
A SZABAD IRÁNY FATTYÚHAJTÁSAI

—  T ichv Á k o s  —

Vedd elő a Lin ienschm uck-ládácskát, válaszsz ki 
belőle egypár darabkát, kösd azt össze a hozzá

illő léniákkal s végül szedj bele néhány ide-oda dobált 
sort: megvan a szabad irány.

így gondolják ezt legtöbben, a kik minden áron 
»modernül« akarnak dolgozni.

Ha még sokáig fog dühöngeni ez a korlátot nem 
ismerő túlzás a műszedésben, K idbe  szaktársunk 
bizonyára még azt is le fogja tagadni, hogy ő valaha 
beszélt is erről az új irányról, nemhogy még örülne 
úttörő munkálkodásán.

És joggal! Mert ő nem olyannak képzelte azt, 
a milyenné követői tették. Nem azért szakított a 
merev sablonnal, hogy az esztétikára mérjen halálos 
csapást, hanem azért tért el a mindennapiastól, hogy 
a szépérzéket minél nagyobb mértékben elégíthesse ki.

A kezdet szépen indult, gyorsan terjedt az új 
irány s ma már a szélrózsa legkisebb zugában is 
e szerint dolgoznak a műszedó'k.
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Félő, hogy éppen ez a nagy és hirtelen való el
terjedés lesz a megölője ez iránynak s a divatos 
nóták sorsára fog jutni, a melyeket mindenki dúdol, 
minden instrumentumon játszanak, míg végre csömört 
kap tőle a világ s egy szép napon elfelejtkezik róla 
mindenki.

így vagyunk a szabad iránynyal is : hirdetés, 
meghívó, tánczrend, könyvczím, árjegyzék, czím- 
kártya, eljegyzési és esketési értesítő, meg Isten 
tudja még mi minden van ebben a zsánerben tartva.

Hát még ez mind nem volna olyan nagy baj, ha 
ezt az irányt csak csupán az ahhoz értők és arra 
hivatottak kultiválnák! Mert ez olyan érának volna 
tulajdonképen a kezdete, a melyhez egy új generá- 
cziót kellene nevelni, a mely ehhez az irányhoz már 
kellő előképzettséggel is bírna. Ilyenek pl.: némi jár
tasság az ornamentikában, jó rajzolás, különösen 
pedig az önálló alkotó tehetség. Már pedig ezekkel 
a mai műszedők legtöbbje nem rendelkezik, a mint
hogy a régebbi, sablonos iránynál erre nem is igen 
volt szükségük. Ekkor elég volt tudni, hogy kell 
egy ízléses czímet összeállítani, a körzet szedése 
már nem okozott nagy fejtörést. És még akkor is 
csak minden tizedik műszedő tudott elfogadhatót 
produkálni, pedig már itt csak szabályok megtanu
lása és tudása volt az égyedüli kellék,

Ma már a szabad irány nagyobb követelmények
kel lép fel: a fantáziát, az esztétikát veszi igénybe 
s megboszúlja a sablont vagy a rosszul sikerült 
plágiumot.

Nem elég az, ha össze-vissza állítjuk a sorokat, 
úgy, hogy azon alig lehet eligazodni, aztán meg
spékeljük mindegjúket az úgynevezett so rd íszsze l
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hanem tudni kell első sorban azt: hol és 'miként 
alkalmazzuk azokat.

Mert tulajdonképen a szabad irány nem is abban 
áll, hogy akár kell, akár nem, czik-czak sorokat 
produkáljunk; hanem azért szabad  ilyeneket is  szed
nünk, mert a szükség vagy az esztétika azt így 
kívánja. Annak a szabad  szónak nem szabad olyan 
tág fogalmat tulajdonítani, hogy már ez megenged 
minden félszegséget, minden slendriánságot. Mert 
ha ez így állna, akkor azt mondhatnók, hogy ma 
már mindenki lehet műszedő, csak tegye fel a hajóját 
a szekrényre, rakja azt teli szimbolikus alakokkal, 
zárja ki jobbra-balra, előre-hátulra, szóval úgy, hogy 
mindenüvé essen valami kis bolondság. Ehhez már 
csakugyan nem kell az az úgynevezett szakképzett
ség, legfeljebb egy jól berendezett nyomda, egy, 
mindig újabb és újabb megrendelést teljesítő főnök, 
meg a Dárius kincse, —  no meg egy ember, a ki 
azokat összeállítsa.

