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Az Európa-szerte általános művészeti irányok épúgy jellegzetes 
komponensét teszik a modern magyar könyvművészek teremtő 
erejének, mint a nemzeti tradíciókból, a népművészet kifogyha
tatlan erőforrásaiból táplálkozó magyar sajátosság. Egyik művé
szünknél a nemzeti, másiknál az általános európai művészi szellem 
kerekedik felül, de a két komponens mindig fellelhető. Az egyik a 
könyvművészetnek a nemzeti irodalommal, a nemzet szellemi kin
cseivel való szoros kapcsolata révén, a másik pedig a művészetnek 
amaz elengedhetetlen szociális kötelménél fogva, hogy a kor embe
reihez szóljon, hogy korszakunk gondolatvilágának legyen kife
jezője és a korszellemnek képviselője. A művészeti szellemi kor
szakok, áramlatok pedig nem állhatnak meg országhatároknál, át
rebbennek vámsorompókon, határokon és otthont találnak az euró
pai kultúrközösség egész területén.

Az 1930. esztendő a romanticizmus százados évfordulója. Ez 
a szellemi irány nemes lendületével termékenyítőleg hatott Európa 
művészetének minden ágára. A magyar könyvművészet is ennek, 
e szellemiránynak köszönheti legnagyobb, legkiválóbb képviselő
jét: Zichy Mihályt. A legjobb példája annak, hogy mennyire korá
nak kifejezője minden nagy művész.

A romanticizmus generózus szelleme minden vonatkozásban 
csodálatos lendületet váltott ki nála. Életének legnagyobb részét 
a cári udvar tompa és formalizmusban kimerülő légkörében töl
tötte és rajzoló ónját a humanizmus, az emberszeretet, az elnyo
mottak iránt érzett emberi szolidaritás, minden üldözés, elnyoma
tás és gyűlölség elleni harc szolgálatába állította. Szellemileg Gal- 
lait, Dóré és Rops álltak hozzá legközelebb. A könyvművészethez 
való vonzalma művészetének jellegzetességéből fakadt, mert Zichy 
első helyen rajzoló volt. A színek nála mellékesek és a grafika alá
rendeltjei. Világos, élettől duzzadó kompozíciói tökéletes rajzzal 
párosulnak, amely a legkisebb részletekben is befejezett. De ami 
őt e tulajdonságok mellett a legnagyobb illusztrátorok egyikévé 
teszi, a párját ritkító, elmélyülő tudás, amely az elvont eseménye
ket drámai jelenítéssel érzékelteti. Szinte kézenfekvő összehason
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lítani művét a romanticizmus másik nagy könyvművészével, Dóré 
Gusztávéval. Mind a kettő büszke és lelkes gyermeke korának, 
s mind a kettő ugyanazokkal az eszközökkel vitte be korának gon
dolatvilágát művészetébe. A különbség köztük elméjük mélységé
ben van. Dóré legtöbbször a rendellenest, az abnormist keresi, 
Zichy az eszményi szépet, Dóré hatását mozgással és élettel éri el, 
Zichy összehasonlíthatatlan pátosszal és monumentális nagysággal. 
Fő művei: Arany balladái, Madách: Az ember tragédiája, művé
szetének mélyenjáró nagyságát legjobban érzékeltetik, de legna
gyobb gyengéjét is, azt a gyengét, amelyhez a romanticizmus len
dületének el kellett jutnia, amely korának szellemi és műszaki 
jellegzetességéből folyt, amely a könyv művészi kereteit szét
vetette és a nemes értelemben vett könyvművészetet a századvégig 
úgyszólván megölte. Zichy legkiválóbb illusztrációi, legnépszerűbb 
művei a könyv tipográfiájával mit sem törődnek, nem harmonikus 
alkotó részei a könyvnek, hanem a könyvtől teljesen különállóak, 
vele tartalmilag elválaszthatatlanok, de a szöveggel nem alkotnak 
művészi egységet. Még azokban a munkákban is, mint például 
Arany balladái, amelynek szövegrészét is maga rajzolta, tulajdon
képpen nem könyvvel, hanem remekbe készült szöveges műlapok
kal állunk szemben, amelyeknek technikai reprodukciója elé is 
megjelenésük korában alig leküzdhető akadályok gördültek. Leg
nagyszerűbb művei azonban méltatlan keretben, a multszázadvég 
díszkiadásainak ízléstelen termékeiben találtak elhelyezést. Zichy- 
nek e hibái korának hibái voltak, a romanticizmus egész grafikáját 
jellemezték. Dokumentumai és nagy művészi elme harmóniájának 
kora művészi és eszmei irányával.

