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^í^incsenek accidens-szedők«. czímmel kezdi a Magyar 
Nyomdászok Évkönyve 1895-iki kötetének egy közleményét, 
melynek elején azt jegyzi meg, hogy czikkével nem akar a főnök 
urakra ijeszteni, mert csak egy kis elkeresztelésről van szó, 
magyarosítást kíván életbeléptetni, minélfogva ki is jelenti, hogy 
az »accidens«-szedők ezennel eltűnnek és azontúl műszedők
nek fogja nevezni az Évkönyv azokat a szedőket, a kik művészi 
kivitelűnek mondható nyomdászati munkákkal foglalkoznak.

A mellett, hogy soraimban az említett czímet szoros értel
mében veszem, szintén meg kell jegyeznem, hogy korántsem 
akarok vele ijesztgetni, noha eléggé ijesztő jelensége korunk
nak, hogjr akczidensz- vagyis műszedők dolgában hovatovább 
mindig jobban kell szűkölködnünk. Évek óta figyelem e szo
morú jelenséget és sajnosán tapasztalom, hogy szakunk e 
téren folyton degenerálódik. E téren mondom, habár azt is 
bátran állíthatjuk, hogy a magyar nyomdatermékek kvalitása
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tekintetében emelkedés helyett az egész vonalon inkább hanyat
lás látható, mely óriási ellentétben áll haladás jelszóval biró 
korunkkal. Míg korunk alkotóerejével felküzdötte magát arra 
a  magaslatra, hogy újítások, tökéletesítések dolgában kívánni 
valót hátra nem hagyott, ellentétben áll vele pl. a műszedé
seinkhez rendelkezésre álló anyagok kiaknázására való töké
letesség. Míg a betűöntők lépést tartva a modern korral, nem
csak divatot alkottak, de folyton oly betű- és díszítőanyagokkal 
kínálják a nyomdászvilágot, melyek első tekintetre általános 
tetszést, megelégedést keltenek, kevés, a ki jól bánni tud velők. 
Ezek nyomdai munkáink magasabb régióiba valók, melyekre 
később visszatérek; előbb alúl kell kezdenem és azt konsta
tálnom, hogy műszedőink oly kevés számúak és ezek közt 
már otyanok is műszedőszámba soroltatnak, a kik még egy
néhány évvel ezelőtt szerényen bevallották, hogy akczidencziák 
szedéséhez nem értenek. Azok tudták, érezték, hogy az akczi- 
denczia finom ízlést követelő, magasabb alkotómunka, hogy 
csak az vallhatja magát műszedőnek, a ki a munkálkodása terén 
tetszetős, művészies, a szemnek is kellemes, szép munkát bír 
teremteni. A táblázatos, kimutatásos stb. ehhez hasonló szedé
seket nem tartották akczidencziának s kevés szedő volt, a ki 
ilyenekben kellő jártassággal nem birt. A régebbi időben, a 
mikor pedig iparunk teljesen kifejlődve nem volt, a szedő fel- 
szabadulásakor — szedő volt. És ma? Ma úgy áll a dolog, 
hogy a szedők nagyobb része akczidencziának tekinti mindazt 
a  szedést, a mi a közönséges soroktól eltér és megoldhatlan 
problémának tartják, ha pl. táblázatot írott mintáról kell készí
teniük. Némely fiatal szedőben megtaláljuk ugyan még azt a 
szerénységet, hogy munkájánál idősebb társához tanácsért for- 
d ú l; de ha bajusza kiserkedzett, ha idősebb lesz — daczára, 
hogy hézagos tudását eddig pótolni nem igyekezett — és emlék
szik olyan esetre is, hogy itt vagy amott akczidensz-munkánál 
(ne érts m űszedést!) segített, felcsap jó, sőt ha kell: műszedő- 
nek is. Közelebbi vizsgálatnál azonban azt látjuk, hogy embe
rünk sorokat sem tud helyesen szedni, kompressz munka
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tördeléséhez fogalma sincs, a kilövést sem ismeri stb. stb., a mi 
a hiányos, felületes tanítás és tanulás következménye.

