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JAz emberiség már ősidőkben megalkotta az esztétikai szép 
szabályait. Környezetét, használati és fényűzési czikkeit min
denkor az akkori idők szokásai, díszítő motívumainak, stíljé
nek felhasználásával készítette el. Minden ipar, minden művé
szet igyekezett ez uralkodó stilt termékeiben meghonosítani, 
így a könyvnyomtatás is.

Gutenberg korszakában, a könyvnyomtatás feltalálása ide
jében, a csúcsíves gót stíl lévén az uralkodó, az első könyvek 
e stílből származó gót betűkkel kerültek forgalomba.

A könyvnyomtatás bölcsőkorát élvén, ennek terjedésével 
az idegen nemzetek közt eleinte a Németországból származó 
gótikus betűket utánozták. De az áramlat csakhamar változott 
és a német származású gót stil uralmát csakhamar az Olasz
országból származó renaissance vette át.

E stil csakhamar a könyvnyomtatásban is lábrakapott. Meg
jelentek az első — ma antikvának nevezett — gömbölyű betűk, 
melyek nagyon hasonlítanak a mai médiáéval betűkhöz.

De nemcsak a betűkben látszott meg az amaz idők divatja, 
de meglátszott a leginkább még kézzel rajzolt kezdőbetűkben 
és díszítéseken is.
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A renaissance uralma is letűnt és következtek egyéb stílek, 
melyek hosszabb-rövidebb ideig uralkodtak és nyomukat ott 
találjuk az akkori idők nyomdai termékein.

Ilyenek voltak a Francziaországból származó empire, rokokó 
és ennek elfajulása : a bárok stb.

A nyomdai divatot sok ideig Németország csinálta. A sok
szorosító-ipar náluk a legfejlettebb lévén, alkotásra bővebb terök 
nyilt. Mindazonáltal minden nemzet igyekezett nemzeti jellegét 
nyomdai termékein is érvényre juttatni. E sajátságos nemzeti 
jelleget nemcsak a nyomtatvány nyelvezete árúlta el, hanem 
egyéb olyan ismertető jele is volt, melyből az avatott szak
ember rögtön felismerte a készítő nemzetet.

így a franczia előszeretettel alkalmazta a hosszas alakokat 
és szerette alkalmazni a nagy hézagokat, a szláv munkán 
meglátszott a faj előszeretete a tarka színek iránt, a teoretikus 
német elárúlta magát precziz, hajszálig gondos munkájával, 
az angol több szabadságot engedett meg magának.

Hazánkban, sajnos, hiába keressük a nyomdai termékek e 
nemzeti sajátosságát. Magyarország földmívelő állam lévén, 
ipara napjainkig nem volt számottevő, sőt e csekély ipart is 
bevándorlók űzték, a kik munkájukban ragaszkodtak hazai 
szokásaikhoz és újat nem alkottak.

Kül- és belhoni háborúk megbénították a hazai művészet 
fejlődését és így daczára a gazdag természeti szépségeknek, 
a változatos növény- és állatvilágnak, melyből a díszítő stilek 
anyagjokat merítik, magyar stilt sem nyomdai, sem egyéb 
ipari terméken nem találunk.

A közelmúltban uralkodott nyomdai divat: a szabad irány  
megfosztotta a nyomdaterméket sajátos nemzeti jellegétől. 
A szabad irány czélja volt a nyomdai díszítő munkát egy
szerűsíteni. E czélját el is érte és az eddigi — jobbára az 
építészeti formákat utánzó — divatot teljesen átalakította. 
E divat nem lévén stílhez kötve, hanem a szabadot, a termé
szetest követvén, nem lehetett nemzeti jelleget kifejteni.

E divatot a mostanság is még erősen uralgó szecesszió
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követte, mely új ugyan, de lényegében még sem egyéb, mint 
a régi, kezdetleges díszítőformák modernizálása, mégis ebben 
az irányban sem nyilatkozhatik meg a nemzeti szellem.

Úgy látszik tehát, hogy az újabbkori divat a nyomdai ter
mékek díszítésében egyenlőséget jelent, a mi természetes is, 
hisz a mai akczidenczia alaptétele, hogy »a papír sík felület, 
melyen nem domborítani, hanem élénkíteni kell« — mindenütt 
ugyanaz.

Régi törekvésünk, a még egyéb művészi és ipari terméke
ken is hiába keresett magyar stíl, ma már csak ideállá lett, 
melyet a nyomdászatban — a ma uralkodó áramlatban — 
alig bírnánk meghonosítani. Mindazonáltal azonban nem árt 
keresni, ápolni, mert nem tudhatjuk, hogy az örökös kutatás
ban új formák iránt, az ideges kapkodásban a változatosság 
iránt nem térünk-e vissza régi díszítőanyagunkhoz.


