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teiner-Prag professzor, a 
lipcsei könyvművészeti ki-
állítás megszervezője, egy 
kitűnően megírt cikké-
ben1 erélyesen szembeszáll 
azokkal a kritikusokkal, 
akik összezavarva művé-
szetet és politikát, a mo-

dern demokratikus fejlődéssel ellentétben álló-
nak, tehát korszerűtlennek tartják az ú. n. 
luxuskönyvet, kárhoztatják a nemes anyag 
felhasználásával, gondos kézimunkával, kor-
látolt példányszámban készült, bőrbe, hártyá-
ba kötött, drága bibliofil-kiadást s akik csakis 
a nagy tömegekben géppel gyártott, minden-
kinek elérhető olcsó nyomtatványokban látják 
a modern könyv egészséges típusát. 

Steiner kimutatja, hogy a könyvművészek 
tekintettel vannak a technika és az ízlés kor-
szerű kialakulására, de nem mondhatnak le 
arról, hogy a szép könyvről alkotott ideáljukat 
a legjobb anyagban, merített papíron, a leg-
szebb betűkkel, a legválogatottabb ízlésű 
illusztrációkkal, díszítéssel, kézi aranyozású 
maroquin- vagy hártyakö-
lésckkcl igyekezzenek meg-
valósítani. Mert a művészet 
sohasem korlátozható a 
neki megfelelő anyag meg-
választásában és a művész-
nek a legjobb anyag kell. 
Ha üzleti megfontolások 
akadályozzák tervezésében, 
az eredmény nem felelhet 
incg az elgondolásnak: 
szegényes cs művészietlen 
lesz. 

Ha a könyvművészetet 
arra akarnók kényszerí-
teni, hogy csak olcsó szal-
mapapírral, rotációs nyo-
mással, préselt kartonból 

1 Ollset-Bueh und Werbekunst 
Leipzig, 1027. VII. iüzet. I f j . Pet ry Béla exllbiisze 

készült gépkötésekkel álmodjék, ez olyan 
volna, mint hogyha a szobrászainkat eltilta-
nánk a márványtól, bronztól és előírnánk 
nekik, hogy ezentúl már csak gipszben vagy 
cementben tervezzék és valósítsák meg szob-
raikat, mert a gipsz és a cement olcsó, demok-
ratikus, modern anyag. 

Az anyag szépsége és preeiozitása szobor-
nál, könyvnél egyaránt hozzátartozik a mű-
vészi alkotás szépségéhez. Mindenki tapasz-
talhatta, hogy ugyanaz a nyomás merített 
papíron vagy hártyán egészen mást mutat, 
mint a silány papíron. Tudták ezt már a leg-
első könyvnyomtatók is ; Aldus Manutius 
alig ötven évvel a könyvnyomtatás első kísér-
letezései után már kiadta az ő pergamen-
tumra, külön papírra nyomott amatcur-ki-
adásait. Miért mondanánk le mi a becses 
anyagról, amíg ilyen rendelkezésünkre áll, 
amíg tudjuk élvezni a benne rejlő szépséget 
és — amíg vannak, akik meg is tudják fizetni 
a luxuskönyvet ? 

A szabadon alkotó, anyagban, kivitelben a 
legtökéletesebbre törekvő művészet sohasem 

lehet ártalmára a tömeg-
termelésnek, sö't csakis az 
ilyen magasabbrendű mű-
vészi termelésből indulhat 
ki az ízlés általános tisz-
tulása és ezzel együtt 
a tömegtermelés művészi 
színvonalának emelkedése. 
Ahol a gép, a gyár, az 
olcsó termelésre mint egye-
düli célra törekvő üzlet-
ember magára marad, a 
mindig gazdagságából adó, 
pazarló művészet irányí-
tása nélkül, ott szükségsze-
rűen eldurvul, elparlagiaso-
dik az ízlés s a művészet-
nek legfeljebb csak külső 
színét őrzi meg - ami több-
nvire rosszabb a semminél. 
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Érdekes példa e tekintetben a mai Orosz-
ország, mely elvileg szembehelyezkedik min-
den luxussal s legjobban szeretné eltörölni a 
föld színéről mindazt, ami a multak világfcl-
fogására emlékeztet. A forradalomnak első 
lázában tényleg komoly szándéka volt lerom-
bolni a Kremlt. Ma azonban a leggondosab-
ban konzerválja a művészi emlékeket, mú-
zeumokat, főúri palotákat, színleg elrettentő 
például a »felszabadult« új 
nemzedékeknek, valójában 
pedig azért, mert belátta, 
hogy művészetre szükség 
van,tömegember pedig nem 
képes olyan művészetet 
teremteni, amilyent az el-
múlt idők luxusa létreho-
zott s amely a mégsem 
egészen géppé lett emberi 
lény esztétikai igényeit is 
inkább kielégítheti, mint 
a bolsevizmus művészet-
paródiája. Ami művészet 
még van Oroszországban, az 
nem bolsevista-művészet; 
amit pedig ők annak hirdet-
nek, az nem művészet. 

