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Könyvmûvészet és bibliofília  
a két világháború közötti kiállításokon

FARKAS Judit Antónia

Múltunkból

Magyarországon a 19–20. század fordulóján 
került előtérbe a könyvek művészi kiállításának 
fontossága. A művészi szempontok és a legújabb 
grafikai irányzatok ismerete egyre hangsúlyo-
sabb szerephez jutott a könyvnyomtatásban, 
ami abban is megnyilvánult, hogy a nyomdá-
szok mellett művészek is kezdtek részt venni 
a könyvek tervezésében, díszítésében. Az első 
világháború éveiben fokozatosan megnőtt az 
érdeklődés az igényesen előállított, kis példány-
számú, számozott és dedikált, kortárs grafikusok 
által illusztrált, úgynevezett amatőr, azaz biblio-
fil könyvek iránt. A tipográfia és könyvművészet 
megújulása a háború miatt ugyanakkor csak a 
húszas évek elején éreztette hatását szélesebb 
körben. Nem csupán a bibliofil és könyvművé-
szeti mozgalom intézményesülését és szervezeti 
kereteinek kiépülését vonta maga után, hanem 
az alkalmazott grafika kiemelkedő sikereihez 
is hozzájárult.1 A művészien megtervezett és 

az átlagosnál nagyobb műgonddal előállított 
könyvek készítése, vásárlása és gyűjtése iránti 
megnövekedett érdeklődés abban is megmutat-
kozott, hogy 1920-tól megszaporodtak a szép 
könyvekkel foglalkozó kiállítások.

Az Ernst Múzeum, a Magyar Bibliophil Társa-
ság és az Országos Széchényi Könyvtár 
A könyvek művészi kiállításának fontossága és 
a könyvgyűjtésnek a magyar művelődésben be-
töltött szerepe elsőként 1882-ben az Iparművé-
szeti Múzeum országos könyvkiállításán került 
reflektorfénybe. A nagyszabású tárlaton a ma-
gyarországi könyvnyomtatás és könyvkötészet 
fejlődésével és a legjelentősebb kortárs könyv-
gyűjtők gyűjteményeivel is megismerkedhetett a 
közönség. Ez volt az első alkalom, hogy a köny-
vek bevonultak egy múzeum falai közé.2 Bár az 
eseménynek, amelyről illusztrált kiadvány és 
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rövid kalauz is készült, jó volt a fogadtatása és 
nagy sajtóvisszhangot váltott ki, sem a művészi 
ipar körébe tartozó könyvdíszítés, sem pedig a 
könyvgyűjtés nem állt azon a fejlettségi fokon és 
nem élvezett akkora társadalmi támogatottságot, 
hogy követésre talált volna. Ezzel is magyaráz-
ható, hogy csaknem négy évtizednek kellett el-
telnie ahhoz, hogy újra jelentős könyvkiállítást 
rendezzenek Budapesten.3

1919 végén, hosszú idő után először, Ernst La-
jos vállalkozott arra, hogy könyvkiállítást ren-
dez a fővárosban. Az ismert könyv- és műgyűjtő 
Nagymező utcai múzeumában Kellner István 
antikvárius, kiadó értékes bibliofil könyvritka-
ságokat, luxus- és művészeti kiadványokat tar-
talmazó könyvkészletének legszebb 20. századi 
példányait állította ki. Kellner a tárlattal és a tár-
lathoz készült könyvjegyzékkel egyrészt a ritka 
és szép kiadványokra, grafikákra szakosodott, 
frissen megnyitott Koronaherceg [ma Petőfi 
Sándor] utcai antikváriumára kívánta felhívni a 
figyelmet, másrészt kedvet akart csinálni a mű-
vészi könyvek vásárlásához és gyűjtéséhez:

„Az Ernst-múzeum megtisztelő felhívásának, hogy 
a magyar közönségnek könyvesboltom amatőr és 
luxuskiadványait mutassam be, annál nagyobb 
örömmel tettem eleget, mivel a magyar bibliofil 
közönségnek ritkán van alkalma, hogy könyvkiál-
lításokat láthasson.
Míg Németországban, Franciaországban és Ang-
liában egymást érik a szakszerűen megrendezett 
könyvkiállítások, amelyek kulturális és művészi 
jelentősége letagadhatatlan, addig nálunk csak 
néhány lelkes amatőr láthat együtt válogatottan 
szép könyveket. Ezen a kiállításon a nagyközön-
ség is meggyőződhetik arról, hogy a könyvkiadás 
ma már jelentős nívót ért el. Fel kell kelteni az 
érdeklődést a szép köntösű értékes könyvek iránt, 
és ha ez csak némiképp sikerült, úgy ez a kiállítás 
elérte célját.”4