A régi szedők szent dogmaként tanulták és tartották a sze
désnél követendő pontos szabályokat, mi nélkül jó kompressz 
szedés sem lehetséges; ma csak futólag ismertetik ezt a fiúk
kal s mint futólagos dologra sem ők, sem tanítványaik fon
tosságot nem helyeznek. A szedésnél követendő szabályokat 
szigorú hagyomány gyanánt követve, átérezték, hogy munká- 
jokkal magasabb hivatást szolgálnak, míg mai embereink erről 
mit sem tudva, csupán az eléjök szabott kötelesség teljesíté
sére szorítkoznak. Régebbi nyomdászaink nemcsak a meg
élhetést nyújtó foglalkozást, a mesterséget látták munkájokban 
hanem azt bizonyos idealizmussal istápolták.

Mily jól esik visszaemlékezni arra az idealizmusra, a mely- 
iyel bennünket az akkori öreg szedők tanítottak ! Mily jól esett 
az az idealizmus, a melyet ők belénk oltottak, mindig azt hang
súlyozva, hogy a nyom da: iskola, templom és a nyomdászat 
nem mesterség, hanem — m űvészet. . .  És az a szakszerű,, 
jóakaró, nemes érzés által vezérelt oktatás, a melylyel bennün
ket a »művészetbe« bevezettek és neveltek, most soha, sehol 
sem található. Az akkori fiúk főnökükben és a szedőkben fel
sőbb lényeket láttak; ma a kötelesség-parancsolta engedel
mességet ismerik csupán. Akkor a jó szedők jó szedőket 
neveltek. Ma a meglevő kevés jó szedőnek nincs is alkalma 
a fiúkból szakembert faragni, no meg ki győzné azt a tömeget 
a műhelyben szakszerűen oktatni ? Sok a fiú, kevés a jó szedő' 
és munkájuk alatt e keveseknek is oly kimért az idejök, hogy 
oktatásra ebből semmit sem fordíthatnak. Ezért tapasztalható 
szakmánkban az említett visszaesés.

Okai e visszaesésnek azok a nyomdatulajdonosok vagyis 
vállalkozók, a kik minden idealizmusból kivetkőzve, a leg- 
szennyesebb versenyt teremtették, mi által nemcsak a nyomda
ipart sülyesztették abba a mélységbe, a honnan kilábolni többé 
aligha fog, hanem tönkre tettek és tesznek társadalmi osztá
lyokat, mert a szennykonkurrencziáik követelte tanuló-gazdái-
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kodásaik által ezer és ezer ember jobb jövőjének állják útját 
és oly proletárokat nevelnek, a kik élhetetlenségükkel később 
az egész társadalom terhére válnak. És a mikor az évenkint 
tömegesen felszabadúlt, nyomdász-segéddé avatott anyagon 
végignézünk mi, a kik e dicső mesterség elsülyesztett hajójának 
roncsaiba még be-bekapaszkodunk, szívfacsarva látjuk, mily 
üres kalászokat takarítottak be a rablógazdálkodást űzők.