A könyvet, mint a kul-
túra hordozóját, a bolsevis-
ták természetesen szintén 
belevonták mindent felfor-
gató elméleteik tűzkörébe. 
Nemcsak hogy indexre tették mindazt, ami a 
lelkekben a régi világrend emlékét,visszatéré-
sének vágyát kelthetné, nemcsak hogy saját 
pártpolitikájuk szolgálatába akarnak állítani 
minden írást, nyomtatást, képet, de még a 
könyv külső formáját is meg akarják változ-
tatni. A művészettől nem azt kívánják, hogy 
szebbé, nemesebbé, hanem csak hogy min-
denkinek, még az analfabétának is érthetővé 
és a szovjet propagandájára alkalmasabbá 
tegye a könyvet. Itt is, mint minden egyéb-
ben, a gépet erőszakolják az emberi géniusz 
helyébe. Illusztrációik betűkből, fényképrész-
Ictekből összetákolt hirdetmények, melyek 
vüággá harsogják a bolsevizmus tanait, gyű-
löletét, rombolásait, akárcsak a gyári sziré-
nák zenekara, mely a beolvasztott templomi 
harangok csengését pótolja náluk. 

A könyv, amióta a betű közvetíti a gondo-
latot, csaknem változatlan alakban meg tu-
dott felelni nemes feladatának, a legkülön-
félébb, a legellentétesebb világnézletek kö-
zött, széles e világon. De az oroszoknak már 
nem kell : megittasodva a gép, a technika 
legújabb csodáitól, immár azt hirdetik, hogy 
a betűnyomtatás bevégezte misszióját. Ez-
után — szerintük — a plakát, a film, a rádió 

fogja átvenni a nyomtatott 
betű hivatását az emberiség 
művelésében, gyönyörköd-
tetésében. Minden szellemi 
megerőltetés nélkül, nem 
gondolkozva, olvasva, ha-
nem egyszerűen beidegzés 
útján fog az utókor tanulni, 
szórakozni. Tehát könyvre 
nem lesz többé szükség. 1 

Nem tudom, a könyv-
nélküli kultúra apostolai 
hogyan képzelik például 
valamely exakt tudomány-
nak mozikban és rádióban 
való elsajátítását, dc annyit 
tudok, hogy az a kultúra, 
amely a multak nagy gon-
dolkozóit, költőit csak az 
ilyen kivonatos közvetíté-
sekből ismeri s melynek 
könyvre már nincsen szük-
sége, lehet akármi más, dc 

szellemi kultúrának nem nevezhető. Sokkal 
közelebb áll a műveltségnek azon alacsonyabb 
fokához, melyet barbárságnak szoktak nevezni. 
Hogy barbároknak nem kell a könyv, azt szí-
vesen elhisszük ; de meggyőződésünk, hogy 
amíg magasabb szellemi igényű emberek lak-
nak e földön, addig könyvre is szükségük lesz. 
Ameddig pedig könyv van, addig a jó anyagból 
készült, jó nyomású, ízléssel díszített és ízléses 
kötésű könyv szebb lesz a tömegáruba készült 
olcsó portékánál. Ne az legyen tehát a jelsza-
vunk, hogy a szép, a drága, a luxuskönyvet 
anathéma alá kell venni, hanem inkább az, 
hogy a maga módja és képessége szerint, anél-
kül, hogy hamis látszattal utánozni akarná a 
luxuskönyvet, legyen tetszetős az olcsó tömeg-

' L l s s l t z k y , Moskau : Unser Buch. Gutenberg-Jahr-
bueh, 1027. 
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könyv is. Itt pedig nem érünk célt azzal, liogy 
az eddig elcrt legtökéletesebb alkotásokat 
sutba vetjük és le akarjuk szállítani a terme-
lést a »mindenkinek megérthetö« legalacso-
nyabb színvonalra, hanem ellenkezőleg, azon 
kell igyekeznünk, hogy a »mindenki« számára 
termelt tömegárut is felemeljük a jó ízlés ma-
gaslatára. 