K idbe  szaktársunk ezt megfordítva csinálja: ő nála 
először kell a szedő, aztán egy kis papiros a skizzek 
részére s csak végül a hajó, a melyen a kész ra jzo t  
reprodukálja. Az ő methodusa szerint éppen az a n yag
ból kell a legkevesebb s egy és ugyanazt a dolgot 
ízléssel és tudással annyiféle variácziókban állít elénk, 
hogy azok mindig kedvesen lepnek meg.

Csakhogy nagy különbség van a művész munkája 
és a kontár tákolmánya között. Amannál az ihlet 
csodákat művel; emez pedig a csodából is csoda
bogarat csinál.

Tessék csak megfigyelni a mai ;>modern« mun
kákat, meg fog győződni bárki, hogy azok kilenczven 
százaléka nem más, mint tipográfiái csodabogár, a
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melyet bizony nem ártana valamelyes Zacherlin- 
porral kiirtani, úgy, hogy még embriója se maradna.

Ezek a csodabogarak pedig úgy származnak, 
hogy a legtöbben a »szabad« szó fogalmát a szó 
szoros értelmében veszik. Úgy gondolják, hogy ez 
alatt már minden abszurdum elfér, tehát össze
tákolnak minden figurát, mert most már, szerintük, 
minden szabad .

Nem szabad! Sőt éppen ennél az iránynál kell a 
legnagyobb gondot kifejteni, nehogy a r a jz  képtelen  
dolgot mutasson.

Ennél az iránynál a rendszertelenség csak látszó
lagos, a mely gondos rajz nélkül nem is képzelhető. 
A sorok, díszítő darabok úgy helyezendők el, hogy 
azok már első tekintetre va lam it je lképezzenek, ter
mészetesen a munka jellegéhez tartozó fogalomkörből.

Például, ha egy tavaszi ünnepély meghívójáról 
van szó, akkor ott méltán helyet foglalhat egy fia ta l, 
gyerm ekd ed  leány alakja, feslő rózsabimbóktól övezve. 
Itt már a körzetdísznek is ehhez megfelelőnek, tehát 
könnyed stílben készültnek kell lenni, hogy ne mond
jam : pajzán és merész szökellésűnek, mintegy jel
képezve a kikelet éltető és felvidító hatását. A nyári, 
őszi és téli időszakra eső meghívóknál szintén az 
évszak hangula tához  kell megkonstruálni a keretet, 
—  ha már mindenáron szimbolikus nyomtatványokra 
törekszünk. Az őszi és téli idény már komorabb és 
nehézkesebb díszt is megenged, sőt a sötétebb, 
nyomottabb színekben való nyomással is kell hatni 
a szedés konstrukeziójára.

Hogy mely nyomtatványoknál lehet czél- és ok
szerűen a szabad iránynak helye, arra bizony nem 
lehetne határozott feleletet adni. Ez különben olyan
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kérdés, mintha valaki azt kérdezné : hogyan lehet jó 
verset vagy elbeszélést írni? Ehhez is, ahhoz is 
sajátos, veleszületett természetes észszel kell bírni, 
a melyet gyakorlat és tanulmányok által fejleszthet 
az egyén mindig magasabb nívóra.

A jó műszedő legtöbbnyire tisztában van a nyom
tatvány jellegével s bizonyára valamely komoly dolgot 
nem fog feltűnést keltő szabad irányban tartani, hanem 
az egyszerűséggel és a betűk megválogatásával törek
szik a munka komolyságát feltüntetni. Viszont: fel
tűnést czélzó, vagy vígasságot hirdető nyomtatványt 
se fog a sablonos, merev keretben tartani, hanem az 
előbbinek rikító külsőt, utóbbinak pedig szemrevaló, 
díszesebb kiállítást fog adni.