Térjünk a tulajdonképeni tárgyra, hiszen az eddigiek olva
sása után azt mondhatni, hogy e sok összehordott dolog tel
jesen eltér a czikk bevezetésétől; de hogy az elmondottak 
szorosan ahhoz a kérdéshez tartoznak, hogy miért nincsenek 
akczidensz-szedőink, mindenki beláthatja, ha azt is hozzáteszem, 
hogy akczidensz-szedőket oly talajban, a milyenben most a  
könyvnyomtatás tenyész, lehetetlen nevelni. Az évek óta lábra- 
kapott és napról-napra jobban burjánzó hallatlan szenny-kon- 
kurrenczia nem arra való, hogy iparunkat magasabb nívóra 
emelje, de igenis alkalmas arra, hogy a munkáink előállítására 
szükséges jó akaratot, jó ízlést belőlünk teljesen kiölje. Azok 
a vállalkozók, a kik a munkákat a legvégsőig menő olcsó 
árért felvállalják, azoknak előállításánál óhajtják vélt hasznukat 
kisajtolni, a mikor természetesen munkásaiktól nem a kvalitást,, 
hanem a minél nagyobb kvantumot várják és követelik. És ha 
elvétve valamely szedő, a benne rejlő jó akarat és jó ízlés 
sugallatának ellent nem állhat s néha siettetése daczára valami 
jobb munkát hoz létre, bizonyos, hogy ezt csak lopva és saját 
fizikumának megfeszítésével teheti. Már most természetes, hogy 
a szedő, a kinek alkotásához gondolkozási ideje soha nincsen, 
rögtönözni kénytelen és ily rögtönzött tákolmány mindig csak 
fattyúhajtása lehet az úgynevezett műszedésnek. Ily módon 
lassan-lassan kipusztúl a munkáink iránt különben magasabb 
ambiczióval biró szedőből is a nemesebb, a jobb érzés, mi 
által a szakma iránt indolenssé, tuczatemberré válik. Sajnos, 
ilyen tuczatszedőből áll ma már szakmabeli embereink nagyobb 
része és biztos kilátás van reá, hogy számuk folyton szapo
rodni fog.
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Hogy ennek elejét vegyük, szakiskolák létesítését látják 
szükségesnek a könyvnyomtatás ügyét szivén hordó szakférfiak. 
Szakiskola létesítésének én is híve vagyok, de ez alkalom
mal meg kell jegyeznem, hogy ha majdan sikerűi a főváros
ban nyomdász-szakiskolát létrehozni, ez a fennálló nyomdász
viszonyok mellett, a tőle várt eredményt meghozni sohasem 
fogja. Mert ha a fiút a leendő szakiskolában közben-közben 
prakticze is oktatjuk, az iskolában tanultak fő- és nagy része 
mégis csak teoretikus leend és a tulajdonképeni gyakorlati 
tanulás a nyomdára, a fiú életének terére szorúl, a hol azon
ban •— tekintettel a minimális haszonra, melyre a munkák 
vállalásánál a gazda számított •— erre kellő alkalom természet
szerűleg nem nyílhat.

A nyomdába került fiúkat rendszerint a nélkül állítják a 
szedőszekrényhez, hogy a szedéshez szükséges alaptanúlmá- 
nyokat vele megismertetnék. Legfölebb — mivelhogy ez már 
elmaradhatatlan — a szekrény alfabetikus beosztását magya
rázzák meg neki, miután kéziratot nyomnak a kezébe — és 
a fiú éveken keresztül szed; de alig akad, a ki mondaná neki, 
miképen kell a sort beosztani, elválasztani, mi a vessző, a 
pontosvessző, kérdőjel; mi fán terem az összetett szó, mire 
jó a »minusz«, a hiányjel és a többi oly dolgok, a miket az 
iskolában jól meg nem tanúit és a miknek a nyomdában való 
megmagyarázásával legalább tisztességes kompressz-szedő vál
nék a szerencsétlen fiúból. De oktatás nem létezik, mert dol
gozni kell és legfeljebb összeszamarazzák a »buta fiút«, ha 
nagy korrektúrát csinál. Ugyan miből váljék tehát műszedő, 
ha a fiú azt sem tamilja meg, hogy hány térző képezi pl. a 
garmondot, hány térző a text, milyen összetételekből lehet 
terczia, text stb. fokot elérni; hány pontból állanak ezek; mi 
a kanon, misszal, sabon. Hiszen ezek csak az úgynevezett 
szak-számnevek, a fokok, melyek ismerete nélkül a szedő nem 
számíthat, az akczidenczia legsarkalatosabb része pedig tudva
levőleg a helyes számítás.

