hasonló súlyos hibák követődnek el tipográfusaink részéről 
még azzal, hogy a művészi védőjegyet alkalmas helyen legtöbb
szörtúlzsúfolják hármas jellel (1.4 1. o., balról). Láttuk ezt egy cég
festő címkártyáján. Ugyanis a név mellett jobbról is, balról is
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elhelyezett művészi védőjegy három alakzata mindegyikében 
még három ugyanolyan kisebb alakzatot nyomtattak, persze más 
színnel. Két oldalt tehát összesen huszonnégy alakzat ábrázolta 
a művészetet. Máshol a hármas jelvényt használják úgy, hogy 
fölül van egy, alul két alakzat (1. 41. oldal, jobbról). Az ilyesmi 
hasonlít egy kifordított férfi-nadrághoz, mely végső eredményé
ben kifordítva is nadrág, és megfelelő célt is bír így szolgálni, 
csakhogy esztétikai szempontból bántja a szemünket, mert nem

szabályos. Ismét más helyen egy sorba és egymás mellé teszik 
a művészetet ábrázoló hármas jelet (1. 41. o., alul). Ez szintén 
nem mondható szabályosnak, bárha itt nem igen lehet szabály
ról beszélni; de úgy tudjuk, hogy művészeink több helyen a 
jelet a 40. oldal jobb sarkában látható példa szerint fogadták el s

úgy is használják. Azon tehát folytonosan változtatgatni, a nél
kül, hogy komoly ok volna re á : talán mégsem engedhető meg.

D e ha szedőink szimplán (40. oldal, fönt jobbról) használják 
is olykor a művészi védőjegyet, nem ügyelnek arra, hogy hová 
teszik. Földíszítik vele a fűszeres, a rőfös, a cipész, a kádár és 
a többi nyomdai munkáit, nyilván fantáziájuk határtalan túl— 
csapongásait követve. Művészíteni óhajtanák minden áron még 
az utcán kiabáló drótos mesterségét is. Es ilyen körülmények 
közt aztán ne csodálkozzunk, ha a művészi védőjegyre mahol
nap jogot formál még az olyan iparos-szakma is, amelyet egy
általában nem lehet belevonni az ipari művészetek tág körébe.



A fönnebb említett és példákkal illusztrált helytelen művészi 
védőjegyek válogatott fajtáit különösen levélfejeken, körleve
leken és cégkártyákon lehet leginkább találnunk, ahol úgyszól
ván divattá nőtte ki magát; szedőink pedig a szimetria kedvé
ért olykor kétszer, sőt háromszor is alkalmazzák egyazon nyom
tatványon, tán mondanunk sem kell, hogy a művészet rovására.
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Az utóbbi időkben a betűöntödék is fölkarolták a művészi 
védőjegyek , gyártását, és ilyen kliséket többféle jelentőséggel 
készítenek. Ámbár úgy tudjuk, hogy eme klisék rajzát művész-
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kéz szokta tervezni, mégsem riadunk vissza egy-két olyan jel
lemző példa illusztrálásától, amelyről minden tartózkodás nélkül 
elmondhatjuk: szépnek szép, de nem megfelelő. Így például az 
egyik betűöntöde egy különben nagyon szép nyomdászati mű
vészi védőjegyet hozott forgalomba, melyet a 47. oldalon mu
tatunk be. Ennek az a hibája, hogy a művészetet jelző három 
alakzat éppen tizenkétszer van meg rajta, holott a három szét
ágazó alakzat (bárha az sem tartható helyesnek, ha egymástól 
nagyon távol állanak a hármas jelek) bőven elég lett volna, s
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azok egyikében könyvet, másikában sorjázót, a harmadikban 
pedig egy árat szívesebben láttunk volna, mint az alakzatok 
megismétlődését az alakzatokban. Ennek a művészi védőjegynek 
csupán az szolgál mentségére, hogy a nagyon is széjjelágazó 
három alakzat, a benne elhelyezett három-három alakzattal 
együtt, igen kicsiny. Ennél sokkal nagyszerűbben fest egy másik

