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z első kiállítás, mellyel a 
fiatal Bibliophil Társaság 
a nyilvánosság elé lép, a 
modern könyvet választotta 
tárgyául. A XX. század szép 
könyvét, még pedig ezt is 
csak magának a könyvnek, 
az anyagnak,a nyomásnak, 

a kötésnek szépsége szempontjából, elte-
kintve a könyvdísztől és az illusztrációtól, 
mely ugyancsak lényeges alkatrésze a szép 
könyvnek, de anynyira sokoldalú s mesze 
terjengő kiállítási anyagot képez, hogy annak 
különféle csoportosítás szerint való bemuta-
tását későbbi kiállításokra kellett fentartani. 

Az Iparművészeti Múzeumban most meg-
nyílt kiállítás inkább annak, a már Morris 
által is megállapított tételnek bizonyítását 
célozza, hogy a könyv lehet szép minden 
díszítés nélkül is, ha t. i. belső szerkezete 
mintegy architektónikusan van felépítve. 
Ehhez, mint Morris mondja, szükséges, 
hogy a sorok tiszták és olvashatók; a betű-
típusok szépek legyenek, hogy a nyom-
tatott felület a lapokhoz és a betűkhöz 
megfelelő arányban álljon. Erre nézve 
Morris ugyancsak az építészet elveiből 
kiindulva azt a régi nyomtatványokból vett 
elvet állítja fel, hogy a nyitott könyv két 
oldalát mint egészet véve egységes kép-
nek, a két oldalt elválasztó belső margó 
legyen a legkeskenyebb, az alsó pedig, 
melyen az egész nyomtatvány mintegy 
felépül, a fundamentum, a legszélesebb. 

A mult század második felében cifrál-
kodó, olcsó anyagból, mesterkedő tech-
nikai fortélyokkal, nagyon is heterogén 
elemekből összetákolt „díszművei" ellen 
keletkezett reakció Angliából indult ki. 
Morris köre ugyan még a régi hagyomá-
nyokra nyúlik vissza, gótizáló, reneszánsz 
motívumokkal telített s egész megjelené-
sükben archaizáló könyvművészete a régi 
pompás luxus-könyvet, az írott kódexet, 
az ősnyomtatványt tekinti eszményének. 
De az anyagszerűség, az egységes jelleg, 
a belső szépség és összhangzatosság hang-
súlyozásával már megmutatja a helyes 
utat a mai kor követelményeinek inkább 
megfelelő könyv-tipus fejlődésére. 

És ez a fejlődés nem is sokáig váratott 
magára. Úgy Angliában, mint Németország-
ban a mult század utolsó negyedében 
megjelent könyvek nagy része, különösen 
a művészi célokat szolgáló folyóiratok 
(Studio), bár minden fényűzéstől távol álla-
nak, már levonták a könyvművészet újjá-
születésének egészséges tanúságait; jó 
papíron, szép nyomással, mértékletesen 
és ízlésesen használt díszítéssel és illusz-
trációkkal, ízléses kötésekben jelennek 
meg s a modern olcsó könyv esztétikai 
szempontból sok esetben magasabban áll 
a régi, nagy igényekkel fellépő luxus-
kiadásoknál. 

A luxus-könyv fogalma pedig átalakul. 
Nem többé a vaskos, cifra fóliánsok és 
„Album"-ok képezik a könyvkereskedők 
kirakatainak díszét, hanem inkább a kis 
terjedelmű, de legnagyobb gonddal, merített 
papíron, szép betűkkel nyomott, előkelő 
egyszerűséggel kötött könyvek, egy-egy 
verses kötet, a nagy remekíróknak egyik-
másik örökéletű alkotása új, szép köntös-
ben. Minden egyes számozott példány a 
könyvművészetnek egy kis remeke, egy 
kis mestermű, a bibliophilek gyönyörűsége. 

A tipográfusok, a könyvművészet leg-
nevesebb mesterei ilyen korlátolt számú 
könyvremekek előállítására fordítják figyel-
müket ; kézi nyomdák egész sora kelet-
kezik ; termékeikért a könyvbarátok verse-
nyeznek, akárcsak a hírneves grafikusok 
ritka oeuvre-jéért. 