Fiú felvételekor első sorban arra kell tekintettel lenni, hogy
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azt a nyomdában jó szedőre bízzák, mert fiú tanítására hiva
tott erő, komoly tudás szükséges. Ne az képezze a főczélt, 
hogy a fiút, nyomdába való lépésekor kompressz-szedésre- 
tanítsák, hanem első sorban jól meg kell vele ismertetni az 
összes kizáró-anyagot, a betűk fokonkinti emelkedését, a betűk 
különböző fajait, karaktereit, a különböző szedésekhez szük
séges anyagokat, az anyaggal való bánásmódot. A fiúnak a 
szakmába ily módon való bevezetése után nem lesz nehéz 
kezdetben kisebb, később már komplikáltabb akczidensz-mun- 
kákat előállítania és ha ily munkáknál jártasságra tesz szert,, 
belőle jó műszedő válik.

Korunkban, melyben a könyvnyomtatás feltalálójának ötszáz 
éves születésnapját ünnepeltük, egyúttal alkonyát is látjuk 
közeledni az eddig annyi reménynyel dédelgetett művészetünk
nek. A könyvnyomtatás nem képezi többé azt a foglalkozású 
a melyet — mint megérdemelné — örömmel, ambiczióval 
kultiválnának, hanem kizárólag kalmár-czikket képez, a mely- 
lyel sok kufár vállalkozó annyira visszaél, hogy a hajdan dicső
séges pályát a legalacsonyabb színvonalra sülyesztette. Nem. 
is kívánnak ezek művelt segédeket, csak olcsó és gyors mun
kást, hogy az »üzletbe« fektetett tőke minél jobban »gyümöl- 
csözzék«. Ez a kalmár-szellem tüntette el az ambiczióvak 
ízléssel dolgozó betűszedőket és nevelt helyettök oly munká
sokat, a kik gépszerűen, néha jól, de gyakrabban rosszúl, jó 
ízléssel azonban sohasem dolgoznak, mert az a fő, hogy sokat 
produkáljanak, az idő a legdrágább anyag.

A betűöntők azonban, megértve korunk szellemét, látván,, 
hogy díszes nyomdai termékeket hosszadalmas, nehézkes és 
igy drága munkákkal tovább is előállítani, a dívó alacsony 
árak mellett lehetetlenség, a grafikai ipar ez ágát az elzülléstől 
mintegy megmentendő, oly díszítőanyagok gyártásán fáradoz
tak, a melyek alkalmazásával immár időpazarlás nélkül is 
lehet szép, sőt a régebbi, komplikált szedésekénél szebb mun
kákat előállítani. A betűöntők e sikerűit produktumaikkal a 
kevésbbé szakavatott műszedőknek is lehetségessé teszik, hogjr
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elfogadható akczidencziákat állíthassanak elő és hiszem, hogy 
az ilyen hálás segédeszközöket törekvő ízléssel fogják majd az 
akczidenczia kultiválásában felhasználni.

Az akczidencziák újabb, most dívó iránya nem igényel oly 
nagy előkészűltséget, mint a mit példáúl a rövidéletű »szabad 
irány« tett szükségessé. Míg a szabad irány kultiválásánál jó, 
helyes ízlés mellett műérzésre, alkotóerőre, az akczidenczia 
terén nagy gyakorlatra volt szükség, a betűöntők által terem-
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tett új divat, ú j irány  követésére utalta műszedőinket. Ez az 
új irány kiküszöbölte a fejtörést, fölöslegessé tette a rajzot, 
mert a betűöntők oly díszítőanyagokat szolgáltatnak, melyek 
puszta alkalmazása is széppé, tetszetőssé és — a mi a fő — 
divatossá teszi a szedést, illetve a nyomtatványt.