A művészi könyv reprezentatív könyvkiállítá-
sokon történő népszerűsítésében az első hazai 
könyvbarát egyesület, a Magyar Bibliophil Tár-
saság játszotta a legfontosabb szerepet. A szer-
vezet a korlátozott példányszámú, számozott 
bibliofil illetménykötetek megjelentetésével, 
évenkénti könyvversenyekkel és kiállításokkal 

kívánt a szép könyvnek és bibliofíliának minél 
több hívet szerezni, a művészi könyvkiadást 
előmozdítani, és bemutatni a legújabb könyv- 
és könyvtártörténeti kutatások eredményeit. A 
két háború között kilenc jelentős tárlatot ren-
dezett az Iparművészeti Múzeumban, amelyek 
a könyvgyűjtés és könyvművészet változatos 
témaköreit ölelték fel.5

1921-ben első kiállításukon a 20. századi tipog-
ráfiai és könyvkötészeti törekvéseket mutatták 
be csaknem háromszázötven könyv segítségével. 
A korábbi évtizedek legszebb külföldi kiadvá-
nyai mellett hetvenkilenc magyar könyvet is ki-
állítottak nyomdák és könyvkötések szerint cso-
portosítva. A kiállításon a közönség nem csupán 
a hazai könyvtervezés magas színvonaláról győ-
ződhetett meg, hanem megtekinthette mindazok-
nak a magyar kiadóknak, nyomdáknak, könyv-
kötészeteknek és könyvművészeknek a munkáit 
is, akiknek fontos szerepük volt a tízes–húszas 
évek művészi könyveinek létrejöttében.
1921-ben a 18–20. század hazai és külföldi il-
lusztrált ifjúsági és gyermekkönyveinek legja-
vát, 1922-ban a főváros múltjával kapcsolatos 
15–19. századi nyomtatott munkákat, 1925-ben 
pedig a magyar könyvkiadás legszebb szépiro-
dalmi témájú köteteit gyűjtötték egybe.
A Társaság a könyvillusztráció történetét egy-
mást követő kiállításokon kívánta bemutatni 
a nagyközönségnek. Terveit azonban csak két 
kiállítás erejéig tudta megvalósítani. „A nyom-
tatott könyv díszítése” című tárlatsorozat első 
része 1923-ban a legrégibb technikával, a fa-
metszettel foglalkozott. A kiállításon 15–16. és 
19. századi külföldi és magyar illusztrált kiad-
ványokat és önálló grafikai lapokat mutattak be. 
Tizennégy évvel később, 1937-ben nyílt meg 
„A rézmetszettel díszített könyv” című kiállítás, 
amelyen közel háromszáz 16–20. századi kül-
földi és magyar vonatkozású illusztrált könyvet 
vonultattak fel. Mivel a rézmetszetes könyv a 
18. századi Franciaországban élte fénykorát, a 
francia könyvművészet e fontos periódusának 
szentelték a legnagyobb figyelmet.
1930-ban gróf Vigyázó Ferenc Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának ajándékozott régi könyvtára 
legértékesebb köteteiből válogattak, az 1932-es 
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nemzetközi könyvművészeti és grafikai kiállítá-
son az 1920–1931 között készült könyveket és 
alkalmazott grafikai munkákat, 1936-ban koráb-
bi elnöküknek, Végh Gyulának a régi magyar 
művészi könyvkötésekről készült színes rajzait 
állították ki.
A témához legjobban értő könyvtárosok, könyv-, 
irodalom- és művészettörténészek által rendezett 
tárlatok legnagyobb hozadéka az volt, hogy a 
hazai köz- és magánkönyvtárak korábban rejtve 
maradt értékei, valamint a hazai könyvgyűjtők 
nyilvánosságot kaptak. A bibliofil egyesület ki-
adványaival ugyanakkor a nemzetközi könyves, 
iparművészeti seregszemléken is jelen volt.
A Magyar Bibliophil Társasággal több ízben 
együttműködő Országos Széchényi Könyvtár is 
kivette a részét a könyvkiállítások szervezésé-
ből. 1923-ban egy nagyszabású Petőfi-emlék-
kiállításnak, 1927-ben pedig a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda alapításának 350. évfordu-
lójára rendezett jubiláris kiállításnak adott ott-
hont. A tárlatok Fitz József igazgatósága alatt 
szaporodtak meg. Fitz, aki már a pécsi Egyete-
mi Könyvtár vezetőjeként is fontos feladatának 
tartotta, hogy a közönség is megtekinthesse a 
könyvtár ritkaságait, 1934 szeptemberében a 
havonkénti kiállítások programjával kezdte meg 
főigazgatói működését.6 Az időszaki könyv- és 
könyvtártörténeti tárlatokat az olvasóteremhez 
vezető folyosón található tárlókban, a könyvtár 
bejáratánál rendezték meg. A magyar törvény-
alkotás múltjának nyomtatott forrásai mellett 
többek között a protestáns magyar könyvnek, 
a könyvtár első világháborús levelezőlap-gyűj-
teményének és grafikai albumainak, Batsányi 
János, Kisfaludy Sándor, Madách Imre és Szé-
chenyi István könyvtárának, a Rákóczi-kori 
nyomtatványoknak és kéziratoknak, valamint 
Végh Gyula kötéstörténeti gyűjteményének is 
szenteltek egy-egy kamara-kiállítást. 1935-től 
állandó bemutatóval is várták a látogatókat: a 
Todoreszku-terem két nagy tárlójában állították 
ki az intézmény huszonkilenc pazar szépségű 
Corvináját.7

