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Három évtized óta szép könyvnek azt a könyvet tartjuk, amely 
technikailag végesvégig egységes. Azóta a könyvművész szó jelen
tése erősen eltolódott. A könyvművész az, aki a könyvnek legbelső 
értékét a betűk, a papíros, a festék, a kötés arculatán hűségesen 
ki tudja fejezni. A könyv szelleméből indul ki és a könyv leg
magasabb összhangjához jut el külsőben és belsőben. Ez a három 
évtized a maga józan elgondolásával rendet teremtett a könyv
művészet múlt századi anarchiájában. Újra felfedezte a betűt, annak 
sugárzó erejét. Szerkezetet adott a könyvlapnak, valőrt a festék
nek, áthangszerelte a papiros és a könyvtábla viszonyát a szedés
hez, tömör építményt csinált a könyvből. Ha a múlt század nyolc
vanas éveiben valamelyik kontinentális nyomtatóműhelyben a 
könyv „tektonikus44 egységéről kezdett volna valaki beszélni, azt 
a valakit futóbolondnak nézték volna. Ma legfeljebb unalmas pré
dikátornak tartják.

Az utolsó évszázadban tehát úgy helyreállt a rend, a betűk 
fegyelme, aránya, összhangja, szerkezete, minden jó tipográfiai 
tulajdonság a könyvnyomtatásban, hogy ma már nem kell félni 
azoktól az átkozott illusztrációktól. Negyven-ötven év előtt a világ 
egészen más volt. A könyv prímhegedűse legtöbbször az illusztrátor 
volt, míg a nyomtatás és könyvkötés egyéb technikai elemei csak 
messziről és zümmögve kísérték. Minél becsesebb, drágább, „dísze
sebb44 volt a könyv, annál virtuózabb volt a könyvben a „kép44 és 
annál messzebb kullogott utána a szöveg kifejezésmódja, a nyom
tatás. Akkor körülbelül olyan volt a helyzet a könyvben, mint a 
színjátszásban: a könyvnek volt egy-két hősszereplője: az író, az 
illusztráló s mögöttük járt a statisztériát alkotó betűtömeg. Viszont 
a mi századunk elején a reinhardti rendezés lett úrrá a könyvben 
is: kézirat, betű, iniciálé, vignetta, akárcsak szerző, kulissza, vilá
gítás, jelmez, mind csak egy magasabbrendű hatás kiváltására való 
tényezők.

Esküdni azonban erre az igazságra ép olyan kevéssé lehet, mint 
a reinhardti színpadra, vagy a napjainkban annyira megejtő „kon
struktív44 építőmódra. Egyszerűen azért nem, mert mikor a rend
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elkezd túláltalánossá válni és technikai tökélye már akkora, hogy 
az utópiák birodalmába illik, a szemlélők némán, de őszintén unni 
kezdik az egészet. És a tökéletes könyv után megvesznek egy olyat, 
amely nem tökéletes, csak érdekes.

Ebből tehát az látszik, hogy a könyv lehet ilyen is és olyan is. 
Vagyis lehet kifejezetten könyvnyomtatásos jellegű, eszközeiben 
túlnyomórészt tipográfiai. De lehet egy könyvhöz értő grafikus 
hangsúlya is rajta: rajzokkal, egyéni elgondolással, ötletszerű
díszekkel. Művészi lehet ez is, az is. De viszont unalmas és rossz 
is lehet mindakettő.