Az európai iparművészet angol újjáteremtőinek legnagyobb 
érdeme, hogy a szép könyvet az illusztrátor, a könyvnyomdász, 
könyvkötő harmonikus együttmunkája eredményéül állították 
elénk. A könyvművészetnek újjászületése, Morrisék tanítása ha
zánkban is éreztette hatását. Egy nagy művész munkájával képezi 
a hidat, amely a legújabb kor magyar könyvművészetéhez vezet. 
Nagy Sándorra gondolunk, aki feleségével és Krisch Aladárral volt 
az európai iparművészetbe friss levegőt hozó angol tanoknak ma
gyar földbe plántálója. Nála csodálatos harmóniába egyesült a ma
gyaros népművészet szelleme, az eszményiségre való törekvés, a 
szép alázatos szolgálata, amely harmóniába olvasztva a könyv mű
vészi elgondolásának egyetemességét, a mű minden részletének 
tudatos elgondolásával teremt egységes alkotást. A magyaros mo
tívumokat ez a művész nem mint esetleges sallangokat, mint külső, 
őszinteségnélküli díszköntöst alkalmazza művészetében, hanem 
művészi tudásának kohójában és idealizmusának tüzében meg
olvasztva, a művészet három tényezőjének: kora irányzatának,
saját teremtő fantáziájának és nemzeti jellegzetességének ragyogó 
ötvözetévé kovácsolja.
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Nagy Sándor művészetéhez közelálló motívumok voltak 
a modern magyar könyvművészet legkiválóbb reprezentán
sának, Kozma Lajosnak (szül. 1884.) lelkirúgói. Pályája kezdetén 
a gödöllőiek népies iránya volt rá hatással. Mint negyedéves épí
tész, vakációját Kalotaszegen tölti, majd Lajta Bélával dolgozik 
együtt és az iparművészet minden egyes ágában épúgy nagyot alkot, 
mint tulajdonképpeni művészeti ágában: az építészetben. A ma
gyar népművészetnek legjobb ismerője és kifogyhatatlan kincses- 
házának leghívebb sáfára. Milyen könnyű ezt a nemes művészi 
naivságában felülmúlhatatlan kincsesbányát kirabolni és a nép lei
kéből származó magasztos szépségét profanizálni! Mily egyszerű 
a népművészet motívumait összelopkodni, hamisítani, remekeit 
bazáráruvá süllyeszteni! A népművészet ilyetén való felhasználása 
művészetellenes. Kozma művészete legékesebb bizonyítéka, hogy 
máskép is fel lehet használni a népművészet tanulságait. Kozma 
magábaszívja a népművészet szellemét, magábaolvasztja lelki habi
tusát, átszűri európai művészetének fölényes tudásán, egybefor
rasztja a népművészet szellemének naivitását tudásának raffinált- 
ságával. A magyar iparművészetnek és a magyar könyvművészet
nek Kozma annyit jelent, mint a magyar zeneművészetnek Bartók 
és Kodály. A magyar népművészet művészi alkalmazása a magyar 
népművészet elemeinek egy nagy művészi egységbe való olvasztása 
a könyvművészet terén Kozma Lajos érdeme. Az etnográfia, a 
folklór legújabb kutatásai rámutatnak arra, hogy az egész európai 
kultúrközösségnek Skandináviától Itáliáig oly rokonjellegzetességei 
vannak, amelyek az egyes nemzetek népművészeinek, az egyes 
országok népszokásainak specifikumát árnyékban tartják. Lehet, 
hogy így van. De bizonyos az, hogy itt Európa keleti határain, 
ahol a Kelet művészetének félre nem érthető hatásai a szláv és 
kis kerülővel a latin népművészeti elemekkel találkoznak, olyan 
népművészet jött létre, amelyben kétségen kívül ölelkeznek a 
szomszédos népek művészetének egyes elemei, de amelynek egye
teme, amelynek összessége, amelynek jellegzetes vonása: magyar. 
Kozmánál megmarad a magyar népművészet keleti bujaságában, 
kristálytiszta kompozíciójában, színeinek gazdagságában, mint egy 
ízig-vérig modern művész ősi konzervativizmusban gyökeredző 
formanyelve. Magyar Kozma művészete és korszerű. Mint a ma
gyar nép géniusza perzsa, török, szláv elemekből megalkotta a 
magyar népművészetet, amint lengyel és osztrák behatások alatt 
született a felsőmagyar barokk, úgy teremtette meg ezen eredmé
nyek befolyása alatt Kozma az új magyar könyvművészetet, amely 
ősi tradíciókban gyökeredző modern művészet. Legújabb művei 
mindinkább bizonyítják, hogy mennyire egyszerűsödik le a leg
újabb kor áramlatának megfelelően művészete és mégis mennyire 
megérezhető benne mindaz, ami a népművészet hatásában érték 
és művészi eredmény. Mert nála nemcsak a dekoratív elemek
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adják a különlegest, hanem művének architektonikus jellege is, 
amelynek szilárdsága és világossága az európai könyvművészek 
első sorába állítják. Amint említettük, legújabb műveit nagymér
tékben jellemzik a dekoratív elemek lényeges csökkenése, egy
szerűsödés és tartózkodó mértékletesség. Annál jobban jutnak 
érvényre kompozícióinak szilárdsága, felépítési szépségei és ízlé
sének csalhatatlan biztonsága. Könyvművészetének jellegzetessé
gei minden munkájában egyaránt jutnak kifejezésre mesekönyvei
ben (Zsuzsika Bergengóciában, Budapest 1921, ifj. Szacelláry Pál 
kiadása; Testvérország, 1919, Kner-kiadás). A Kner kiadásában 
megjelent három csepke könyvben, Balázs Béla hét meséjében 
(Kner-kiadás), Margittá élni akar és A magyar népballadák illusz
trációiban (1921, Amicius) csakúgy, mint utolsó munkáiban, Gel- 
lért Oszkár: Az utolsó dalért és a Végtelen sugarakból (1929), 
Török Sofie: Asszony a karosszékben (Nyugat-kiadás, 1929), mű
vészi könyvkötésterveiben, amelyek a lipcsei, kölni nemzetközi 
könyvkiállításokon méltán a világ legelső ilynemű művei élére 
állíttattak. Könyvművészeti téren azonban legnagyobb alkotása, 
amelyhez hasonlót a világ könyvművészetének egyeteme is keveset 
mutathat fel, a Kner-nyomda részére készített nyomdai díszanyag. 
Ez az egyedülálló grafikai díszanyag a modern magyar iparművé
szet egyik legnagyobb értéke. Teremtő géniuszának sokoldalúsága 
adja meg mindazon elemek tökéletes harmóniáját, amelyből a mo
dern, szép könyv összetevődik és ez oeuvre-jének legnagyobb 
érdeme. A szedés és a betűformák szellemét senki sem teszi úgy 
magáévá, mint Kozma, az illusztráció, a dísz, a szedés tükörhöz 
komponáltattak és vele egy egészet alkotnak. Színes illusztrációi 
is tökéletes harmóniába olvadnak a könyv tipográfiájának tónus
értékével.

