
ÖVÉNY- ÉS ÁLLATELEMEK 
STILIZÁLÁSÁRÓL

Gutenberg művészetében hosszú időn tett átalakulása 
közben a „szép" fogalma ugyancsak sűrűn változott. Amíg 

az ősnyomtatványok a maguk keresetlen egyszerűségükben még ma is, 
évszázadok leforgása és az ízlés alapos megváltozása után is még mindig 
szépnek mondhatók; addig a reá következő időben a könyvnyomtatásban 
egymást követő divatok — a legutolsó kivételével — sok-sok gáncsolni 
valót hagynak fönn, — egynémelyíke tipográfiai szempontból szinte kép
telenség volt.

Lássuk csak. A  renaíssance-, bárok-, rokokó- stb. plasztikai módon 
dekoráló építészeti stílusoknak a könyvnyomtatásba történt átvitele a sík
díszítés törvényeinek ellenére történt. A  betűöntödék által fölűjított s leg
újabban forgalomba hozott empire- és Biedermeier-ízlésben megszerkesztett 
és kevéssé megmodernízált díszítőanyag jórészt szintén e sarkalatos hibákban 
leledzik.

A  síkdíszítés — s ide tartozik a könyvnyomtatóí munkák díszítése is — 
alapelveibe ütközik minden plasztíkaílag ható dekorálás: tehát a fény és 
árny váltakozása, a domborodást mutató árnyékolás. Már pedig ez közös 
tulajdonsága volt — csekély kivétellel — a mai napig fölmerült nyomdászatí 
stílusoknak. El nem tagadható ugyan, hogy e különböző korú stílusok 
mindegyike aránylag szép munkákat eredményezett, — de hogy a síkdíszítés 
szempontjából e munkák kífogásolandók, azt a mai kor nyomdásza már 
tudja, már átérzi.

A  könyvnyomtatóí díszítési modornak — a közvetlen feltalálása utáni 
időt leszámítva — ily hosszú időre volt szüksége, hogy az igazi útra találjon; 
annyit kellett átalakulnia, míg az egyedül helyes irányba terelődött.

A  modern akcídencíák tervezésénél nagy szerepe jutott a különböző 
erősségű vonalnak, melynek alkalmazásával nagy mértékben dekoratív 
hatást érünk el.

A  vonalak dekoratív eszközként való felhasználását jórészt az angolok, 
illetve amerikaiak szedéstechníkájáhozvezethetjük vissza.Mint az íparművé-
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szét többi terén, úgy a könyvnyomtatásban is a célszerűt a széppel karöltve 
tudták evvel érvényre emelni. De míg ők csak nagy arányokban, kevés 
megtöréssel alkalmazzák, addig a léniát ma már a modern dekoráló művé
szet egyik széliében terjedt eszközeként a legváltozatosabb módon kezelik.

De a vonal egymagában használva merev, hideg; hiányzik belőle a len
dület, — a szemnek kedves, hangulatos benyomás. A  léniákat kapcsolatba 
kell hozni fölfrissítő ornamentumokkal, hogy így élet kerüljön munkánkba.

Manap, az ízlés és igények fejlődésével megrendelőink hovatovább foko
zottabb igényeket támasztanak, s mindinkább művészi értékű és eredeti 
nyomtatványt kívánnak. Igen ám, de a betűöntödék által rendelkezésünkre 
bocsátott anyag egyrészt, hogy gyakori használatával kimerülünk annak 
eredeti módon való fölhasználásában, másrészt pedig bizonyos korlátok közé 
szorítja a mesterszedőt. Ha igazán eredeti és a nyomtatvány tartalmához, 
szelleméhez hűen alkalmazkodó és azt érvényre emelő individuális értékű 
munkát kívánunk előállítani, akkor a rajzhoz kell fordulnunk, hogy a 
cinkográfía útján öntervezte díszítőanyaggal e célt elérhessük, illetve meg
közelítsük.