Bizonyos csak az, hogy az illusztrált könyv éppen olyan régi, 
mint a nyomtatott könyv maga. Messzebbre egyáltalában nem aka
rok visszamenni, mint a könyvnyomtatás kezdeteire. Találunk már 
az 1500. év előtt is éppen elég példát az illusztrált könyvre, melynek 
kezdetben alig volt becsülete a kézzel írt és félig rajzolt könyvvel 
szemben. De az akkori könyvkereskedők olyan ügyesen keverték 
a pergamentre írt és kézzel rajzolt könyvek közé a nyomtatott é3 
félig-meddig kézzel illusztrált könyveket, hogy lassan megtört az 
akkori bibliofilek ellenszenve. Félszázad sem telik bele, már min
denfelé látni könyveket, amelyek szövegei s képei egységes stílus
hatásban jelentkeznek. Ha a betűk vágva és az iniciálék kézzel 
színezve simulnak is össze, Gutenberg idején a lap egysége mégis 
mintaszerű volt. A könyv illusztrációja nem akar önálló életet élni, 
legfeljebb kihangsúlyozni az értelmet, változatosabbá tenni a síkot. 
Éppen mint a faliszőnyeg a falfelületen, vagy a hímzés a térítőn 
—  a sík jellegének a megóvásával akar tarkább életet teremteni. 
Egyetlen illusztráció sem akar külön mellékletté válni és egyetlen 
dísz sem akarja megbontani a síkot. Hiszen maga a könyvet meg
nyitó címlap is csak lassan kifejlődő szokás volt, az meg éppen
séggel csak Dürerrel kezdődik, hogy a betűk szárai közt plasztikai 
életre kapott gyermekek, állatok, zenélő csoportok elevenednek 
meg.

Mindez azonban még a nyomtatott betűvel együtt a fametszet 
stílusát viszi a magasított síkba. Dürer, Cranach, Holbein, Hans 
Baldung Grien és a német renaissance kismesterei, ha formákban 
és szellemben megéreztetik is Itália hatását könyveikben, féllábbal 
még a gótika szentjeinek, bibliai jeleneteinek, archaikus formáinak 
világában járnak. Talán ezért érezzük azt, hogy a biblikus könyv, 
sőt általában a nagy tömegeknek szánt mesélő, legendás, szép- 
históriás könyv számára csak a fametszettel illusztrált könyv a 
stílusos. Az is lehet persze, hogy a magasított technikával történő 
nyomás teszi oly zárttá a stílus egységét. Annyi bizonyos, hogy 
a könyv legdogmatikusabb tisztelői tulajdonkép a fametszetes 
illusztrációt nemcsak mint legrégibbet, de mint az egyedül jogo
sultat ismerik el a nyomtatott könyv lapjai közt. S ez is mutatja,
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hogy a könyvművésznek, ha méltó módon akarja kifejezni a könyv 
írójának a pszichéjét az illusztrációiban, a fametszés technikája 
felett éppen úgy úrnak kell lennie, mint a másik két szokásos 
művészi technikában. Mi több: nyomban a könyv szövegének
elolvasása után éreznie kell, hogy a rajzokat és a díszt melyik 
technikával kell itt megszólaltatnia: a fa, a réz, vagy a kő instru
mentum aival-e ?

A legnagyobb német könyvillusztrálóknál tehát a renaissance 
formavilága és a fametszet stílusa még nagyszerűen összeolvad. 
De a renaissance után már a könyvek világában általánossá válik 
a rézmetszet, mint illusztráció.