Nagyon természetes, hogy Kozma művészete éppen nemzeti és 
konstruktív tulajdonságainál fogva követőkre akadt, akik e jeles 
művész kifogyhatatlan gazdagsága mellett is újat, jót és egyénit 
alkottak. Már ez a legnagyobb bizonyítéka tehetségüknek.

Gróf József (született 1892-ben) néhány mintaszerű könyvet 
tervezett. Az ő művészete is a magyar népművészetben gyöke
redzik. Ha Kozma modern magyar barokkot teremtett, Gróf Jó
zsef a táblabíró-korszak magyar művészetének adott modern szel
lemet. Egész ellentétes irányban haladnak Csabai Ékes Lajos (szü
letett 1896-ban) munkái. Az ő művészete Kozma barokkjából fej
lődött rokokó. Az ornamentika túltengő gazdagságával lep meg. 
Finom, de annál gazdagabb színeit és örökké mozgó fantáziáját 
biztos ízlése és erős kompozíciója tartja engyensúlyban. Kaesz 
Gyula (született 1897-ben) ugyanehhez a művészcsoporthoz tarto
zik, de nála az építőművészeti elemek dominálnak. Dankó Ödönt 
(született 1889-ben) a kifejezésmód finomságában és szinte sze
szélyes érzékenységben kevesek múlják felül. Az általa díszített 
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könyvek a művészi grafikánk legpompásabb termékei. Ehhez a 
csoporthoz számítható még Kner Albert (szül. 1899-ben), akinél 
fölényes technikai tudás párosul kifogyhatatlan fantáziával s fárad
hatatlan munkaörömmel. A grafikai művészet minden ágában 
járatos, amit csinál, az a legjobb értelemben vett iparművészet: 
művészi tehetség, fantázia és ipari tudás gyümölcse.