De hogy az új körzetek és egyéb díszítmények mint ilye
nek még nem elegendők arra, hogy szép nyomtatványt készít
sünk, ha e díszítőanyagokkal csaknem egyidejűleg forgalomba
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került és mintegy hozzá való betűket mellőzzük, az bizonyos. 
Az öntők új díszítőanyagai tudvalevőleg a szeczesszió szolgá
latában állanak és ezzel új irányt képeznek. Világos tehát, 
hogy szeczessziós díszítmény vagy körzet mellett nem állhatnak 
példáid a barok-stilű körzetekhez igen jól illő sima, groteszk 
betűk. A mint a barok-körzetek groteszkszerű, egyenes, sima, 
vagy a rokoko-stilű körzetek gyönge, világos árnyékolásul betűk 
nélkül, harmonikus képet sohasem nyújtottak volna, most is
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hiába alkalmazzuk a szeczessziós díszítéseket, ha az öntők által, 
eléggé nem dicsérhető szépérzékkel, a szeczessziós díszítő-anya
gokhoz teljesen és kizárólag beleülő betűket is nem alkalmaz
zuk. Tehát modern, szép szedést új körzetekkel és régi betűk
kel, vagy megfordítva, ne is képzeljünk, mert ezeknek együttes 
alkalmazásával a kívánt hatást a laikus megrendelőnél sem érj ük el.

Gyakran látunk nyomtatványokat, melyek régi ornamentek- 
kel, vagy régi betűkkel vannak modernizált módon szedve.
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Ilyen munkán meglátszik a szedő jóakarata, mely azonban a 
nyomda hiányos berendezésén mindig hajótörést szenved. Hiába 
igyekszik a szedő a rendelkezésére álló régi anyaggal utánozni 
azt, a mi direkt, stilszerű anyag nélkül lehetetlen, mint az 1-ső 
minta mutatja.

A 2-ik mintánál az új mezbe öltöztetett régi betűk mintegy 
kikivánkoznak abból, érezve, hogy nem méltók abba a körbe, 
a melybe belekényszerítették;
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a 3-iknál ellenben azért nyilvánúl jogos elégedetlenség, mert 
a jobb sorsra hivatott modern egyedek értékét, hozzájuk nem 
illő díszítéssel redukálják; míg

a 4-ik minta teljes valóságával mutatja, hogy »mindenkinek 
meg kell adni a magáét«.

A szeczesszió teljes egészében és minden téren meghódította 
már a világot. Nyomtatványoknál a megrendelő önkénytelenűl 
kívánja, keresi azokat a betűket és díszítéseket, a melyeket
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egyedül szépnek és feltűnőnek tart és — ezek a »szeczessziós 
anyagok«. Ez az anyag mindenkinek tetszik, mert új, divatos 
és tagadhatatlanul szép is. A még oly gonddal és ízléssel sze
dett kombinácziós munkát háttérbe szorítja a könnyed, a dívó 
anyagokkal való, mintegy odavetett szedés. Ma ez a tetszetős, 
ez a szép szedés és e mellett még igen hálás dolog is, mert 
az új anyagokkal való szedés nagyobb előkészűltséget, fárasztó 
gondolkozást nem igényel, nagy nehézséggel sem jár s ennél-
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fogva tetemes időmegtakarítást is jelent. De nemcsak műszedé
seknél takaríthatunk meg sok, időt és mellőzhetünk gyakran 
meddő fejtörést, hanem egyszerű czímsorokból álló szedések
nél is. A sorok állítására vonatkozó előnyt hálátlanság volna 
csupán a most dívó szeczessziós iránynak felírni, mert ez előny 
létrehozója tudvalevőleg a szeczesszió feledhetetlen előde volt. 
A szeczesszió a »szabad irány« nyomdokain haladva és fej
lődve, csak tökéletesíti azt, a mit a szabad irány útmutatása

É vkönyv . 1901. 5
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nélkül nem teljesíthetett volna. Míg a szabad irány arra taní
tott, hogy czímsorokat merev állásukból elmozdíthatunk és 
tetszés szerinti állásba helyezhetünk, mi által eltűntek a gúla
vagy koporsóalakú szedések, a szeczessziós irány ezt azzal 
tökéletesítette, hogy az úgynevezett »csúsztatott sorok« helyett, 
tetszetősebb csoportokba állíthatjuk czímsorainkat és a czím- 
oldalakat minden akadály nélkül alkothatjuk, úgy, hogy azok 
tipográfiai kifogás alá ne essenek. A szeczessziós betű- és 
diszítőanyagok kitűnő alkalmazhatósága könnyen megadják 
erre a módot ott, a hol velők helyesen bánnak.