A tizenhetedik század pompázó és gáláns érzelemvilágát ez a 
technika jobban kifejezésre juttatja. Hová lettek már a biblikus 
tájak, a csendes paradicsomok, az indák közé szőtt virágok, gyü
mölcsök, gyerekek a maguk síkbeli mozdulatlanságával? Kulissza- 
világ és mozgó mythológia, röpülő díszek vonulnak be a könyvek 
lapjaira. Egy egész dramatikus világ, mely épúgy megvan az oltár
képeken, mint a „teatra sacra“  felvonulásaiban és diadalmas tel
jességét a gráciák és múzsák tizennyolcadik századi rokokó pom
pájában éri el. Már a szép luxus-könyvek első nagy olasz mestere, 
Aldus Manutius bevonta a könyvdíszítő tevékenység körébe a réz
metszőket. Olaszországban egész sereg velencei kiadású bibliofil- 
könyv jelenik meg az ő idejében s Florenc vált a szép könyv elő
állításának központjává. Németalföldön a másik nagy könyvnyom
tató, Plantin műhelye volt e törekvések gyújtópontja, ő  is terv
szerűen foglalkoztatja a rézmetszőket, bár az is bizonyos, hogy 
a rézmetszet legtöbbször csak a könyv pompáját és pénzértékét 
fokozza, de nem annak belső és külső esztétikáját. A rézmetszetes 
könyv azután lassan a XIV. Lajos francia király udvarából áramló 
kedélyvilágnak tükörképévé lesz. A graciózus betűvetés, a kere
tek, az árnyéktónusokba átmenő letompított profilok elsősorban 
festői hatást Ígérnek. Pikáns finomságot, érzékeny életérzést, fel
bomló formákat fejez ki ez a nyelv. Senki sem érzi abban az idő
ben, hogy ellentétes világ van a szöveg magasított nyomása (betű) 
és az illusztráció mélyített reprodukciója (rézlemez) közt. A biblio
fil-könyvek értői előtt pedig ezt a különbséget egyszerűen úgy 
enyésztetik el, hogy az egész könyvet —  rézlemezekről nyom
tatják: szövegoldalt is, képet is. Az így uralomra jutó kalligrafikus 
betűk és szövegek, a buja keretek közt komolykodó fenségükkel 
—  nem a „roi soleil“  tudálékos és ceremóniás társaságát tükrözik-e? 
Neveket kellene itt elsorolni, neveket, melyek budoárköltészetet, 
Boccaccio-kalandokat, színházi ízlést és kerti fűszereket juttatnak 
eszünkbe: a francia Gravelot-tól a német-lengyel Chodowiecki-ig. 
A sokszáz név helyett érjük itt be azzal a megállapítással, hogy 
ez a rézbemetszett illusztráció nem csak a kor hangulatának hűséges
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kifejezője, de bizonyos életérzése is, melyet talán szabad a latin 
népek társasági formáival szorosabb összefüggésbe hozni. S ha a 
fametszet az ő struktív technikájával germán jellegű, a rézmetszet 
könyvdíszeken visszacsillan a latin élnivágyás, a lendületes 
egyéniség.

Száz év előtti őseinkre, a kincsekben szegény, de érzelmekben 
gazdag biedermeier-világra maradt azután a litográfia, mint könyv- 
díszitő eszköz felfedezése. Ennek egyelőre inkább a jövőjéről 
érdemes szólni, mint a múltjáról —  legalábbis a könyvillusztráció
val kapcsolatban. Múltjában ugyanis nem sok öröm van, hacsak 
annak nem vesszük nagyanyáink ünnepnapjait, mikor a korukbeli 
muzsa-almanachok röppentek be hozzájuk mályvaszín és bleue 
mourant litografált divatképeikkel. A múlt század hetvenes és 
nyolcvanas éveinek vérszegény meséskönyvei, ifjúsági iratai bizony 
nem fokozták a litográfia becsületét. Kisírtak a könyvből. A lila
színek a nadrágokról, a sárgák a kiscsirkékről, az ibolyák a lányok 
szeméből és az egész litográfiái reprodukálás csak a gépi sokszoro
sítás ízléstelenségeinek egyik fájó területe volt.

Rendet és fegyelmezettséget csak az angol preraffaelita-moz- 
galom hozott ebbe a tizenkilencedik századi zűrzavaros könyv
produkcióba. A Morris— Ashbee— Gleeson White-féle mozgalom 
nagyon is ismeretes ahhoz, hogy itt sok szót kellene rá vesztegetni. 
Ennek az angol (és részben amerikai) könyv-esztéticizmusnak igen 
sokat köszönhetünk. Főkép a könyv egészének, kézműves-saját
ságainak, nyomtatás-jellegének restaurálása miatt. De a gótikus 
renaissance díszítőelemek túlzott hangsúlya, az egész mozgalom 
archaikus jellege, élettől való elidegenedése miatt túlbecsülni sem 
szabad. Vegyünk csak le a polcról egy ilyen hatalmas Kelmscott- 
Press foliánst s tegyünk mellé egy Beardsley-féle finoman cizellált, 
vonalakkal, aranypávákkal, tarka nőkkel díszített könyvet —  men
ten látni fogjuk, mennyi szellem csendül ki ennek lapjaiból a 
technika bravúrjaival szemben, mely amazt a csoportot lelkesítette. 
Gordon Craigh is a modern angol fametszők kicsiny, de jeles 
csapatához tartozott s a Hoffmansthal-féle német kiadáshoz a 
kilencvenes években készült illusztrációiban, valamint a saját 
könyvéhez készült dramatikus szcenárium-vázlatokban nagy hatás
sal volt a kontinentális új fametsző-technikára.