A szabad irány ma már oly divattá vált, hogy 
annak nyomát nem egyszer még á gyászjelentéseken 
is találhatjuk. Ezek az úgynevezett fattyúhajtások, 
vagyis jobban mondva: a gyom, mely mindenütt 
felüti fejét, a hol egy kis helyet talál.

Ez az új irány még csak pár éves, jóformán alig 
szoktuk meg, mégis már nem egy komoly szakember 
undorral fogadja az ilyen zsánerben tartott nyomtat
ványokat. A divat csömöre ez, a mely éppen a nagy 
és hirtelen mérvben történt elterjedésben leli magya
rázatát.

Hát minden jóakaratunk mellett is, ne legyünk meg- 
ölői e praktikus iránynak s ne használjuk szöszön- 
boron, akár kell, akár nem. De meg ne használják 
azt az avatatlanok, a kik csak annyi fogalommal 
bírnak arról, hogy az egy olyan dolog, a mely 
szakít a régi merev iránynyal s szabadabb mozgást 
enged a műszedőnek.

Vegyük csak ismét elő a porlepte körzeteket s ne
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restelkedjünk azokkal babrálni; mert —  akár hogy 
veszszük is a dolgot —  azok a régi körzetek még 
sem okoztak annyi galibát, mint a mostani L in ie n -  
schm tickok, mert azokból ha szedett is valamit a 
szedő, még se volt a hiba olyan szembeszökő, 
olyan erősen kirívó, mint a mostani, alkotó tehet
séget feltételező szabad iránynál.

Mert hát .utóvégre még azzal sincs a dolog meg
oldva, ha a rajzolni nem tudó műszedő a skizzeket 
mással készítteti s ő maga arról másolja le. Itt 
éppen úgy, sőt még tán jobban talál akadályokra, 
mintha semmi rajz nem állana előtte. Tegyük fel 
például, hogy a technikában a rajz kivitele nehéz
ségekbe ütközik s a legjobb akarat mellett se lehet 
azt úgy kidolgozni, mint a vázlatot. Már most a 
rajzolni nem tudó szedő tehetetlenül áll az erede
tivel szemben s nem tud a hiányzó darab helyett 
m egfelelő t alkalmazni, hanem, csupa kényszerből, 
odaállít valami figurát, a mely aztán legtöbbször 
a jól kidolgozott rajzból is torzképet csinál.

Sőt még sokszor az sem elég, ha a szedő rajzolni 
tud, de nincs szépérzéke és alkotó  tehetsége. Csak 
ezekkel karöltve lehet azután szép és korrekt dol
gokat alkotni az új irány szerint. Ez pedig azt 
bizonyítja, hogy éppen ez az irány az, a melyhez 
csak nagyon ritka esetben szabad fordulni: akkor, 
ha ahhoz a kellő idővel és akkor, ha a kellő tehet
séggel rendelkezünk.

Ha így fogták volna fel ezt az irányt, ma bizo
nyára még nem örvendene oly nagy elterjedtségnek; 
de nem is lenne okunk boszankodni a temérdek 
fattyúhajtás láttára.
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Hiszem különben, hogy ez a divat is majd lejárja 
magát a kontárok előtt, de le nem fog tűnni végle
gesen a felszínről. Hanem ekkor majd csak az arra 
hivatottak fogják kultiválni, a kiket nem a pillanatnyi 
ujdonságinger, hanem az alkotó tehetség lelkesít a 
szép, jó, hasznos és czélszerű irány művelésére.

Nem mondom, hogy ez a láz hamar fog meg
szűnni, sőt még talán egy ideig nagyobb lendületet 
is vehet: erről gondoskodnak a betűöntők, a kik 
egyre-másra komponálják az újabb »sorozatokat.« 
Ennek majd csak az a betűöntő-czég vet gátat, 
a melyik megint egy új, de praktikus iránynyal lepi 
meg a nyomdászvilágot.

Addig azonban csak boszankodjunk az egyre 
szaporodó fattyúhajtások miatt.