A jelenlegi közlekedési és politikai viszo-
nyok lehetetlenné tették, hogy a kiállítás 
anyaga a mai Magyarország határain kívül 
is kiegészíthető volna. Ügyszólván csakis 
a főváros könyvtárai, magángyüjtői és 
kiadói szolgáltatták azt s az eredmény, 
dacára ezen korlátozásnak, meglepő. Nálunk 
már oly nagy a könyv, különösen a szép 
könyv iránti érdeklődés, hogy ha a kiállítás 
nem nyújthatja is a könyvművészet mai 
fejlettségének teljes képét, mégis csaknem 
minden ország, csaknem minden modern 
könyvművészeti irány, minden neves bib-
liophil-kiadó képviselve van néhány jó 
példával, sőt egynémelyik kiadványainak 
teljes sorozatával szerepel. 



Itt van mindenekelőtt a Morris által 
1891-ben megindított Kelmscoíi-press két 
nyomtatványa, úgyszintén az ő úttörő mun-
káját folytató Chiswick-press könyvei közül 
néhány jó példa. Az angol egyetemek, 
Oxford és Cambridge nyomdái s az Ashbee 
által irányított Essex-house press mellett 
különösen a hírneves Doves-press és a 
Riccardi-press gyönyörű nyomásai vonják 
magukra figyelmünket. Az előbbit Cobden 
Sanderson, a sokoldalú művész, utolérhe-
tetlen tökélyre emelte úgy a tipografia, mint 
a Doves-Bindery műhelyében készült egy-
szerű, de kifogástalanul ízléses kötések 
tekintetében. A Riccardi nyomda klasszikus 
kiadásai nem kevésbé tökéletesek. 

Az angolokkal egyenlő magas színvona-
lon állanak a német amatőr-kiadások. A 
németek könyvművészetük feltámasztását 
önállóan s az angoloktól eltérő utakon 
keresték. A müncheni Jugend, a „Pan" 
és különösen a közismert lnsel-Verlag 
egyengették a modern könyv útját és külö-
nösen Tiemann Walter volt az, ki a könyv 
kiállítása és díszítése körül nagy érdeme-
ket szerzett. A különböző „Presse"-k, me-
lyek közül itt csak az Ernst-Ludwig, a 
Janus, a Rupprecht-presse-t, a Drugulin-
Drucke-t, a Deutsche Musterdrucke és a 
Drucke für die Hundertfünfzig szép kiad-
mányait említjük meg, a kiállítás legszebb 
tárgyai közé tartoznak s a XX-ik század 
német könyvművészetének csaknem hiány-
talan képét adják. A kiadmányok érde-
kességét növeli, hogy azok egy része a 
világháború alatt látott napvilágot. Mon-
danunk sem kell, hogy a könyvanyag, a 
betűk, a kötéshez használt bőr stb. mind 
német készítmények. 

A francia könyvművészet a kiállításon 
sokkal hézagosabban van képviselve, mint 
az angol vagy a német. Ennek okát, könyv-
gyűjtőink ízlésének irányától és a politikai 
viszonyoktól eltekintve, talán abban kell 
keresnünk, hogy a francia könyvművészet 
konzervativebb, irányánál fogva kevésbé 
követi az angol és német fejlődési irányt, 
hanem inkább az illusztrált művekben 
keresi és találja legmagasabb becsvágyának 
kielégítését. A bibliophil szempontból szép 
könyv kultuszát a Société des Bibliophiles 
Frangois tűzte ki céljául, mely 100 tagú 
társaságnak egyedüli nem-francia tagja, 
gróf Apponyi Sándor, a Magyar Bibliophil 
Társaság díszelnöke állította ki a francia 
bibliophilek kiadmányainak sorozatát. 

A francia könyvkötészet régi időktől 
fogva vezető szerepet játszott s ezen szere-
pét, legalább a technikai tökéletesség és 
a jó hagyományokat követő ízlés tekinte-
tében, máig megtartotta. 

A többi ország közül Amerika Egyesült 
Államai, Belgium, Dánia, Finnország, Hol-
landia, Olasz-, Orosz-, Spanyol- és Svéd-
ország szerepelnek kisebb, de jellegzetes 
csoportokban. 