Ma a könyvművészet alapelvei már meglehetősen tisztázva van
nak az illusztrációra nézve is. S hogy így kitisztultak, azt főleg a 
németek szívós és céltudatos működésének köszönhetjük. A német 
bibliofilia ma is nagy kegyelettel s megbecsüléssel nézi az évszá- 
zadeleji könyvtörekvéseket. (Még a könyvgrafika szellemétől tá
voleső Kiinger s a szecessziósán különcködő Vogeler— Worpswede 
is díszes helyet kapnak a Pantheonban, épúgy, mint a rokokófor
mákat újraértékelő Walser Kari.) A „kép“  azonban körülbelül 
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épúgy meghalt a könyvben, mint az „arabeszk“ , vagy a „keret14. 
A rajzoló nem törheti át a tipográfia szerkezetét, hanem bele kell 
illeszkednie abba, ahogy az üvegfestő, vagy a faldekoráló is aláren
deli magát az építésznek. A könyvművész pedig legelsősorban a 
könyv egészét nézi s azt nem tekinti másnak, mint a szerző, a 
könyvíró kifejezési formájának. A betű ennek a szellemnek éppen 
ngy tükre, mint a címlap, mint a könyvdísz, mint a kötés. A könyv
művész az első pillanatban: beleérző, mint a dirigens, vagy a 
rendező. Azután: mérnök, aki a méretekkel, papírformával, tömeg
elosztással vet számot. S csak mindezek után: művész, aki a maga 
énjének tiszta feloldásából kiválasztja az artisztikus elemeket, hogy 
hozzáadja a szerző szelleméhez. A téma adja meg tehát a direk
tívákat. Hogy milyen betűket, hogyan sorakoztasson a nyomtató
művész csoportokba? Adjon-e illusztrációt: feketén vagy színesen? 
Miképpen s milyen vonal- és színformákkal bontsa ki a szövegben 
levő rejtett értékeket?

Ma tehát a könyvművésznek egyetlen ideális típusa képzel
hető el a modern könyvre nézve. Az, aki épúgy tipográfus, mint- 
ahogy rajzoló. S époly készséggel kigondol egy új betűtípust, mint 
ahogy egy egész könyvet végigillusztrál. Sokat ebből a kettős hiva- 
tottságú rajzoló-tipográfusosztályból a németeknél sem találunk, 
de Tiemann, E. R. Weiss, Preetorius, Hugó Steiner-Prag és az 
erdélyi szász születésű Mathéy mindenesetre az élen haladnak. A 
már előbb jelzett könyvkultúrái hagyományokhoz képest a német 
illusztrált könyv legszívesebben a fekete s a fametszetes, vagy 
ahhoz stílusban közelálló grafikai jellemképet őrzi. Ezzel bizonyos 
fokig a komoly, tektonikus könyvművészetnek karaktervonásait 
fektette le.

Ettől nagyban elütő jelleget ad a könyvművészetnek nálunk 
kevéssé méltatott centruma: Franciaország. A mi köztudatunkban 
a francia könyvtermelés úgy él, mint teljesen szertefutó olcsó, elv
nélküli, technikailag silány produkció. Pedig nem az. Még a fran
cia tömegkönyv sem az. A sárgaborítékos, olcsó regény talán az 
egyedüli ideális és olcsó nyomdai tömeguniformis a mi korunkban, 
ebben a korban, amely annyit sóhajtoz a racionális formák után.