Az intézmény 1934 novemberében a szép ma-
gyar könyvnek is szentelt egy önálló kiállítást, 
amelyen száztíz 1473 és 1933 között készült 

művészi kiadványt mutattak be. Fitz József és 
Hunyady József a következő elv alapján válogat-
ta össze a hét tárlóban elhelyezett könyvet:

„A száz legszebb magyar könyvet akartuk kiállíta-
ni. De voltak, akik azt mondták, a »szép« viszony-
lagos fogalom, egyéni vélemény, s az egyik ember 
ezt, a másik amazt véli »szép«-nek, sőt »legszebb«-
nek. […] Feleletként a »szép könyv« fogalmát ha-
tároztuk meg: szép az a könyv, mely a nyomdászati 
eszközök leggondosabb felhasználásával a maga 
kora stílusának hű kifejezője.”8

A kronologikus sorrendben kiállított könyveket 
a következő csoportok alapján rendezték el: 15. 
század; humanista könyvnyomtatók (16. szá-
zad); barokk könyvnyomtatók (17–18. század); 
empire és biedermeier (a 19. század első és má-
sodik fele); 20. század. A 20. századi könyv-
termésből negyvenhárom kiadványt, többek 
között a Kner, Tevan, Biró Nyomda, a Táltos, 
az Egyetemi Nyomda, a Franklin Társulat, az 
Athenaeum és a Magyar Bibliophil Társaság leg-
szebb köteteit választották ki. A katalógus tétele-
sen felsorolta a kiadványok könyvészeti adatait. 
A Könyvtári Szemle oly módon népszerűsítette a 
programot, hogy november 5-én és 20-án meg-
jelent számát a kiállításhoz kapcsolódva a szép 
könyv méltatásának szentelte. Többek között a 
Magyar Bibliophil Társaság elnökétől, Enyvvári 
Jenőtől, tipográfusoktól, grafikusoktól és könyv-
gyűjtőktől (pl. Kner Imre, Jaschik Álmos, Buday 
György, Szemlér Lőrinc) közölt egy-egy cikket 
a művészi könyvről, a hazai könyvművészet és 
könyvillusztráció történetéről. A szép magyar 
könyv népszerűsítéséhez a folyóirat azzal is 
hozzájárult, hogy november 5-i számához csa-
tolta a Kner Nyomda kiadványainak jegyzékét, 
karácsonyra, pedig előfizetőinek ajándékképpen 
megküldte a kiállítás katalógusát. A könyvtár a 
nagy közönségsikerre való tekintettel következő 
tárlatán a művészi könyvkötés történetét mutatta 
be, aminek az összeállítására és megrendezésére 
ismét Hunyady Józsefet kérte fel.9  Fontos meg-
említeni, hogy a Magyar Könyv- és Reklám-
művészek Társasága bemutatkozó kiállításán 
1930-ban és az Iparművészeti Társulat Györgyi 
Kálmán emlékkiállításán 1934-ben is szerephez 
jutottak a szép magyar könyvek.
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Külföldi könyvvásárok és könyvkiállítások
A két háború között Európában is megszapo-
rodtak a könyvvel kapcsolatos tárlatok. A Ma-
gyar Bibliophil Társaságnak, a tipográfusokat 
és grafikusokat tömörítő Magyar Könyv- és 
Reklámművészek Társaságának és a mindkét 
egyesületben vezető tisztséget betöltő – előb-
binek választmányi tagja, utóbbinak alelnöke – 
Kner Imrének oroszlánrésze volt abban, hogy a 
magyar nyomdászok, kiadók és könyvművészek 
munkái a külföldi eseményeken feltűnést keltet-
tek és jó szakmai fogadtatásban részesültek.10

Hosszú idő után az 1922. májusban megnyílt 
I. Firenzei Nemzetközi Könyvvásár (I. Fiera 
Internazionale del Libro, Firenze) volt az első 
nagyszabású külföldi seregszemle, amelyen a 
hazai könyves szakma bemutatkozott. A válság-
ban levő olasz könyvpiac a különböző nemzetek 
könyvtermésének és a könyvkészítés különféle 
területeinek bemutatásával kívánta fellendíteni 
a könyvek iránti keresletet, népszerűsíteni az 
olvasást. Az 1. világháborúból vesztes félként 
kikerülő Olaszország számára a könyvmustra 
arra is kedvező alkalmat teremtett, hogy új kul-
turális, politikai és kereskedelmi kapcsolatokat 
építsen ki. Bár az eredeti szándékkal ellentétben 
a könyvek adás-vétele szempontjából nem volt 
sikeres a kezdeményezés, a nagyszámú belföldi 
és külföldi látogatónak köszönhetően – számuk 
a hivatalos becslések szerint elérte a százezret 
– jelentős bevételekhez jutott a kereskedelem 
és vendéglátóipar, kulturális téren pedig kimon-
dottan sikeres volt a vállalkozás. A vendéglá-
tók nem csupán az olasz könyvkiadás legújabb 
eredményeiről adtak számot, hanem különálló 
kiállításokon az olasz könyvkultúra egyéb terü-
leteit is bemutatták. Rajtuk kívül kilenc állam, 
Franciaország, Lengyelország, Magyarország, 
Nagy-Britannia, Németország, Románia, Spa-
nyolország, a Szovjetunió és az USA vett részt 
az eseményen.11