Hazai könyvművészetünk mindenkor 
igyekezett lépést tartani a külfölddel. Csak 
nemrégiben történt, hogy nálunk járt kül-
földiekre felfedezésként halott könyvművé-
szetünk fejlettsége, melyből reánk nézve 
rendkívül kedvező következtetéseket von-
tak a Középeurópában elfoglalt kulturális 
missziónk tekintetében. Nálunk is az illusz-
tráció és könyvdísz volt az, mely eddigelé 
a könyvművészeket leginkább foglalkoz-
tatta. Ezért a jelenlegi kiállításon, mely a 
tipográfiára helyezi a súlyt, nem is érvé-
nyesülhet érdeme szerint a magyar könyv. 
Csak a legújabb időben talált követésre a 
német példa, mely a tipográfiái kiállítást, a 
kézi sajtón való nyomást, a választékos papír-
anyagot és szép kötést iparkodik a lehető 
legmagasabb művészi színvonalra emelni. 
Régi bevált nyomdáink mellett a Franklin, 
Hornyánszky, Athenaeum, Szent István-
Társulat, Pallas, Rózsavölgyi stb. mellett az 
újonnan keletkezett kiadócégek, a Tevan-
nyomda, a Kner-nyomda, Bíró Miklós, Ami-
cus, Szacelláry stb. mind sűrűbben adnak ki 
bibliophil-kiadásokat s a Magyar Bibliophil 
Társaság is feladatául tűzte, hogy a könyv-
művészet fejlesztésében irányító és ízlés-
nemesítő tevékenységet fog kifejteni. Remél-
jük, hogy a drágaság enyhülésével és a 
normális termelési viszonyok helyreálltával 
e téren is kivehetjük részünket Európa 
kulturmunkájából. Önként értetik, hogy bár 
az igaz művészet mindig csak a legjobbat, 
a legnemesebbet akarja s így művelőinek 
és közönségének köre is csak a legművel-
tebbekre, a lelkileg kiváltságoltakra szo-
rítkozhatik, mégis a feladat nem merül ki 
a ritkaságok, a megfizethetetlen unikumok 
alkotásában, hanem kell, hogy a jó példa 
áldásos hatást gyakoroljon az egész mű-
vészeti ágra, ez esetben a könyviparra. 
Amint külföldön a kevesek legintranzi-
gensebb művészete meghozta az általános 
ízlés-színvonal emelkedését, úgy nálunk is 
kell, hogy éreztesse hatását a szép könyv 
művelése és hogy irodalmunk remekeinek 



a nagy olvasóközönség részére szánt 
olcsó kiadásai is esztétikailag kifogástalan 
külső formában kerüljenek forgalomba. 
Mert nem okvetlenül szükséges, hogy az 
olcsó könyv ízléstelen megjelenésű legyen. 

Egyet azonban még meg kell itt jegyez-
nünk. A könyvművészet egészséges fejlő-
désének és sajátos magyar jellegének egyik 
alapfeltétele, hogy ne legyen anyagi és 
szellemi függésben a külföldtől. Ha még 
oly szegények vagyunk is, vagy helyeseb-
ben, éppen mert oly szegények vagyunk, 
nem a külföld nyersanyagának, fél és egész 
készítményeinek behozatalára szabad épí-
tenünk könyvművészetünket. Ma még ott 
tartunk, hogy a papírt, a kötéshez való 
bőrt, az aranyozáshoz szükséges eszkö-
zöket, a betűket — szóval a könyv egész 
anyagát — kevés kivétellel, külföldről im-
portáljuk. Miért? Nem mintha nyersanya-
gunk nem volna hozzá, hanem mert nem 
tudjuk kikészíteni és mert szomszédaink 
gazdasági politikája eddig úgy hozta ma-
gával, hogy nem engedtek bennünket 
önállóságra jutni. Most azonban eljött az 

ideje, hogy a magunk lábára álljunk és 
ott kezdjük építeni házunkat, ahol ész-
szerűen kezdeni kel l : az alapokon. Ha 
majd magyar papíron, magyar betűkkel, 
magyar sajtókon nyomjuk s itthon kikészí-
tett bőrbe kötjük magyar könyveinket, akkor 
lesz csak igazán magyar könyvművésze-
tünk s akkor fogja csak igazán keresni 
a világ bibliophil közönsége a magyar 
könyvet. 

Végül még néhány szó a magyar könyv-
kötésről. Gottermayer Nándor, könyvköté-
szetünk nesztora, külön kollekcióban állítja 
ki munkáit, melyek a párisi világkiállításon 
külön kitüntetésben részesültek, ő képvi-
seli az évtizedek óta működő műhely 
szolid, megállapodott hagyományait, azon-
ban az új irányoktól sem zárkózik el, sőt 
azokban is kimutatja tudását. 

Galamb József, Bíró Márta és Cserna 
Juliska kötései ugyancsak megállják a 
helyüket a külföldiek mellett s büszkén 
elmondhatjuk, hogy könyvkötészetünk ma 
már a legkényesebb igényeknek is meg-
felelőt, tökéleteset produkál. 