betűöntődének piacra hozott művészi védőjegye. Ugyanis van 
egy almafa, amelynek tövénél díszeleg a művészi jelet ábrázoló
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három vaskos könyv; egyik oldalon egy prés, a másik oldalon 
pedig egy idősebb férfi áll, majd a két szélen egy-egy fiatal 
ember szedegeti az érett almákat (1. 45. oldal). Midőn a laikus, 
vagy éppen a műértő is reátekint eme példára, az első pilla
natban abba a téves hiedelembe esik, hogy az a gyümölcsé- 
szetet szimbolizálja művészi formában, s így valószínűleg ez is 
a művészethez tartozik, ami végül egész bábeli zűrzavart csinál. 
Már most a laikus szemlélő bár mint vizsgálja e példát: nem 
találja nyitját, nem tudja megállapítani értelmét. Ez még csak
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hagyján. De ugyanígy van vele a műértő is, ha csak egy sze
mélyben nem talányfejtő is egyszersmind. Mert a 45. oldalon 
bemutatott művészi védőjegy nemcsak csinos, de fantasztikus 
kis képtalány, melynek értelmében jól-rosszul csak kínos fejtörés 
után lehet megállapítani. E  különben jó rajz tervezőjének tudnia 
kellett volna, hogy hibát követ el, midőn a művészi védőjegy 
kérdését képtalányszerűen szimbolizálva oldja meg ott, ahol a 
gyors és könnyű megérthetés a legfőbb elv. Mert a művészi 
védőjegy nem képtalány, hanem valamely grafikai vagy ipar- 
művészeti ág hivatását szimbolizáló védőjegy, melynek olyannak 
kell lennie, hogy ha bárki rátekint: könnyen fölismerje, megértse.

Többfajta nyomdaterméken láttuk a művészi védőjegyet két- 
három, sőt négy-öt, egészen halovány színnel nyomtatva. Ezt 
sem tarthatjuk helyesnek. Mert a művészi védőjegyet, ha nincs 
valami testesebb szimbolizálás rajta: tökéletesen elég két, ha

pedig van, akkor három, de mindenkor élénk színnel nyomtatni. 
Mindenesetre nagyon kell ügyelni a harmóniára, amely minden 
művészi tárgynak a lelke. Ez úgy értendő, hogy a szöveg szí
nével harmóniáljanak a művészi védőjegy színei. Mert bizony a 
művészi védőjegy, különösen találóan színezve, legértékesebb és 
legszebb dekorációja a nyomtatványnak, de csak azok szemé
ben, akik mindeme jelvényeknek műjelentőségét meg is értik.

Részben tudatos, részben ösztőnszerű törekvéseink jelentke
zései folytán elmondtuk a helytelen művészi védőjegyekről ön
ismereti véleményeinket. Most pedig majd rá fogunk térni a 
helyesebb művészi védőjegyeknek ugyanolyan megösmertetésére.

A  művészi jelvényeknek alakra és kivitelre nézve sokféle fajai 
léteznek. Van karika-, négyzet-, szív-, háromszög-, téglány- és 
szintén téglány-, de alul kerek, fölül meg szögletes sarokkal 
ellátott alakzat, amint azt a 40. oldal első hat példája mutatja. 
A  fölsorolt példák közül művészeink az utolsót fogadták el ön- 
akaratúlag, miért is széles körben ez bizonyosodott be a leg
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megfelelőbbnek, ez örvend a legnagyobb elterjedtségnek. De 
azért az utóbbiak közül bármelyiknek a használata, akármilyen 
szimbolizált címeren vagy védőjegyen csinosan megállja a helyét, 
mert ezek a fejlesztésre való formák, melyek közvetlen alapját 
képezik a művészi védőjegy kiépülésének. Már pedig a szimbo
lizálandó művészi védőjegyek szám nélkül való választékos kom
binációja oly sok lehetőségét adja a technikának, hogy nincs az 
a mesés rutiné művészfantázia, amely ezeket kimeríthetné. Bizo
nyítják ezt a dolgozatunk keretében látható szépszámú példák is.

Ami a művészi védőjegy méltó helyen való alkalmazását illeti, 
arra nézve jeleznünk kell, hogy csak ott szabad, olyan helyen 
lehet alkalmazni, ahol valamely intézet, kereskedelem avagy 
iparág a művészi elveknek megfelelő tárgyak készítését tanítja, 
azokat árusítja és végül olyanokat csinál. Tipográfusainknak tehát 
nagyon melegen a figyelmükbe ajánljuk, óva intjük: legyenek 
körültekintők, hogy a művészi védőj egyeket hová teszik, mert
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hiszen szomorú tapasztalataink vannak, hogy ők követik el a leg
több, egyúttal a legnagyobb merényletet a művészet ellen 
(mint fönnebb már említve volt) az észszerűtlen formákon 
kívül a méltatlan helyen való alkalmazással. Szabad tehát mű
vészi cégjegyet használni: festők, szobrászok, építészek, fény
képészek, tipográfusok, könyvkötők, üveg- és cégfestők, festék
gyárak, véső- meg kemigráfiai intézetek stb. nyomtatványain. 
Kivételt képez természetesen a könyvnyomtatók impresszummal 
ellátott művészi védőjegye, amelyet úgyszólván minden nyom
tatványon (a törvényszabta rendelkezésnek eleget téve) hasz
nálni szokás. Majd pedig a papirosformátumon való elhelyezés 
lehet: fölül, középen, alul és a sarokban, de általában a sarok
ban való elhelyezés bizonyult mindeddig a legmegfelelőbbnek.