Ami Magyarországot illeti, a könyves szakma 
nagy súlyt helyezett arra, hogy a háború utá-
ni első nemzetközi eseményen minél nagyobb 
számban vegyenek részt a kiadók. A Könyvki-
adók és Könyvkereskedők Országos Egyesü-

lete kiadói szakosztálya felkérésére a Magyar 
Bibliophil Társaság elnöke, Végh Gyula állította 
össze az anyagot. A magyarok oly módon kíván-
ták reflektorfénybe állítani az ország kulturális 
és tudományos eredményeit, hogy húsz jelentős 
kiadóvállalat és antikvárium mellett harminc 
tudományos és közművelődési intézet, vala-
mint egyesület könyveit is kiállították. Ebben a 
vonatkozásban egyedülálló módon jártak el: a 
magyar kultúra széles körű bemutatására és a de-
korativitásra helyezték a hangsúlyt. A résztvevők 
közül elsősorban a Magyar Bibliophil Társaság, 
az Amicus Kiadó, a Kner és Tevan Nyomda, a 
Genius, a Franklin Társulat, Stemmer Ödön és 
Ranschburg Gusztáv antikváriumának könyvei 
tanúskodtak a magyar könyvkiadás és könyv-
művészet magas színvonaláról. A Könyvkiadók 
és Könyvkereskedők Országos Egyesülete az 
eseményre megjelentetett egy tizenöt oldalas, 
francia nyelvű kiadványt is, amely Erdősi Károly 
tanulmányát és a kiállítók legfontosabb adatait 
tartalmazta.12

A könyvvásárnak olyan kedvező volt a fogadta-
tása, hogy azt 1925-ben, 1928-ban, majd 1932-
ben is megismételték. Magyarország az 1928-as 
és az 1932-es mustrán vett újból részt, és mind-
két eseményen jelentős modern könyvművészeti 
anyaggal szerepelt. 1928-ban a könyvművészet 
iránt elkötelezett kiadók és társulatok közül 
a Magyar Bibliophil Társaság, az Egyetemi 
Nyomda és az Amicus volt jelen. Kner Erzsé-
bet, Jaschikné Müller Mária és az Iparrajzis-
kola növendékei pedig művészi könyvkötések-
kel szerepeltek. Az Amicus Kiadó tulajdonosa, 
Reiter László könyvművészeti munkásságáért 
elismerő oklevelet kapott. Az 1932-es kiállítá-
son Fáy Dezső, Molnár C. Pál és Reiter László 
könyvillusztrációinak csaknem teljes sorozatát 
kiállították.13

A két, majd háromévenként megrendezett mon-
zai (1923, 1925, 1927, 1930), illetve milánói 
(1933, 1936) nemzetközi iparművészeti sereg-
szemlén (La biennale/triennale di Monza, La 
triennale di Milano) is rendszeresen bemutat-
koztak a művészi könyvek: a legtehetségesebb 
magyar könyvtervezőket, grafikusokat többször 
kitüntették.14  
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A modern sokszorosítóipart, könyv- és reklám-
kultúrát népszerűsítő nemzetközi seregszemlék 
tekintetében a 20. század első felében Német-
ország járt az élen. A könyvnyomtatás, könyv-
kereskedelem, alkalmazott grafika és reklám-
művészet terén megszerzett vezető szerepét a 
weimari időszakban tovább erősítette. A nagysi-
kerű nemzetközi kiállítások a vizuális művésze-
tek, tömegkultúra és kommunikáció gyorsiramú 
fejlődéséről számoltak be és mintául szolgáltak 
más külföldi rendezvények számára is.15 

Az első világháborút követően a magyar könyv-
tervezők számára a Verein Deutscher Buch-
künstler (Német Könyvművészek Egyesülete) 
szervezésében 1927. június 5. és szeptember 
30. között megrendezett lipcsei Internationale 
Buchkunst-Ausstellung (Nemzetközi Könyv-
művészeti Kiállítás) jelentette az egyik legfon-
tosabb szakmai kihívást. Az esemény nemcsak 
azért volt jelentős, mert Lipcse volt Európa 
könyvkereskedelmének nagy múltú központja 
– Stemmer Ödön kifejezésével élve a „könyv 
Rómája”16 –, hanem ez volt az első nagyszabá-
sú németországi könyves seregszemle a nagy-
sikerű 1914-es lipcsei BUGRA (Internationale 
Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik = 
Nemzetközi könyvnyomdászati és grafikai kiál-
lítás) óta. Míg a háború kitörése miatt félbeszakí-
tott eseményen a reklám- és kereskedelmi grafi-
ka kapta a főszerepet, addig az 1927-es kiállítást 
teljes egészében a könyvművészetnek (kézi és 
kiadói könyvkötés, írásművészet, szedés, illuszt-
ráció, könyvgrafika) szentelték. Reklám- és sza-
bad grafika csak abban az esetben szerepelhetett, 
ha annak köze volt a könyvhöz, éppen ezért az 
eseményre kizárólag könyvművészek és könyv-
tervezők kaptak meghívást: ezeregyszáz művész 
hozzávetőleg huszonkétezer művét állították ki. 
A lipcsei Museum der bildenden Künste (Szép-
művészeti Múzeum) földszinti kiállítóterében a 
németeknek huszonegy, a külföldi országoknak 
tizennyolc termet bocsátottak a rendelkezésére. 
A világ legszebb gyermekkönyveit is bemutat-
ták. A kiállítandó anyagról az egyes országok 
illetékes grémiumai döntöttek.17