Minden jel a cinkográfía nagy jövőjére enged következtetni. A  kémiai 
úton történő klísíroztatás oly jutányosán eszközölhető, hogy egy nagyobb 
terjedelmű árjegyzék, szépirodalmi vagy szaklap, avagy egy műhöz a borí
téknak eredeti rajz szerint történő elkészíttetése költség szempontjából számba 
se jöhet. Ami a mesterszedők ambícióját fejlesztené, a nyomdász üzleti ráter
mettségét is hirdetné, de legfőképpen a megrendelő érdekét szolgálná; ha 
munkája eredeti, a figyelmet lebilincselő köntösben jelenne meg. így lassan, 
lépésről-lépésre haladva oly tért hódítanánk a magunk számára, amelyen 
eddig mások, kevésbbé hivatottabbak működtek több-kevesebb sikerrel. De 
ami leginkább számbaveendő, hogy a könyvnyomtatás amaz ideális helyze
téhez közelebb vitetnék, amikor a könyvnyomtató maga dekorálná, a maga 
teremtő erejével megalkotott díszítő-anyaggal ékesítené a kezéhez jutta
tott munkát.

A  magyarosságnak szakunkban történő intenzívebb gyakorlása mellett 
is nem zárkózhatunk el az erre alkalmas növény- és állatvilágból meríthető 
motívumok alkalmazásától; különösen nem pedig olyan esetekben, mikor 
a tartalom szímbolízálása, illusztrálása szempontjából mellőzzük az erre leg
több esetben alkalmatlan betűöntődéi anyagot és saját eszménk gyakorlati 
kiviteléhez fordulunk. És ha mi a természet növény- és állatvilágához 
fordulunk, úgyis onnan merítünk, ahonnan a magyar néplélek merítette 
motívumait.

Hogy mily gazdag anyagot bírunk e kiapadhatatlan forrásban, azt mi 
nyomdászok ma, mikor még alig vagy csak keveset foglalkoztunk ennek 
tanulmányozásával, alig sejtjük.

A  stilizált növény- és állatelem mint díszítő-motívum minden időben 
nagy szerepet játszott a könyvnyomtatás ékesítő anyagában. Még az írott 
könyvek korában a másoló barát is nagy kedvvel szerepeltette pergamen
jein virágdísz között az állatvilág egyes alakjait.

A  stilizálás tulajdonképpen valamely tárgy vagy természetes alak egy
szerűsítése, — sok enyhén töredezett vonal és forma egybefoglalása, tömö
rítése, kívonatolása. Ami rajta jellemző, aztmég inkább kiemeljük, növeljük; 
a lényegtelent pedig még inkább mellőzzük, visszaléptetjük. Igyekezzünk 
azonban, hogy e mellett jellegzetes tulajdonságait el ne veszítse.

A  stilizálásnál ismernünk kell a természet törvényeit, — meg kell érte
nünk a stilizálandó növények és állatok formáit; ennek hiányában nem
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fogunk jó munkát végezni. Tudnunk kell a stilizálandó növény növését, 
fejlődését. A  levél stilizálásánál szem előtt kell tartanunk annak jellemző 
formáját, erezetét? a virágnál szerkezetére, a szirmok számára, a porodák 
elhelyezésére, — a szár- vagy gallynál annak vastagságára, fejlődésére, 
tartására, — ha pedig a szárral együtt leveleket, virágokat is tervezünk, 
akkor azoknak a száron való állására kell figyelemmel lennünk. A  szárat 
oly erősségűre vesszük, hogy a rajta lévő levél és virág nagyságával, súlyával 
összhangban legyen.

A  stilizálásnál igen fontos a növény fejlődési, növési módja. így például 
a földből egyenes vonalban kiemelkedő búzavirágot, pipacsot vagy liliomot 
nem ügy fogjuk a tipográfiai területen elhelyezni, mint a szárával lecsüngő 
akácvírágot. Az előbb említett virágokat a lap alsó részéből fölfelé nyúlva 
rendezzük el, az akácvírágot pedig a lap felső részéről lefelé bocsátva fogjuk 
alkalmazni. A  kúszó, folyondár növények természete megengedi, hogy 
azokat tetszés szerint akár az egész oldalt befoglalóan is használjuk, de be 
kell tartanunk a növény kúszási irányát. így a legtöbb futónövény balra, 
a komló kivételesen jobbra kanyarodik.