Könyvnyomtatóink idestova tíz éve körülbelül, hogy impresz- 
szumaikat művészi védőjegyen alkalmazzák. Ez emblémák túl
nyomó része tipografuskéz terve s rajza után készül. Legtöbbje 
azonban szerencsétlen kivitelű, mert hol a tervezés logikátlan, 
nem jó, hol meg a művészetet jelző három alakzat annyira 
kicsiny, hogy keresni kell a védőjegyen. Vagyis hiányzik belőlük
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az, amit a francia úgy nevez: »charme«. Pedig eme három 
alakzatot megfelelő nagyságban kell alkalmazni, hogy az első 
rátekintésre, rögtön kidomborodva lássák, maga magát magya
rázza a művészi jelvény. Mert így a laikus is hamarább fog 
érdeklődni iránta, s igyekezni fog műjelentőségét, valódi értel
mét mihamarabb megtudni. A 43. és 44. oldalakon több ilyen 
impresszummal ellátott védőjegy látható. Találni köztük egy
néhány jó hazai-talaj-ízű, vagyis magyar-stílusos tervezést is.

Most pedig rátérünk annak a kutatására, hogy a szanálandó 
bajok csirái leginkább miből erednek. A  magyar nyomdászság 
zömét már régtől fogva az jellemzi, hogy nemes szakmáját csak 
kenyéradó mesterségnek tekinti. Ez oknál fogva csupán a leg
szükségesebb tudnivalókat tanulja meg, azokat is csak nagyjából. 
D e ez idő szerint a könyvnyomtató ipar a fejlődés útján van; 
megérett a reformációra, s tehetségesebb szaktársaink gyors 
egymásutánban uj eszméket, uj formákat vetnek fölszínre. Éezk 
a reformációk aztán kisebb-nagyobb mértékben hatnak, köve
tőkre, utánzókra lelnek, olyanokra, akik a modern igények kielé
gítése céljából csak megtűrik azokat, de a teljes megértésükről 
szó sem lehet; sőt vastag tudatlanságot árulnak el erőiköd 
seikkel. Azután csak látnak, de nézni, vizsgálni, fölfogni (holott 
ez a művelődés magasrangú és okos gyakorlása) nem tanulnak. 
A  baj és a dolog érdeme pedig éppen ezek értékelésében 
rejlik. Mert végső eredményben az elméleti és gyakorlati javak 
is csak eszközök anyagi javak szerzéséhez, de egyúttal hozzá
járulnak egy művészi szakmának magas nívóra emeléséhez is. 
Ámde az anyagi szempont mégis csak másodrendű; annak kell 
lennie. Ebből levonva a konzekvenciát, arra a végső következ
tetésre jutunk, hogy a technikában jelentkező minden uj mód
szert először jól megnézni, jól megvizsgálni és végül jól föl
fogni, megérteni tanuljuk meg, s csak azután produkáljuk azt a 
gyakorlatban. S csak amikor a könyvnyomtató ipar föllendülé
sével a tapasztalati észlelés helyére a kísérleti módszer, a sej
telmek helyére a teljes bizonyosság fog ,lépni: lehet majd ma
gyar könyvnyomtató művészetről szó. Éppen azért kell a tipo
gráfia terrénumáról a művészi cafrangokat, burjánokat idejében 
kigyomlálnunk, hogy ezt mielőbb elérhessük. Mert addig, míg 
a kicsinyesnek tetsző művészi védőjegyek is idétlenek, félszeg 
tákolmányok alakjában, méltatlan helyen jelentkeznek: szó sem 
lehet nemes szakunk, a könyvnyomtatás művészi alkotásairól.

A  művészi védőjegy mindama csenevész, méltatlan helyen 
való alkalmazásainak szokványos, sőt talán túlságos használatai
val, melyekkel szemben, úgy hisszük, a veszedelem nagyságát 
helyesen fölismertük: a védekezés kötelmeit e cikk keretében 
a kéznél levő leghathatósabb eszközök segítségével megindí
tottuk; mert e bajokat gyökeresen kell orvosolni. Szolgálatában 
áll ez a tevékenységünk amaz elvnek, hogy minden, amit készí
tünk : legyen művészi értékű és helyén való. Ti. ’Zótt) József.
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