Hosszúéves barátság és összhangzatos együttműködés — 
amelynek eredményeit Európa könyvbarátainak egyhangú elisme
rése jutalmazta —  fűzik össze Kner Imrét Kozma Lajossal. 1890- 
ben született és a könyvnyomtatás mesterségét atyja gyomai műhe
lyében tanulta meg, majd Lipcsében tökéletesítette, a gyomai offi
cina irányítója és a Kner-féle művészi kiadványok elkészítését ve
zette. Könyvnyomdász, a könyv építőművésze, amelynek ornamen
tikáját gyakran más művészek szolgáltatják, de amelynek felépí
tése az ő műve. Ha van könyvnyomó-művészet, ha igaz az, hogy 
a művészi könyv ismertetőjele első helyen a sorok ritmusában, a 
szedéstükör egységében és a tipográfiai elemek harmonikus elren
dezésében keresendő, akkor Kner Imre Európa legkiválóbb könyv
művészeinek egyike. De nekünk magyaroknak ennél is több. Sok 
tekintetben megteremtette nálunk a szép könyv előfeltételeit, 
lehetőségeit. Világosan felismerte azt az irányt, amelyet az európai 
nyelvektől struktúrájában lényegesen különböző magyar nyelv a 
könyvnyomásra kötelezővé tesz. Kozmával együtt stílust teremtett, 
amely a magyar könyvművészet további fejlődését megindította 
és nem utolsó helyen köszönhető neki, hogy igyekezett könyv
művészeinket az ipari lehetőségek állandó szemmeltartására szorí
tani. Mellette kell megemlítenünk az ifjabb magyar könyvnyom
dászgárdának két kiváló tagját, Biró Miklóst (született 1886-ban) 
és Teván Andort (született 1889-ben), akik sok művészi könyvnek 
adtak testet.

Fáy Dezső (született 1888-ban) illusztrációinak magyaros jel
legét nem a népművészetből meríti, mint az eddig felsoroltak. 
Művészete a XIX. század festői tradícióiba kapcsolódik. Roman
tikus szellem, aki igyekszik nagy tudását a grafikai ipar lehetősé
geihez alkalmazni. Művészi vándoréveit Németországban, Francia- 
országban és Olaszországban töltötte. Vándorlásai közt csak nőtt 
a magyar hazához és nemzethez való szeretete. Miután a modern 
életet a legjellegzetesebb centrumaiban megismerte, figyelmét a 
régi idők élő emlékei felé fordította, amelyeket leggazdagabban 
kis olasz városokban lelhetett. Egész élete munkájából a régmúlt 
idők után való nosztalgia árad. Az általa rajzolt ősrégi falak közt 
rég letűnt idők jellegzetes alakjai élnek. De távol áll művétől az 
elmúlt idők után való sóvárgó érzelmesség. Nyílt szemmel halad 
az élő világban, lelkében egy kevéske humorral, sok szatírával és 
az elmélkedő magyar keserű gondjával. Fametszetei és litográfiái 
Gavarni és Daumier művészetével sok rokonságot mutatnak, de
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az éltető nedűt mégis leginkább abból az örökön bugyogó forrás
ból merítik, amelyet a grafikai művészetnek évszázadok óta Dürer 
műve jelent. A modernek közül talán a legszorosabb rokonságot 
mutatja fel Frank Brangwin-nel és a lengyel Skoczylas-szal. Illusz
trációi Arany Nagyidai Cigányokához, Keleti Arthur Pax Vobis- 
cumához és Dante Komédiájához a magyar modern könyvművészet 
legkiválóbb termékei közül valók.