De teljesen félreismert valami a francia luxuskönyv. Egy
szerűen azért, mert nem az önmaga szellemi mértékegységein 
mérik, hanem a német példákon. Igaz, a múlt század végén és a 
jelennek elején a francia könyv messze visszacsúszott régi hagyo
mányaitól. A nagy Doré-t kivéve, alig volt a század első három 
negyedében számottevő francia illusztrátor. 1890 táján a litográ
fiának nemcsak a plakát területén, hanem a könyvgrafikában is 
olyan jelesei voltak Párizsban, mint sehol másutt. Lautrec, Forain 
és a Montmartre-költészet többi illusztrátorai: Steinlen, Willette 
a japán fametszők könnyedségével, csillogó egyszerűségével kenik
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oda a kőre színeiket s Lautrec egymaga több mint 300 követ hasz
nált fel. Az igazi győztes azonban Forain, aki a rézlemez „szegény 
rokonáénak tartott követ szinte felmagasztosítja. Egyszerre meg
dől az a hit, hogy a rézkarc a legelőkelőbb illusztráló segédeszköz. 
A nagy francia mesterek Signactól Rodinig mind vállalják a „kő 
számára44 való festést, vagy rajzolást, csak Picasso tart ki mind
mostanáig a rézlap mellett.

A francia modern könyvillusztrációban azonban a fametszet
nek is jeles képviselete van. Kis mértékben már a háború előtt 
és alatt is, igazi erővel azonban csak a háború után lép fel, mint 
tiszta, jó grafikai formája a modern népkönyv-illusztrációnak. 
Chalandre, Hermann-Paul, Detomas a kemény, szálkás technikába 
is egyéniséget visznek. Legszívesebben a vallásos irányú költészet, 
vagy a neoromantikus irodalom halkan misztikus elbeszéléseit 
illusztrálják. És e könyvkiadásnak nagy dicsősége, hogy egész 
olcsó kolportázs-regények is jelennek meg fametszők galvanizált 
kliséivel.

Ám a francia luxuskönyvnek ma is, mint a múltban, igazán 
népszerű instrumentuma a litográf-kő maradt. Mintha csak ő vette 
volna át az egykori rézmetszettől azt a szerepet, hogy hirdetője 
legyen gáláns erkölcsnek s finom érzékiségnek. A francia illusz
tráció (éppen a színes fajtájú leginkább) „szabad44 művészek kezén 
van. ők  nagyrészt a vászon, kisrészben a grafika mesterei s így 
akkor, amikor a kő számára elgondolják az illusztrációkat, sokkal 
kevésbé korlátozza őket a nyomtatott laphoz való igazodás, mint 
az igazi könyvgrafikusokat. Színes fantáziájuk, derűs, nagy folt
jaik szerteáradnak a papiroson, átömlenelc a szedett tükrön, gyö
nyört, erotikát, kalandot, testi elkárhozást sugároztatva a techni
kailag tilalmas síkságokra is. Egy egész zengő kórust, nem is egy, 
hanem egy tucat modern iskolának tagjait kellene itt felsorolni. 
Pascintől Dufy-ig, Laurencin Máriától Georges Barbier-ig, a ma
gyar Vértestől Van Dongenig.

Nem túlzás, ha a francia könyvkiadó a litográfia újjászületé
sét ünnepelte annak százéves fordulóján. Igaz, hogy ez a lito 
inkább öncélú műlapgyüjtemény s csak legújabban igazodik egy- 
egy fínomízlésű kiadó (Meynial, Helleu, Scheur) könyveiben a mű
vész a bibliofil-nyomtatványhoz. De talán éppen e rakoncátlanság- 
ban van az, ami savát-borsát adja e stílusnak, a szertelen, áradó 
jókedv, a montparnassei humor lecsapódása (Fr. Carco: La légende 
et la vie d’Utarillo, Jean Cocteau: Le secret professionel) —  egy 
enyhe bánat fényével megvilágított szenvedély, ami áttöri a pol
gári érzelemvilágot. Ez tehát a modern illusztrált könyvnek egy 
régiesebb irányát jelzi, amikor az illusztrátor még maga is szu
verén úr volt a könyvben s inkább mint műmelléklet hatott a 
színes illusztráció, semmint szerves járuléknak.
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Ami az egyes európai nemzetek illusztrált könyveit illeti, azok 
az utolsó negyedszázadban jórészt e két főirány tengelyében he
lyezkedtek el. A hollandok, a dánok, a svédek könyvei túlnyomó- 
részt a komolyabb írásművészet s a tipográfiai archaizmus jegyé
ben állnak. Még a címlapokon is az építészeti szellem érvényesül 
elsősorban. Viszont a belgáknál, akik a század fordulója körül 
erősen szecessziós könyvdíszekkel üzentek hadat a könyvművé
szetben is a történelmi díszítménynek, a háború óta észrevehetően 
erősödött az illusztrált könyvek s főleg az archaikus, fametszetű 
képekkel illusztrált könyvek iránt az érdeklődés (Masereel).