Ennek daczára ma is vannak még nyomdák, melyek emez 
új szerelvényeknek helyet eddig nem adtak és talán hóbortnak 
tartják a különös formájú betűkkel való szokatlan alakú sze
dést. Mivel azonban már-már a ritkaságok közé tartozik, hogy 
valamely jóravaló nyomtatványon régi stilű betűkkel találkoz
zunk, e reform előtt a legcsökönyösebb konzervativizmusnak is 
meg kell hódolnia és belátnia, hogy a betűk és körzetek gyár
tása dolgában teljes változás állott be, ezek régi karakterükből 
úgy kivetkőztek, hogy akarva nem akarva is — ezekkel kell 
dolgozni. Ezt a sikerűit újítást minden szakember örömmel 
üdvözölheti és senki sem tételezheti fel róla, hogy — mint 
divatczikk — hamar túléli magát. A dívó anyagok hosszú 
életre való hivatottságát különösen az biztosítja, hogy motívu
maiban tetszés szerinti könnyed, középszerű és masszív, azaz 
a finom árnyékolású, elegáns betűktől a határozottan feltűnést 
keltő reklámbetűket és mindannyi fajánál a szép, harmonikus 
összhangot, az egyöntetű karaktert találjuk, s igy praktikus
ságuknál fogva igenis hosszú életre, állandóságra vannak hivatva, 
a mi a betűöntőket ez úton folytonos újításokra fogja ser
kenteni.

Az akczidenczia régóta arra törekszik, hogy a sokszorosító
iparban ma is nagy szerepet játszó litográfiát utánozza, sőt 
utolérje, a mi eddig a legnehezebb szedésekkel, léniák hajlít- 
gatásával, görbítésével, körzeteket tönkretevő és időtrabló fara
gásával, reszelésével sem sikerűit. Ezzel a szeczessziós irány
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nyal azonban — úgy tetszik — mintha közeledni látnám azt 
az időt, a midőn majd a betűöntők által nyújtott anyagokkal, 
a növényvilágból merített, merész, fantasztikus motívumokkal 
a három-, illetve négyszín-nyomással kombinálva, a litográfiái 
munkákhoz igen hasonló, azokkal már-már vetekedhető nyom
tatványokat vagyunk és a jövőben még inkább leszünk képesek 
előállítani. A mire a legjobb műszedők törekvése, kézi ügyes
sége képtelen volt, azt a jól választott, kis ügyességgel alkal
mazott szeczessziós díszítésekkel nehézség nélkül elérhetjük.

De mint a szeczessziós irány lelkes híve is meg kell jegyez
nem, hogy az új stilű anyagok között is találunk olyanokat, 
a melyek valamely túlfeszített fantázia erőltetett szüleménye és 
használatra nem alkalm asak; ezeket nem is kell megvenni, mi 
által terünkről leszorítjuk.

* * *

Meglehet, hogy túlságos pesszimizmussal nézem és látom 
korunkat, illetve szakmánk mai állapotát és sokan túlzásnak 
ítélik az e sorok elején kifejtett kétségbeesésemet. Ha tú lzott: 
jó, magam is örvendek rajta, hiszen műszedőinket illetőleg 
némi vigaszt én is találok a szeczessziós irány fellendülésében. 
A mi pedig a dühöngő szennykonkurrencziát illeti, azt hiszem, 
mindig csak az marja, a ki bírja; a ki pedig belefárad, magá
tól is kidől ez áldatlan harczban. És ha az áradat iparunk 
megrontóit, az élhetetlen erőszakoskodókat elsodorta, talán 
derűltebbé válik égboltozatunk, a melyről öreg napunk éltető 
melegétől ismét feléled az a kor, melyben a könyvnyomdásza
tot nemcsak mint ipart, mint mesterséget, hanem mint szeretett, 
magasztosabb pályát kedvvel, teljes ambiczióval mindig töké
letesebbre fejleszthetünk.