A magyar csoport anyagát a rendezőség felkéré-
sére Kner Imre állította össze Végh Gyulával és 

Kozma Lajossal közösen. Az volt az elgondolá-
suk, hogy a legkiválóbb minőségű, azaz „kevés, 
de nagyon választékos” munkával reprezentálják 
a magyar könyvdíszítő művészet legjellegzete-
sebb irányait. Nekik is nagy szerepük volt ab-
ban, hogy a magyar tipográfusok, grafikusok és 
könyvkötőművészek kiállított címlapjai, könyv-
oldalai, könyvillusztrációi, könyvdíszei, ex lib-
risei és könyvtáblái igen jó szakmai fogadtatás-
ban részesültek.18 Julius Zeitler a Könyvbarátok 
lapja című folyóiratban a külföldi szakmai körök 
elismerő véleményét osztva a következőképpen 
nyilatkozott a magyarok szerepléséről:

„A magyarok a katalógusban túl szerényen jelen-
nek meg. Valójában, hála Kozma Lajos és Kner 
Imre közreműködésének, igen reprezentatív a ki-
állításuk. Mindkét művész munkásságát Németor-
szágban már régóta nagyra becsülik. Előbbit met-
szetszerű könyvdíszeiért és címformáiért, utóbbit 
pompás nyomásáért. Tipográfiailag jellegzetesek 
Csabai Ékes, Gróf József és Jeges Ernő […]. Az 
illusztráció terén az ismert Divéky mellé elsőran-
gú finom metszeteikkel s kőrajzaikkal Fáy Dezső, 
Dankó Ödön és Jaschik Mária sorakoznak. 
Könyvtáblákat Kozma, Végh Gusztáv, Kner Er-
zsébet, Jaschik Álmos, Ács Géza, Galamb József, 
Balogh József állítottak ki. […] az a mód, amellyel 
a magyarok a könyvművészetben új utakat keres-
nek, kiemeli őket a többi haladó nemzet közül s az 
ő csoportjukat a Könyvművészeti Kiállítás egyik 
fontos részévé tette.”19

A szervezők elismerésük jeléül Kner Imrét, 
Kozma Lajost, Fáy Dezsőt és Végh Gyulát a 
könyvművészet és a kiállítás szervezése terén 
kifejtett munkásságáért a Verein Deutscher 
Buchkünstler levelező tagjává választották. A 
mainzi Gutenberg-Museum vezetője pedig fel-
kérte Kner Imrét, hogy a legkiválóbb modern 
magyar könyvművészek munkáiból állítson ösz-
sze egy anyagot állandó kiállításuk részére.20

Kner Imre és a Magyar Könyv- és Reklámmű-
vészek Társasága a lipcsei kiállítást követően is 
szoros kapcsolatban volt a német könyvművé-
szekkel, és több ízben együttműködött velük.21 A 
kölcsönös támogatás abban is megmutatkozott, 
hogy a német egyesület elnökét, Hugo Steiner-
Pragot (1880–1945) levelező tagjukká válasz-
tották. A széles körben ismert lipcsei tipográ-
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fus-könyvtervezőnek köszönhetően a magyar 
könyvművészek, grafikusok az 1928-as kölni 
PRESSA-n (Internationale Presse-Ausstellung = 
Nemzetközi Sajtókiállítás) és az 1932-es lipcsei 
Goethe-kiállításon is részt vettek. Az egyik leg-
jelentősebb, negyvennégy ország részvételével 
zajló kölni rendezvény a gyorsan fejlődő hírszol-
gáltatást és a sajtót állította a kiállítás-sorozat 
középpontjába.22 Külön blokkot alkotott ugyan-
akkor „a szűkebb értelemben vett könyvtermelés 
technikai és művészeti szemléje” a következő 
alcsoportokkal: „a nyomtatás szépsége, a szép 
és olcsó könyv, a gyárikötések, a kézikötések, a 
kézírásos könyvek, az illusztrációk, valamint az 
ügyesen összeállított bibliofil mintakönyvtár.”23 
Az általános könyvművészeti részleg mellett 
létrehoztak egy újkori könyvművészeti szekciót 
(Neuzeitliche Buchkunst), amelynek keretében 
összeállították az Európa jelenkori könyvművé-
szete (Europäische Buchkunst der Gegenwart) 
című részt is. Utóbbit Hugo Steiner-Prag ren-
dezte, aki megkérte Kner Imrét, hogy azon a 
magyar könyvművészek is vegyenek részt. A 
gyomai tipográfus a még egyben lévő lipcsei 
anyag kiegészítését és újbóli kiállítását javasol-
ta. (Kner egyébként a magyar nyomdászatot, 
könyvkiadást és sajtót bemutató anyag összeál-
lításában is segített, amelyet a külföldiek köz-
ponti kiállításán egy különálló épületszárnyban 
lehetett megtekinteni.)
Mivel a kiállítás a lipcseinél nagyobb szabású 
volt, és nem csupán a könyvművészetre szorít-
kozott, szélesebb körű bemutatkozási lehető-
séget biztosított a magyar nyomdászatnak. Ez 
abban is megmutatkozott, hogy a seregszemle 
magyar kormánybiztosa, a kormányzati körök-
kel kiváló kapcsolatokat ápoló Czakó Elemér, 
az Egyetemi Nyomda főigazgatója nagyarányú 
állami támogatást kapott a sikeres szereplés 
megszervezésére.24