E tekintetben Németor-
szág jár elől a legjobb pél-
dával. Már a világháború 
előtt Németország rohamo-
san fejlődő könyvipara 
hozta létre a legszebb és 
amellett legmodernebb ol-
esó könyveket. Az Insel-
Yerlag egymárkás tömeg-
kiadványai akkor szinte 
bibliofil c s e m e g e s z á m b a 
mentek, míg ugyanakkor 
a 2 - 5 0 - 3 frankba kerülő 
francia tömegregények a 
legsilányabb kiállításúak 
voltak, nem is szólva az 
elmaradt ízlésű népszerű 
kiadványokról, gyermek-
könyvekről. De mindenütt, 
ahol az olcsó könyv külső 
megjelenésérc súlyt helyez-
ni kezdenek, az első lökést 
ehhez a luxuskönyv adja 
meg. Ma a legtöbb könyv, a 
legtöbb folyóirat német nyelven jelenik meg, 
a német sajtó terméke a legelterjedettebb, a 
leg-»demokratikusabb«. De a luxuskönyvnek, 
a bibliofil-kiadásnak sehol sincsen annyi mű-
velője, hozzáértő ismerője, vásárlója, mint 
Németországban, a »Buchkünstlerek«, a köny-
vészeti iskolák, a bibliofil-kiadók, drága ki-
adványokat termelő »Pressc«-k és művészi 
könyvkötők hazájában. És átlagában tekintve 
az olcsó, népszerű tömegkönyv is ott a leg-
szebb. 

De lássuk, hogyan áll a kommunista nép-
boldogító elméletek megvalósítása, ott, ahol 
ennek semmi akadály útját nem állja, hacsak 
nem a belső lehetetlenség, mely ad absurdum 
viszi a képtelen szándékokat. Oroszország 
még termel könyveket — az ő saját statiszti-
kája szerint 1925-ben 21.583 mű hagyta el az 

orosz sajtót. Ez magábanvéve sem sok, szem-
ben a németek 31.595 darabra rúgó évi ter-
melésével, tekintve azt, hogy Oroszország la-
kossága kétszeresen felülmúlja a németnyelvű 
európai lakosság számát. De tekintetbe kell 
venni itt még azt is, hogy az orosz kiadványok 
túlnyomó többsége, mint említettük, propa-
gandairat, mely szellemi értékben nem vete-

kedhetik a német kiadvá-
nyokkal. Ami pedig azt 
illeti, hogy az orosz iratok 
az alacsonyabb műveltségű 
nép, nem pedig kényes 
ínyencek számára készül-
tek, hát erre vonatkozólag 
megállapíthatjuk, hogy a 
n é p s z e r ű k o m m u n i s t a 
nyomtatványok nem éppen 
»mindcnkinek« ízlésére és 
használatára valók; ugyan-
csak távol állanak attól, 
hogy a közönség széles 
rétegei számára élvezhetők 
legyenek. Mi magyarok is 
kaptunk egy kis ízleltetőt 
a bolsevista tipográfiából s 
mindnyájunknak emléke-
zetes marad a tanácsköz-
társaság idején megjelent 
Vörös Újságnak nem éppen 
tetszetős megjelenése. A 
mai Oroszország nyomda-

művészetéről (nem arról, amely európai ki-
állításokon szerepel, hanem a mindennapi, 
igazán népnek szánt nyomtatványokról) 
nem kisebb koronatanú, mint maga Trozki 
nyilatkozik a következőképpen : 