A legérdekesebb a népművészeti múlttal bíró könyvkultúrák 
apró mozaikvilága. A magyarok, a lengyelek, a csehek képesköny
vei szinte kivirítanak a többi népek versenyző könyvei közül. Első
sorban is a színességnek, de másodsorban a formáknak naiv értel
mezésével. Mintha a háborúelőtti oroszok friss színmámorával vol
nának könyvlapjaik teleitatva. A cseheknél a nemzeti karakter 
legjobban a betűk, az ornamentális és kifejező erejű írásművészet 
konstruálásában jelentkezik. A lengyeleknél viszont az illusz
trációé a döntő szó. Azé a fametszeté, amely a XV—XVI. század
beli népmesék, történetek és legendák együgyű figurájáig, várai
nak, erdeinek, parasztházainak marionett-világáig visz vissza (Wla- 
dislaw Skoczylas). A magyar illusztrált könyv szintén erős tenden
ciát mutat arra, hogy mesehangulattal vegyített, népies díszítő
nyelvet ültessen át az amatőrkönyv lapjaira.

Végezetül a teljesen forradalmosított orosz képeskönyvről 
akarok néhány szót szólni. Ez az orosz képeskönyv legjobb példá
nyaiban még ma is naiv és népies. A forradalmi propagandát szol
gáló meséskönyvön elömlik még emléke annak a gyermekjátékos 
formalátásnak, amelyet annyiszor megcsodáltunk a bizánci stílű, 
aranyozott pergamenfinomságú lapokon és a Bakst-féle díszlete
ken. Ettől azonban nagyon, nagyon messze esik a szó igazi értel
mében forradalmivá vált orosz képeskönyv. Egy csomó zűrzavaros 
elmélet lecsapódása. írásfilozófia, amely az amerikai élettempóról 
álmodozik és illusztráció, amely a plakát tömegszenvedélyét 
akarja a könyvlapra ültetni. Valami kaotikus szöveg- és képszi- 
multánizmus volt már azokon a verseskönyveken, amelyek a há
ború végén keletkeztek (Sonja Delaunay-Terk). Ez az összekötése 
írásnak, illusztrációnak még tovább ment akkor, amikor a forra- 
dalmosítás első lázában a szedőt is odaállították a könyv sugalló
jának. A nyüzsgést még jobban átitatták azután technikai szel
lemmel, amikor a fotomontázs-képekkel (fotogram, rajta keresz
tül alkalmazott feliratok) az egésznek bizonyos mozgóképszerű, 
vizuális hatást kölcsönöztek. El Lissitzky szóval és példákkal hir
deti az efféle könyvek „átütő erejét44. Meg lehet azonban állapí
tani, hogy a maguk politikai határain túl alig keltenek benyomást,

11



Európa nyugati részein a plakáton s itt-ott könyvborítólapokon 
érezhető valamelyest a hatásuk. De ezeken is inkább az amerikai 
racionalizált formában jelentkezik az ilyesmi, semmint az oroszok 
patétikus feltálalásában.

Az illusztrált könyv pedig világszerte sokkal inkább a gazda
sági válságokkal küzd, mintsem a szellemi és technikai forradal
makkal. Ha van egy nagy belső ellensége, az inkább a luxusigé
nyek hanyatlása és végső eredményben egy fokozódó anti-intel- 
lektuális hajlandóság a fáradt Európában. Mindez a kórtünet pár 
év óta nagyon érezhető a szép könyvek termelésének világszerte 
bekövetkezett hanyatlásában. Hogy ennek organikus terápiája 
lesz-e, vagy homoöpatikus, azt még nehéz megjósolni. A nagy 
technikai segédeszközök, a kőnyomtatást mechanizáló offset- és a 
rézlapot egyszerűsítő mélynyomás útban vannak, hogy egy nyu- 
godtabb, tisztább könyvkultúrára áhítozó nemzedéknek szellemi 
horizontját újra fényessé tegyék.
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