Steiner-Pragék következő, 1932-es könyvmű-
vészeti kiállításukat Goethe a világ könyvmű-
vészetében (Goethe in der Buchkunst der Welt) 
címmel rendezték meg Lipcsében, a költőfeje-
delem halálának 100. évfordulója alkalmából.25 
A Verein Deutscher Buchkünstler által szerve-
zett kiállítás három csoportból állt: különböző 

nyelvű Goethe-kiadásokból, Goethe illusztrá-
ciókból és a „Száz nyomdász tiszteleg Goethe 
előtt” grafikai lapokból. Steiner-Prag ismét Kner 
Imrét kérte meg a magyar anyag összeállításá-
ra. Mivel a gyomai könyvtervező a Genius és a 
Pantheon kiadványain kívül nem talált megfele-
lő színvonalú magyar kiadású Goethe-könyvet, 
elhatározta, hogy az eseményre megjelentet egy 
kiadványt Turóczi-Trostler József és Szabó Lő-
rinc műfordításaival. Ennek eredményeként szü-
letett meg Az örök Goethe című három kötetes 
szép antológia.26 Kner az új kötetek mellé bevá-
logatta két korábbi kiadványát is, a Monumenta 
Literarum sorozat és a Kísértethistóriák egy-
egy Goethe novelláját. Az illusztrációs részt a 
Magyar Könyv- és Reklámművészek Társasága 
grafikus tagjainak munkáiból állította össze, a 
grafikai műlapokat pedig Kner Imre, Kner Al-
bert és Tevan Andor készítette. A magyar csoport 
anyaga ismét nagy szakmai és közönségsikert 
aratott.
Az 1927-es lipcsei rendezvény sikerén felbuz-
dulva, a francia könyvművészek elhatározták, 
hogy a következő nagyszabású nemzetkö-
zi kiállítást Párizsban rendezik meg. Utoljára 
1925-ben, az Exposition Internationale des 
Arts Décoratifs et Industriels Modernes (díszí-
tőművészeti és modern ipari nemzetközi kiállí-
tás) keretében jutottak szerephez a művészien 
elkészített könyvek a francia fővárosban. Ezzel 
szemben az 1931-es Salon International du Livre 
d’Art (Nemzetközi könyvművészeti kiállítás) 
című seregszemlét – az 1927-es német tárlathoz 
hasonlóan – a könyvművészet elmúlt húsz éves 
fejlődésének szentelték.27 A felhívás szerint a 
könyvművészek nyomtatott és autográf lapokat, 
illusztrációkat, könyvkötéseket is kiállíthattak. 
Ezek mellett gyermekkönyvvel, ex librisszel, 
kiadói szignettel, modern és régi betűmintákkal 
és néhány történeti szempontból jelentős régi 
könyvvel is be lehetett mutatkozni. A párizsi 
Petit Palais des Beaux Arts-ban 1931. május 
20. és augusztus 15. között megrendezett kiál-
lítás magyar csoportjának összeállítására ismét 
Kner Imrét kérték fel. A rendezésben a Magyar 
Könyv- és Reklámművészek Társasága főtitká-
ra, Naményi Ernő és Végh Gyula is részt vett. Az 
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illusztrátorok közül többségükben a könyv- és 
reklámművészek voltak jelen. A könyvkiadók-
tól, nyomdáktól és könyvkötészetektől többek 
között az Amicus Kiadó, a Magyar Bibliophil 
Társaság, a Dante, az Egyetemi, a Hungária, a 
Tevan, a Kner, a Biró Miklós és a Pápai Ernő 
nyomda, a Rózsavölgyi és társa, Sacelláry Pál és 
Kner Erzsébet legszebb kiadványait tekinthették 
meg a látogatók.
A magyar könyvtervezők és kiadók további 
reprezentatív kiállításokon és kisebb tárlatokon 
is sikeresen képviselték a magyar könyvművé-
szetet: így az 1924-es zürichi grafikai kiállítás, 
az 1927-es firenzei nemzetközi grafikai kiállí-
tás, 1929-es barcelonai világkiállítás, 1932-es 
lyoni modern könyvművészeti kiállítás, 1936-
os és 1939-as Velencei Biennále, 1937-es pá-
rizsi világkiállítás, 1938-as prágai nemzetközi 
könyvművészeti kiállítás, 1939-es zágrábi ta-
vaszi vásár. Érdemes kiemelni az 1937-es pári-
zsi világkiállítást, amelyen a magyar könyvek 
újabb sikert arattak: a Kner Nyomda kiadványai 
három díjat kaptak, és a kiállításhoz készült Le 
livre hongrois (A magyar könyv) című illusztrált 
kiadvány is elismerésben részesült.28