Erdélyi m á z a s ká lyhacsempe. 
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M A G Y A R N Ő K K É Z I M U N K A K I Á L L Í T A S A I K Ü L F Ö L D Ö N 
ÍRTA ANDOCSY GYÖRGY 

mióta szálló igévé vált, hogy hogy a magyar nők jó németalföldi 
egyedül csak az intenzív valutában kapják meg munkájuk ellen-
munka mentheti meg ha- értékét. 
zánkat az elpusztulástól Bármennyire tiszteletreméltó cél vezeti 
és mióta az általános drá- is a kiállítás rendezőit, meg kell állapí-
gaságmiatt megélhetésünk tanunk, hogy nagyon sajnálnók, ha a 
oly súlyos gondokkal jár, meglehetősen ötletszerűen összehordott és 
azóta mindsűrűbben hal- kellő bírálat nélkül közszemlére jutott 

lünk oly törekvésekről és intézkedésekről, kézimunka-anyag teljességében külföldön 
melyeknek célja elsősorban a leginkább a magyarság, vagy akárcsak a MOVE 
sújtott középosztály szánalmas helyzetén cégére alatt rendezett kiállításon a kényes 
való segítés. Az anyagi bajok enyhítésére ízlésű és épen a női kézimunkák tekin-
szolgáló módok közül a legközelebb fek- tetében annyira nagyigényű hollandus 
vőnek kínálkozik a nők kézimunkával közönség elé kerülne. Mert a kollekcióban 
való foglalkoztatása és munkájuknak szereplő szövött, varrott, hímzett, batikolt 
megfelelő értékesítése. Számos intézmény, és festett munkák jó része nem üti meg azt 
régibb és alkalmi egyesülés foglalkozik a mértéket, amely megfelelne a magyarság 
ezekkel a feladatokkal és nem a lelkese- kulturáltságának s amelyet ilyen külföldi 
désen s a jóakaraton múlik, hogy ezek a kiállításokon feltétlenül megkövetelnünk 
törekvések nem találják meg mindig a kell. Eltekintve attól, hogy kevés kivétellel 
helyes módokat és eszközöket céljuk el- a bemutatott kézimunkák a leányiskolák 
érésére. és zárdai növendékek közismert dilettáns 

Akadtak olyan vállalkozások is, melyek próbálkozásainak színvonalán mozognak, 
az anyagiak mellett politikai célok felé is a kiállított holmik között számos jelleg-
törekedtek, amennyiben a magyar nők zetesen oláh, szerb, tót és egyéb idegen 
munkáinak külföldön való bemutatásával nemzetiség népi munkáit láttuk, melyeknek 
jóakaró barátokat akartak szerezni nem- a magyar népművészettel, a magyar kul- j 
zetünknek, remélve, hogy a bemutatásra túrával semmi közösségük nincs. Végzetes J 
kerülő munkák művészi és technikai hiba volna, ha az ilyen munkák is szere- j 
kvalitásaival kultúrfölényünket bizonyít- pelnének egy külföldi magyar kiállításon, J 
hatjuk, ellenséges szomszédaink hasonló mert ezzel csak fegyvereket szolgáltatnánk 
irányú munkálkodásával szemben. Ilyen a minket fojtogató és a magyarság kultu-
célzatú törekvések indíthatták a MOVE-t ráltságát becsmérlő, rosszindulatú szom-
is arra az elhatározásra, hogy a vidéki szédainknak. Kétségtelen, hogy ők meg is 
szervezetei által összegyűjtött női kézi- ragadnák a nekik könnyelműen nyújtott 
munkákból Budapesten kiállítást rendezzen alkalmat arra, hogy minket idegen tollakkal 
és a kiállítás anyagát ezután külföldön is ékeskedő népnek tüntessenek fel, mely 
bemutassa és ott értékesítse. őrájuk szorul, ha művészetének és ügyes-

A MOVE kiállítását a kormányzó jelen- ségének fejlettségét akarja bebizonyítani, 
létében megtartott fényes ünnepséggel Igaz, hogy akadt jellegzetesen magyar S 
nyitotta meg március hó 5-én Podmaniczky- munka is. Láttunk a mezőkövesdi hímes ! 
utcai székházában. A kiállítás anyagát köténydíszek modorában készült és a í 
Csonkamagyarország minden vidékéről kalotaszegi varrottasokra emlékeztető egyes i 
gyűjtötték egybe és mennyiség szempont- műkedvelőktől beküldött vagy iparszerűen I 
jából elég tekintélyes kollekciót mutattak csinált hímzéseket is, de bizony ezek • 
be a kiállítás közönségének. A megnyitás jobbára csak torzképei az igazi, nemes J 
alkalmával elhangzott beszédekből meg- magyar népművészetnek. Pedig tudjuk, hisz * 
tudtuk, hogy a bemutatásra került kézi- elégszer tapasztaltuk, népművészetünket 
munkákat a MOVE Hollandiába akar ja és az annak szellemében készült jobb-
küldeni, azzal a nyilvánvaló célzattal, fajta munkákat a világ minden kultúr-