E megszorítások természetesen elesnek olyan esetekben, midőn szárak 
nélkül csak magával a stilizált levéllel vagy virággal díszítjük a papíros 
felületét. A  virágot oldalról nézve profilban vagy fölülről látott képével 
rajzolhatjuk, illetőleg stilizálhatjuk a szerint, amint képe, alakja így szebb, 
tetszetősebb. Virágokat egy és ugyanazon munkán felülről és oldalról látott 
képükben is alkalmazhatunk. Az optikai csalódás szempontjából sötét hát
terű rajzoknál valamivel nagyobbra vesszük a formákat, mint a csak kon- 
turos munkáknál.

Hogy melyik növényt vagy virágot vegyük díszítő elemül, az egyéni
ségünktől, ízlésünktől függ. Mindenesetre olyant válasszunk, mely hálás 
anyagul szolgál a stilizáláshoz. Vannak képzőművészek, kik egy és ugyan
azon növényt vagy virágot nagy előszeretettel alkalmazzák díszítő elemül 
műveiken; ez persze arra vezet, hogy teljesen urai lesznek ama választott 
növény összes sajátosságának s a legkülönfélébb módon alkalmazhatják.

A  stilizálást eszközölhetjük a frissen letépett növényről, ami minden
esetre a legcélszerűbb, mert így teljes képével, hajlásaíval, sajátosságaival 
szemlélhető. Stilizálhatunk azonban préselt növényeket is, amelyeket nyáron 
át gyűjtöttünk s amelyek az e célra igen alkalmas itatós papíros között éltévé 
sokáig épen maradnak.

A  növény mellett az állatelemnek is nagy tér jutott a díszítő ornamen
tikában. Míg a növények sokkal nagyobb arányban alkalmasak a stilizálásra, 
addig az állatvilágból csak azokat választhatjuk e célra, melyek formájuknál 
fogva erre alkalmasak. Ilyenek a madarak közül első sorban a páva, mely
nek ritmikus formája, gyönyörű tollazata a legváltozatosabb módon alkal
mazható, továbbá a sas, bagoly, hattyú; a pillangók élénk és változatos 
színű szárnyaikkal; az oroszlán, sárkány, hal, stb.

Fölmerülő esetekben e fölsorolt állatokkal azután külsejüknek, termé
szetüknek megfelelően fogjuk nyomtatványainkat díszíteni. így a páva a 
hiúság, a szépség jellegzetével női piperecikkek nyomtatványain, a sas 
(esetleg mint gríffmadár nyomdászati munkákon) a büszkeség, a magasba- 
törés, az oroszlán az erő, a hatalom szímbolízálójaképpen fog az erre alkal
mas helyen, a szöveg hatásának fokozására nyomtatványainkon alkalma
zást nyerni.

A  madarak, pillangók szárnya különösen alkalmas a stilizáláshoz. 
Az állatok stilizálásánál némi bonctani ismeretekkel is kell rendelkeznünk.
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A  stilizálásnak lehet enyhébb és szigorúbb vagyis eltérőbb formája: az 
utóbbiakhoz tartoznak a magyaros motívumok, melyek egynémelyikét 
eredetére visszavezetni alig áll módunkban. Kötött formában, tehát mikor 
egy geometriai terület kitöltéséről van szó: elvontabban, szigorúbb módon 
stilizálunk, mint például a szabad térben, ahol naturalísztikusabb, kevésbé 
stilizált formákat használhatunk.