A festészetből ered Molnár C. Pál ^született 1894-ben) könyv- 
művészeti munkássága is. Archaizmusa, finom ízlése jellegzetes 
stílusban nyert kifejezést. Legjobb művei Keleti Arthur: Angyali 
üdvözletéhez készült illusztrációi, a Szent Ferenc legendához ké
szült fametszetek és Tormay Cecil magyar legendás könyvéhez 
készült illusztrációi stílusban, bensőségben, egyszerűségben sokban 
emlékeztetnek Giotto hatására, de kifejezésmódjukban, megoldá
sukban izig-vérig modern művészi termékek. Egész más művészi 
egyéniség Divéky József (született 1887-ben). Ilusztrációiban hiába 
keresünk olasz derűt és behízelgő kedvességet. Férfias, de miszticiz
mus felé hajló munkái mesterén, Berthold Loeffleren át Kolo Mo- 
ser hatását mutatják. Robusztus elgondolásukban és művészi kul
túrájuknál fogva az európai könyvművészet legmegbecsültebb ter
mékei közé tartoznak. Sok tekintetben Fáy és Divéky kiváló tulaj
donságait egyesíti magában Kolozsvári Sándor (született 1896-ban), 
akinek már eddig is jelentékeny, elmélyülő munkájában majd a 
modern művészeti irányok, majd erdélyi szülőföldjének emlékei 
csillannak fel. Gara Arnold (1888— 1929) ezekkel az erőtől duz
zadó művészekkel szemben a vonal szenzibilis poétája. Lelkes alá
zatossággal és kifinomult idealizmussal szolgálta műveivel az 
irásmű eszméjét, de mindennél jobban a szépség ideálját.

Angol befolyás, főleg azonban Dulac és Rackham inspirálták 
Jaschik Álmos (született 1885-ben) mélykultúrájú munkáját, aki
nek legnagyobb érdeme a művészeti pedagógia terén van. A nagy 
angol iparművészeti újjáébredés Falus Elek (született 1883-ban) 
finom művészetének is forrása, amelynek mindig biztos ízléstől fo 
gant termékei termékenyítőleg hatottak grafikánk további fejlő
désére.

ízig-vérig grafikus Végh Gusztáv (született 1889-ben), aki 
archaizáló műveiben is tetőtől talpig modern művész. Vallásos tár
gyaiban is alapfelfogása a ma emberéé és a felhasznált archaizáló 
elemek csak rekvizitumok, csak kellékek, de nem művészi munká
jának lényeges alkotó része. Végh legtermékenyebb éveit Párizs
ban töltötte. A francia művészet befolyását lelke frisseségével 
fogadta és a francia művészet könnyed, játszi, szellemes, de tudás
ban magas követelményekkel fellépő jellegzetességei munkáiban 
mindig fellelhetők. Kevés ember éli be magát annyira a megol
dandó feladatba, amelyeknek kész megoldása természetes egység
gel pattan agyából és virtuóz könnyedséggel válik valóra keze 
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alatt. Derűs életfilozófia és a művészethez való örömteli szerelem 
ragyognak munkáiból és a szemlélőre annál nagyobb hatással van
nak, mert korunk érthető, őszinte nyelvén szólnak.

A francia művészet hatása alatt fejlődött a világ legelső gra
fikusainak sorába Vértes Marcel (született 1895-ben), akinek évről- 
évre megjelenő művei a francia bibliofilek legtürelmetlenebbiil 
várt öröme. Vértes a modern élet krónikása, könyvei Párizs társa
dalmi életének hűséges feljegyzései. Az élet örömei derűs hangon 
nyernek munkáiban jellemzést, ha néha-néha kacagása keserű 
gúnnyá is merevedik. Ha ezer év után fogják föllelni műveit, hű
séges képet nyernek azoknak életéről, akik Párizsban mulatnak és 
mulattatnak, de egyúttal pontosan informálódhatnak a mai fran
cia szellemű grafika legjaváról.

Berény Róbert (született 1887-ben) csak keveset alkotott a 
könyvművészet terén, ezt annál inkább sajnálhatjuk, mert robosz
tus tehetsége a grafika más terein sok kiválót alkotott. Dallos 
Hanna, Pályi Flóra és Fióra Margit a ma legjava grafikusai közé 
tartoznak, akik könyvkötéseket, borítólapokat, illusztrációkat ké
szítenek, egy példányban írott könyveket írnak és ezer példányok
ban nyomott népszerű műveknek adnak művészi köntöst.