s ! 
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nemzete méltán nagyrabeesüli és elismeri 
azok páratlan artisztikumát és technikai 
jóságát. Az is bizonyos, hogy sok tehet-
séges és jeles képzettségű tervező művé-
szünk van, ki eredeti, egyéni, de emellett 
jellegzetesen magyaros kézimunkaterveket 
készíteni tud és kinek alig van alkalma tudá-
sának és művészi gondolatainak megvaló-
sítására. Ezek közreműködésével kellene 
méltó anyagról gondoskodni. Külföldre 
csakis az ilyen gondosan és kellő szak-
értelemmel előkészített és egybeválogatott 
népművészeti és jól megtervezett egyéb 
munkákból álló kollekcióval szabad men-
nünk, ha azt akarjuk, hogy minket igazán 
kultúrnépnek tekintsenek és ha idegenben 
rendezett kiállításokkal rokonérzést és 
tiszteletet akarunk szerezni a magyarság-
nak. Ne vezessen félre bennünket, ha 
egyes élelmes vállalkozók a műselyemmel 
készült, heje-huja módon összetákolt, barbár 
ízlésű, rikító „magyar" munkákkal itt-ott 
üzleti sikereket értek el. Hiszen exotiku-
moknak mindenütt akadnak kedvelői. De 
ne legyen ambíciónk, hogy exotikus nép-
nek nézzenek minket. Ezért azt a komoly 
intelmet intézzük a MOVE érdemes veze-
tő" '~éhez és mindazokhoz, kik külföldi 
akcióklv-aJ akarják szolgálni a magyarság 
ügvét, hogy csak a legszigorúbb és leg-
illf*éhcsekb szakértők közbejöttével meg-
ejtett alapos bírálat és selejtezés után 
bocsássák a külföld elé a magyar kezekkel 
készült munkákat, bízzák a kiállítások ren-
dezését szakavatott emberekre, mert ez 
az egyedüli biztosíték arra, hogy tiszteletre-
méltó, hazafias céljukat el is érhetik. 

És most legyen szabad még a magyar 
kultuszkormány figyelmét felhívni a hazai 
kézimunkatanítás elhanyagolt állapotára, 
aminek nagy része van abban, hogy ma 
is, az anyaghiány és anyagdrágaság nap-
jaiban is oly tömege a nivótlan munkák-
nak készülhet, mint amilyennel alkalmi 
kiállításainkon és iskoláinkban oly sokszor 
találkozunk. Ámbár szívesen elismerjük, 
hogy a közelmúlt években a kézimunka-
tanítónők képzésében néhány üdvös refor-
mot léptettek életbe, meg kell állapítanunk, 
hogy a kézimunkatanítás ma a leányiskolák 
túlnyomó részében igen hiányos képzett-
ségű tanítónők kezébe van. Nem annyira 
a kézimunkák technikai részében, a 
csinálás módjában járatlanok, mint inkább 
az esztétikai követelményekben. Az 0 . M. 
Iparművészeti Társulat már évek előtt 
részletesen megokolt javaslatot terjesztett 
föl a közoktatásügyi minisztériumhoz, mely 
kiterjed a kézimunkatanítás reformjával 
összefüggő feladatokra, de eddig alig 
történt valami ez ügyben. Ha akkoriban 
— mintegy tíz évvel ezelőtt — a minisz-
térium a kézimunkatanítás színvonalának 
emelésére javasolt intézkedéseket meg-
teszi, akkor ma kellően felkészülve, sokkal 
sikeresebben szervezhetnénk kézimunka-
akciókat, mint így, amikor sem a kellő 
képzettségű munkássereg, sem a szük-
séges jó kézimunkamesternők felett nem 
rendelkezünk. Talán felismerik most végre 
a kézimunkatanítás kulturális, etikai és köz-
gazdasági fontosságát s ha elkésve is, de 
mégis megindítják illetékes helyen az oly 
régen várt reformmunkát. 

Erdélyi 
mázas 

IJl kályha-
iffiylf""' csempe. 

16 U j 