»A lapok behajtásánál gyakorolt gondat-
lanság és a nyomtatás tisztátalansága még a 
gyakorlott olvasónak is megnehezíti az olva-
sást, hát még a fél-analfabetának. Az újsá-
gok, melyek a tömegek széles köreinek hasz-
nálatára vannak szánva, nagyon rosszul van-
nak nyomtatva ; az egyes lappéldányok kö-
zött hatalmas különbség van : az egyik jól 
olvasható, a másikat csak félig lehet kibe-
tűzni. Ezért az újságvásárlás hasonlít a lote-
riához. Meg kell nyíltan mondani, hogy újság-
nyomtatásunk technikája gyalázatot jelent 
reánk nézve. Amilyen szegények vagyunk, 

II). Petry Béla exllbrisze. 
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mégis elrontjuk az újságív negyedrészét vagy 
felét azzal, hogy a nyomdafestéket elkenjük 
rajta. Az ilyen lap legalább is bosszúságot, 
fáradtságot és apátiát vált ki az olvasóban, 
ha nem fogcsikorgatást és megvetést azokkal 
szemben, akik a közönség ilyetén megcsúfo-
lását engedik meg maguknak. Elvégre is, 
valaki ír egy cikket, valaki kiszedi, valaki ki-
nyomtatja ; — az eredmény pedig az, hogy az 
olvasónak az ujja segítségével kell kibetűznie 
egyes sorokat, szóról szóra, nagy vesződsé-
gesen .^ 

í m e ilyen az orosz tipográfia otthon. Amit 
a propaganda-illusztrációiból, ú. n. könyv-
művészetéből a lipcsei kiállításon, folyóira-
tokban, könyvekben látni alkalmunk volt, 
ha van is benne itt-ott nyoma a még ki nem 
pusztult, szívós életű orosz tehetségnek, egész-
ben mégis az ízlés szándékos, beteges eldur-
vulásának, nem pedig a nép lelkéhez való kö-
zeledésének benyomását kelti. 

De hagyjuk ezeket a sajnálatos v 
ket, melyek talán múló 
betegség tünetei és mint 

1 Rcné F ü l ö p - M i l l e r t 
Gelst und Gesleht des Bolsche-
vlsmui. 250. I. 

Legszigorúbban a műveletlen 
e m b e r {tél. Nem ismeri sem 
ar okokat, sem az ellenveté-
seket és azt hiszi, hogy mindig 

csak neki van igaza. 

A művészet nem talál fel esz-
ményeket, csupán idomítja 
azokat az idő és a nép szelle-

méhez, amelyhez tartozik. 

ilyenek nem is érdemesek arra, hogy a jövő 
fejlődésének szempontjából túlsókat foglal-
kozzunk velük. 

A jelszavakkal szemben a legnagyobb óva-
tosság ajánlatos. A luxus ellen hangoztatott 
s gazdasági tekintetben többnyire nagyon is 
jogosult vádakat nem szabad általánosságban 
vonatkoztatnunk a művészetre, a luxusnak e 
legkulturálisabb, legnemesebb és bizonyára a 
nemzeti vagyonból aránytalanul kis részt fel-
emésztő fajtájára. Nem hiszem, hogy a »szép 
könyv«-re, a luxuskönyvre áldozott összegek 
számottevők volnának viszonyítva a fény-
űzésnek más, kevésbbé gyümölcsöző tényezői 
mellett. Mert a szép könyv, hacsak keve-
seknek elérhető is, maradandó és messzire 
kiható értéket képvisel. Amellett, hogy nemes 
szellemi tartalmát a legnemesebb materiális 
alakba zárva viszi világgá, még a művészet-
nek és a jó ízlésnek is propagálója lesz. 

Ne féltsük tehát a könyvművészetet a lu-
xustól. Inkább örüljünk annak, hogy ebben 

a szürke világban van 
ínég merített papír, per-
gamentum, kézi sajtó, 
maroquin, kézművesség 
és — luxuskönyv. 

l l j . Pe t ry Béla exlibrlsze. 

Xe higgye « művész, hogy a 
művészet lépcsőjének legfel-
sőbb fokait már elfoglalták, 
úgy hogy azon túl nincs tovább. 

Nem jó ilyet hinni. G. 

A Jelen becsülje meg a régit. 
De ha alkot, akkor merítsen 
a maga szelleméből, nehogy 

törekvései kárba vesszenek. 
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