A használati cél uralkodó parancsának engedelmeskedő mo
dern irányzat egyik vezére magyar ember: Moholy Nagy László 
(született 1895-ben), grafikai munkáit bár a német modern művé
szet alkotórészei, a magyar könyvművészet eredményeiül kell el
számolnunk. A leegyszerűsített modern irányban az itthon dol
gozó művészek közül a legközelebb állnak hozzá a tudásban keve
sektől felülmúlt és a könyvboriték reklámjellegét szellemesen 
kidomborító Bortnyik Sándor, (született 1893-ban) s Kassák Lajos 
(született 1887-ben), aki a modern orosz művészetnek eredményeit 
is termékeny szellemébe fogadta és akinek néhány műve a legízlé
sesebb hasonló irányú munkák közé tartozik. Ugyanehhez az irány
zathoz áll közel Reiter László (született 1894-ben), akinél azonban 
inkább francia befolyás érezhető. Munkái mérnök megnyilatko
zásai. Hűvös elegancia jellemzi előkelő művészetét. A modern 
magyar könyvművészetre azonban a legnagyobb hatással könyv
kiadói tevékenysége volt, mint az Amicus-kiadás vezetője sok szép 
magyar könyvet adott ki, amelyeknek könyvnyomdái elrendezését 
nagyrészt maga végezte.

A magyar könyvművészet legjobb értékei közé tartoznak még 
Conrád Gyula (született 1877-ben), akinek nagy kultúrájú famet
szetei néhány szép könyvünket díszítik, Gáborjáni Szabó Kálmán 
(szül. 1897-ben), aki a fametszetű illusztrációban alkotott jeles 

műveket, Jeges Ernő (szül. 1898-ban), akinek címlapjai előkelő 
ízlésükkel, illusztrációi pedig nagy rajztudásról tanúskodnak.

Szép képeskönyvek készítése a modern könyvművészet egyik 
legszebb feladata. Kozma, Gara, Fiora, Bortnyik, Jeges művészetén

19



kívül Lesznai Anna színpompás fantáziái, Kőszegi Bella a gyermeki 
lélekhez közelférkőző művei és a konzervatívabb irányban haladó 
Jeges Ernő és Horváth Jenő emelendők ki.

A könyvkötés Magyarországon régi tradíciókra tekinthet visz- 
sza. Kolozsvári, nagyszombati, budapesti, debreceni könyvkötőink 
koruk stílusirányának mindig magyaros jelleget adtak és átvett 
formanyelvüket mindig új jelleggel gazdagították. Különösen Deb
recenben mindig új és új friss termékeket alkottak könyvkötő
mestereink. A múlt század vége óta dekadencia állott be. Mégis 
van egy modern könyvkötő, akinek sikerült a művészi könyvkötést 
a tradícióknak s az európai színvonalnak megfelelő művészi fokra 
emelni és ez Kner Erzsébet. Művészileg kiváló terveket tökéletes 
mesterségbeli tudása valósít meg. Kötéseket terveztek az említett 
művészek közül Kozma Lajos, Kner Albert, Ékes Lajos, Jaschik 
Álmos, Végh Gusztáv, Kassák Lajos, Fiora Margit, megemlítésre 
tarthat számot Galamb József.

A magyar könyvművészet oly művészi produktumokra mutat
hat rá, amelyek nem maradnak a világ kultúrállamainak termékei 
mögött. Veszedelmet jelent azonban könyvművészetünkre az a 
vigasztalan irány, amely napjainkban a könyvben kizárólag gyors 
elolvasásra szánt árucikket lát és kivitelével semmit sem törődik. 
Ez az irány époly egészségtelen, mint a háborút követő inflációs 
évek átmeneti gazdagainak könyvszekrény szükségletét kielégítő 
különlegességtobzódása, bár művészi szempontból gyakran kitűnő 
munkákat produkált. A könyvművészet demokratikus művészet, 
amely hivatva van arra, hogy többezer embert juttasson valódi 
művészi alkotás birtokához, ehhez azonban az szükséges, hogy 
azoknak, akik kezükbe adják, művészi lelkesedésük és kultúrérzé- 
kük legyen. Ha sikerül a Magyar Bibliofil Társaságnak ezt csak rész
ben is elérnie, nyugodtan nézhetünk a magyar könyvművészet 
jövője elé, a Társaság pedig munkájával meg lehet elégedve.
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