Magyar Nemzeti Nyomtatvány-kiállítás, 1937
Az eddig bemutatott hazai és nemzetközi ki-
állítások tapasztalatai, tanulságai a magyar 
könyvkultúra és nyomdaipar egyik legjelentő-
sebb eseményén, az 1937-es Magyar Nemzeti 
Nyomtatvány-kiállításon összegződtek.29 A Mű-
csarnokban rendezett reprezentatív tárlat több 
tízezer nyomtatvány segítségével mutatta be a 
hazai nyomdászat fejlődését. Átfogó képet adott 
a betű, írás, illusztráció, könyv-, reklám- és pla-
kátművészet történetéről, a nyomtatvány anya-
gáról, a nyomtatás folyamatáról és eszközeiről, 
a sajtó működéséről, a nyomdaipar gazdasági, 
kulturális és társadalmi összefüggéseiről. Fitz 
József következőképpen foglalta össze a kiállí-
tás jelentőségét:

„Meg akarja mutatni, mit tudott és mit tud a ma-
gyar nyomdászat. Kiállította a legszebb magyar 
könyveket, hogy lássuk a csúcsteljesítményeit; 
kiállította a különböző korok és stílusok sok jel-
legzetes kiadványát, hogy szemléltesse termelése 

átlagos minőségét; s a nyomtatványok legkü-
lönfélébb fajait képviselő példányok tömegével, 
továbbá grafikonokkal, térképekkel és statiszti-
kákkal fogalmat ad e termelés mennyiségéről is. 
Mindezzel megvilágítja jelentőségét az általános 
kultúra, a nemzet és a Kárpátok medencéjében élt 
és élő egyének millióinak életében.”30

Az 1937. augusztus 15-től szeptember 19-ig 
nyitva tartó tárlat megrendezésének apropóját az 
adta, hogy Budapesten tartották az V. Nemzetközi 
Nyomdászkongresszust. A Magyar Nyomdászok 
Társasága a hasonló külföldi események mintá-
jára egy kiállítással akarta a külföldi résztvevő-
ket köszönteni.31 Az elnökség és a tárlat össze-
állításával, megrendezésével megbízott rendező-
ség a könyves és nyomdász szakma, valamint a 
tudományos élet elismert alakjait tömörítette.32A 
nagyszámú kiállítási tárgy kölcsönzésében a 
közgyűjtemények és állami vállalatok mellett 
magáncégek is részt vettek.33 Tizenhét nagyobb 
csoportra osztották a kiállítást. A tárgyalt téma 
szempontjából az első négy terem érdemel kü-
lön figyelmet. 
Az előtérből – ott lett kiállítva Landerer és 
Heckenast eredeti kézisajtója, „mely […] a 
helyszínen ontotta magából a Talpra magyar 
első nyomtatású röplapjának korhű másola-
tát”34 – nyílt az első terem, ahol az egyetemes 
és magyar nyomdászat fejlődésének az össze-
függéseit tekintették át Kner Imre elgondolása 
alapján.35 Ábrák és grafikonok szemléltették a 
betű és könyv történetét, a sokszorosítás ötszáz 
esztendős fejlődését. Térképek segítségével il-
lusztrálták az európai és hazai nyomdák elterje-
dését, a tárlókban értékes régi kódexeket, köztük 
az első Magyarországon nyomtatott könyvet, a 
Budai Krónikát állították ki.
A második termet teljes egészében a nyomtatott 
magyar könyv múltjának szentelték. Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből szár-
mazó kiadványok kiválogatásánál az a szem-
pont érvényesült, hogy az érdeklődők a magyar 
könyvművészet stílustörténeti fejlődésével és a 
legszebb könyvkötésekkel is megismerkedje-
nek. A tárlókban kiállított 1500 és 1914 között 
nyomtatott kötetek fölötti falfelületet a legneve-
sebb hazai nyomdák emblémáinak makettjeivel 
díszítették. 
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A harmadik terem a magyar grafika és illusztrá-
ció történeti fejlődését szemléltette. A kiállított 
anyag jelentős részét a Szépművészeti Múzeum 
gyűjteményéből válogatták. 
A negyedik terem a magyar könyv jelenének 
bemutatására vállalkozott. A könyvállványo-
kon és tárlókban kiállított könyvek a magyar 
könyvkiadásról adtak mennyiségi és minőségi 
keresztmetszetet. A csaknem tizenötezer köny-
vet nyolc tematikus csoportban rendezték el: 
gyermekkönyvek, tankönyvek, tudományos, 
ismeretterjesztő, vallásos, szépirodalmi, szóra-
koztató irodalmi művek, gyűjteményes soroza-
tok. Kaesz Gyula belsőépítész könyvfülkék be-
építésével tagolta a teret, azt az érzetet keltve, 
mintha egymás után sorakozó könyvtárszobákba 
lépne be a látogató.36 A terem közepén találha-
tó tárlókban állították ki a bibliofil könyveket, 
amelyeket Kner Albert, Bisztrai Farkas Ferenc 
és Rosner Károly a következő szempontok alap-
ján válogatott:

„[…] fogalmat kívánunk nyújtani arról, hogy 
mi is az, ami egy könyvet bibliofil könyvvé avat. 
E könyvek kiválogatásánál tehát a kiállítandó 
könyv kifogástalan és ízléses nyomdai előállítása, 
harmonikus címoldala és tipográfiai beosztása, 
papíranyagának finomsága, esetleges képmellék-
leteinek művészi foka és kötésének tökéletessége 
mellett lemértük a szellemi tartalom szintjét is és 
csak magas színvonalú irodalmi értéket állítottunk 
ki. Ezzel hangsúlyoztuk a könyvbarátoknak azt a 
régi elvét, sőt hitét, hogy csak az bibliofil értékű 
könyv igazán, amelyben a tetszetős, szép, minden 
igényes ízlést kielégítő külső formában benn elő-
kelő szellemiséggel találkozunk. Csak ez az igazi 
bibliofil könyv, csak ez elégíti ki teljesen a vérbeli 
könyvbarát ilyirányú (sic!) vágyakozását.”37

A kiállítás további részén a látogatók megis-
merkedhettek a könyv előállításával, a sokszo-
rosítás anyagaival, eljárásaival, a sokszorosító-
ipar intézményeivel, fórumaival, a mindennapi 
nyomtatványfogyasztással, a plakátművészet-
tel, művészi csomagolással, a térkép-, bélyeg- 
és bankjegynyomtatással, alkalmazott grafikai 
munkákkal, a magyar sajtó termékeivel, a tö-
megtájékoztatás és hirdetőipar működésével.
A rendezőség a kiállítás installációjának és arcu-

latának egységes művészi színvonalára, illetve 
az esemény népszerűsítésére is nagy figyelmet 
fordított.38 A példátlan összefogás ugyanakkor 
nemcsak szakmai és művészi vonatkozásban, 
hanem az anyagiak terén is megnyilvánult. A 
kiállítás az egész hazai nyomdaipar, könyvki-
adók, a kulturális és tudományos intézmények, 
valamint a főváros áldozatkész támogatásával 
valósult meg.
Mindezek nagyban hozzájárultak a tárlat sike-
réhez, ami a látogatók magas számában is meg-
mutatkozott. Mindenki egyetértett abban, hogy 
sikerült a magyar nyomdászat kulturális telje-
sítményeire és a minőségi munka fontosságára 
felhívni a figyelmet. Ezt a véleményt osztotta 
Kner Imre is:

„[…] a kiállítás nagyon szépen sikerült, a keret, 
amelyet Kaesz Gyula teremtett neki, rendkívül 
szerencsés, a legjobb európai mértékkel mérve 
is elsőrangú, és így minden nagyon művészien, 
értelmesen, logikusan hat benne. Sok ötlet és a 
modern kiállítási technika fogásai érvényesülnek, 
csodálatosan szép fotók mindenfelé, másfél méte-
resek is közöttük, de a rendezés nem teng túl, és 
mindent kellően hoz érvényre. […] a részletekben 
csak kevés hibát találtam, és azt állíthatom, hogy 
a kiállítás kitűnően sikerült, és az összes összefüg-
géseket kellő egyensúlyban és hiánytalanságban 
hozza érvényre, de szem elé hozott olyan dolgo-
kat is, amelyeket eddig a magyar közönség nem 
vett észre.”39

A külföldiek körében is sikert aratott a tárlat, 
olyannyira, hogy Hugo Steiner-Prag a modern 
könyv- és reklámművészeti anyag egyes részeit 
a prágai Iparművészeti Múzeumban nyíló, 1938-
as nemzetközi kortárs könyvművészeti kiállí-
tásra (Mezinárodní sbírka soudobého knižního 
umění v Praze) is meghívta.40

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a két 
háború között a könyves szakmai szervezetek, 
könyvkedvelő és könyvművész egyesületek a 
kiállításokkal tudták leghatékonyabban felhív-
ni a figyelmet és népszerűsíteni a szép magyar 
könyvet. Ha a belföldi tárlatok nem is járultak 
hozzá a könyvgyűjtők számának növekedésé-
hez, a könyv-, könyvtár- és művészettörténe-
ti kutatásokra, illetve a könyvkiadás általános 
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színvonalára ösztönzőleg hatottak. A külföldi 
eseményeken való sikeres magyar szereplés 
eredményeként a hazai könyvművészet nemzet-
közi megmérettetésben is kiállta a próbát, bár a 
kultúrpolitika az ebből származó előnyökre nem 
mindig figyelt fel, más országokkal ellentétben 
nem kovácsolt belőlük tőkét.
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