A  természetet a maga nagyszerűségében figyelemmel szemlélve és tanul
mányozva, az alakok és színek eddig nem ismert bőséges világára fogunk 
találni. Változatos és különleges alakzataival formaérzékünket izmosítja, a 
színek végtelen árnyalataival pedig színérzékünket gazdagítja. De bizonyos 
az is, hogy sokban lesz befolyással mesterségünk művészi kiépítésében és 
még inkább a rég óhajtott magyaros stílus megteremtésében, ha mi a ter
mészethez, minden stílusok eredeti forrásához jobban fogunk közeledni.

Cikkemhez csatolt ábrákon bemutatom úgy akész nyomdai lénia-anyag, 
mint a vonalnak stilizált növény- és állatmotivumokkal kapcsolatban történő 
használatát. A  vonal itt úgy a kész szedések ábráin, mint a vázlatoknál 
dominálóan, kevés törésekkel van alkalmazva. Hogy mily hatásos és hálás 
a vonalnak motívumokkal való ilyetén használata, azt fölösleges külön 
kiemelni.

A  mellékelt ábrák legtöbbjén szembeötlő, hogy a tipográfiai terület nincs 
a maga egészében kitöltve, hanem hellyel-közzel üresen marad. Lássuk 
csak, mi ennek a nagy előnye? Leginkább az, hogy az ily munka aránylag 
kevesebb fáradsággal rövídebb idő alatt készült, mintha mi a szöveg kíhaj- 
tásával és több dísz alkalmazásával az egész teret kitöltöttük volna; eltekintve 
attól, hogy ilyen üres hely meghagyásával szép hatást érhetünk el. S legyen 
az még a legegyszerűbb munka is, így mindig el fog térni a sablonszerüségtől 
és az eredetiség mezébe öltözötten fog megjelenni. Mert a nyugodt, művészi 
hatás nem az alkalmazandó díszítő-anyag sokaságától, hanem attól függ, 
hogy miként van az elhelyezve.

Munkánkat minden egyes esetben a szöveg természetéhez, annak ren
deltetésének megfelelően díszítsük akár betűöntődéi, akár az általunk meg
szerkesztett ékesítő-anyaggal. Komoly tárgyú tudományos művek címlapjain 
csak diszkrét ornamentikát helyezzünk el; sok esetben pedig teljesen mellőz
hetjük a díszítést, — itt pusztán kevés vonallal is jó hatást fogunk elérni. 
Szándékosan csak egyszerű példákban mutatom be e szedéstechníkának 
nagy előnyét, tekintve, hogy a gyakorlatban túlnyomólag ilyen munkákkal 
van dolgunk. A  fősúly mindenkor a betűre, a sorok elhelyezésére legyen 
fektetve; a díszítő-anyagból aránylag keveset alkalmazzunk. így praktikusan, 
a megrendelő intenciójának szem előtt tartásával készítettük munkánkat, 
mert az általa közlendő világosan, érthetően jut a nyomtatványon kifejezésre.

* * *
Jelen cikkem keretében a stilizálásnak elemi, könnyen megérthető és 

utánozható módjával foglalkoztam. A  bemutatott vázlatokon is lehetőleg 
kerültem oly növények stilizálásának bemutatását, amelyekhez ritkábban 
juthatunk, s olyanokra szorítkoztam, melyeket erdőn-mezőn, sétánk alkal
mával magunk gyűjthetünk. Távolról sem akar ez a stilizálás akadémikus 
fejtegetése lenni; pusztán szerény útbaigazító, a figyelmet nagy vonásokban 
e rendkívül hálás tárgyra ráterelő tanulmány.

Manapság a vonalas dísz az uralkodó ízlés. Hogy a könyvnyomtatás 
szempontjából úgyszólván a leghelyesebb nyomon járó, az kétségtelen. 
A  vonal, a lénia egymagában használva azonban a legtöbb esetben merev,
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s ha sok időpazarlással készítettünk is ily mesterszedést s abból hiányzik az 
élénkítő elem: akkor az holt munka, bármennyi ízléssel és tudással is legyen 
fölépítve. A  magyar motívumok használata mellett a növény- és állatelem
nek alkalmazása el nem kerülhető; oly ékesítő-anyag a vonalas díszszel 
együtt, hogy annak tanulmányozása minden magyar mesterszedőnek a 
legmelegebben ajánlható.

A  jövő talán magával hozza, hogy a könyvnyomtatóí munka gépszedök 
és könyvnyomtató-íparművészek között fog megoszolní. A  tágabb munka
körre tökéletesített gépen fogják az előforduló összes síma szedéseket végezni; 
a mestermunkák s a pazarabban kiállított művek elkészítése, az azok díszí
tésére szolgáló klisék tervezésével együtt pedig az iparművész magaslatára 
emelkedett tipográfus dolga lesz. A  könyvdekorálás művészi érzést, helyes 
arányísmeretet s a könyvnyomtatóí anyag föltétien ismeretét követeli. Azért 
tanuljunk, ne késsünk magunkat ez irányban is teljesen kiművelni, mert 
mai rajztudásunk mellett csak kivételes esetekben vehetünk részt például 
az oly munkák tervezésében, mint amelyre csak nemrégiben is előkelő 
nyomdacégeínk egyike hirdetett grafikai pályázatot. Ha grafikusoknak szól, 
akkor bennünket: technikai művelőit is érinti az ilyen fölszólítás.

Ajánlom tehát, merüljünk el a nagy természet csodáiba, — kutassuk 
rejtett szépségeit, próbáljuk megtanulni, hódítsuk meg a magunk számára. 
Rajztudásunk és szépérzékünk óriási gyakorlati hasznára fog ez válni, ami 
pedig egyúttal a magyar nyomdászat nagyarányú fejlődését is jelenti.

Gondoljunk csak vissza amaz időkre, mikor a könyvnyomtatás „ars 
líber“ volt, midőn annak művelői kiváltságokban részesült egyének voltak, 
és később ama korra, mikor olyan művészek, mint: Holbein, Dürer, — 
újabban pedig Hupp, Eckmann stb. nevei kerültek vonatkozásba mester
ségünkkel; gondoljunk arra, hogy a könyvnyomdászatot magas nívóra 
emelni első sorban nekünk, arra hívatottaknak nemcsak érdekünkben áll, de 
kötelességünk is; gondoljunk arra, hogy szaktudással hatalmasabbá tesszük 
gazdasági szervezkedésünket, — s ha mindezeket meggondoltuk, akkor rá 
kell jönnünk ama nagy erőre, mit magában képvisel az önképzés.

IFJ. AIGNER AN TAL.

K Á T R Á N Y F E S T É K E K  alatt értjük mindazon festékanyagokat, 
melyek a kőszénkátrány lepárlási terményeiből, u. m. benzoeból, kar
bolsavból, naftalinból, antracénból mint kiindulási anyagokból mester
ségesen állíttatnak elő. Szépségük, festő képességük és olcsóságuknál fogva 
a növényi festőanyagokat többé-kevésbé kiszorították a gyakorlati alkal
mazás teréről, jóllehet egyik-másik közülük tartósságra nézve ezeknél 
alantabb áll. Legtöbbjük alkoholban oldható, némelyek vízben, éterben, 
benzolban, glicerinben, olajokban és savakban is. Többnyíre kristályosodott 
vagy poralakban, ritkán tésztaalakban, vagy oldott állapotban jönnek a 
kereskedésbe. Ez idő szerint Németországban gyártják legnagyobb mennyi
ségben, főhelyei: Barmen, Berlin, Bíebrích, Krefeld, M.-Frankfurt, Höchst, 
Lipcse, Stuttgart. A  kereskedésben a kátrányfestékek legtöbbjét általános 
néven egyszerűen anílínfestékeknek nevezik, minthogy azok alapanyagát, 
a porrá eloszlott vassal vagy cinkkel hevített nítrobenzoeból keletkezett 
anílin és ennek társa a toluidín, azaz az u. n. anilin-olaj alkotja.
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