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M  —1  I  M  índen vitán felül áll és már régen eldöntött tény, 
hogy Németország nyomdaiparának legerősebb oszlopai 
a könyvművészek.

Ezeknek a művészeknek ezért a megállapításért erősen 
meg kellett dolgozni; az ő ütjük a német grafika emel
kedésének az útja is volt egyúttal.

Már a háború előtti időben is látható volt a fejlődés, 
melynek eredményes nagyságát talán a legjobban meg
mutatta az 1927. évi, Lipcsében megtartott nemzetközi 
kiállítás, mely nyomdatechnikai szempontból történelmi 
jelentőségű volt, annál is inkább, mert ezt az ered
ményt háboruutání és inflációs időkben érték el.

Németország a könyvművészet terén beérkezett; hiba 
volna azonban bárkinek a részéről a német könyvek 
dicsérete mellett az angolok ílyírányu munkájuk tökéle
tességét el nem ismerni; de ne felejtsük, hogy Anglia a 
gazdag ország minden kellékével rendelkezik. Amit 
Németország könyvművészei e téren elértek, azt ki kellett 
verekedniük az eszközök szűkössége, sőt az elszegé
nyedés ellenére. Ezért jogosult ma a német könyvművészet 
virágzásáról beszélni, mert jól tudjuk, hogy ez nem 
könnyen aratott babér, hanem a kedvezőtlen politikai 
és gazdasági viszonyok között elért, küzdelmes győ
zelemnek az eredménye.

Még ma is forradalminak tetszik a könyvművészet 
terén, amikor 1906-ban a külsőleg alkalmazott különféle 
díszítésekről, — egyik napról a másikra — radikálisan 
áttértek a könyv típografíkus útjára és e célra az írás
művészet és betüöntés uj eredményeit használták fel. 
Ez időtől kezdve a könyvnek harmonikus egységű 
felépítésében merült ki minden törekvésük. Ezek az elvek 
még ma is fennállanak úgy a drága, mint a legegyszerűbb 
könyveknél. Áll ez nemcsak a könyvnek külső kiállítására, 
hanem annak belső részére is, vagyis a szövegben fel
használt illusztrációkra is. Itt mutatkozik a született és
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fejlődőképes könyvművész tehetsége a grafikusokkal 
szemben; mert az előbbi figyelembe veszi az általa 
illusztrált könyvnek belső részére vonatkozó törvényeket 
is és ennek megfelelően alkotja meg művét. Szeme előtt 
lebeg az egész mű művészi tökéletessége, melynek 
eléréséhez a kiadó, a nyomdász, a könyvkötő szakmai 
iskolázottsága nem elegendő.

Harmonikus szedés, kiegyensúlyozott arányok, elő
kelő és erőteljes hatás, újabb formáknak és a már bevált 
szokások figyelembevétele: mindezek a legjobb anyag
gal együtt a német könyvművészet ideáljai. A nem feltü- 
nősködően szép, tárgyilagosan kiváló felé való törekvés 
mindenütt nyilvánvaló. Ebből kell a német könyvművész 
törekvésének s olcsó, szép könyv kiállításának lényegét 
meríteni. Ezért nem is szabad a stíluskérdést túlzásba vinni. 
Ha a könyvművészet olyan formákat akar a könyvbe 
belevínní, amely már a reklámgrafíka körébe tartozik: 
ilyen kísérletek már eleve meddőknek ígérkeznek.

A német könyvművészek sokoldalúak, akik tudásukat 
a könyv valamennyi fázisánál egyforma mértékbentudják 
érvényre juttatni.

Különféle csoportok vannak : az egyiknél a betű a 
domináló eszköz, míg a másiknál az illusztráció a fő; 
előbbiek a könyv építészei, a betüforma alkotói, a tipo
gráfia tisztelői: ezek a grafikára helyezik a fősulyt; ezek 
mellett nem kisebb jelentőségűek az irásművészek, 
akiknek munkái a könyvnek külső részén dominálnak.

Ami a könyvek kötését illeti, itt minden kategóriában 
a könyiparí tudás fokozását tartják szem előtt. A széria-, 
közönséges-, dísz-, valamint a műgyűjtő-kötés mind
egyikében adódik érdekes és sikerült alkotás. Okos 
betükezeléssel és díszítéssel dekoratív hatásúak a ma 
divatos fotomontázsok is. Érdekes megfigyelni, hogy az 
amatör-kötésü könyvek külső díszei mint haladnak a 
mértani kubizmus felé.

Úgy egészben, mint részletében a könyv tökéletes 
demonstráció. Túlzás nélkül mondható, hogy képet ad 
helyzetről, haladásról, azt az örömet kívánja gyarapítani, 
mely szerint a művészileg alkotott könyv sokkal inkább 
sarkal az élvezetre, sem mintha oktatni akarna. Egyetlen 
igénye, hogy bemutassa, miben áll az intenzív és lanka
datlan munka, melyet a németországi könyvművészek 
a szép könyv előállításának minden szakában végeznek.
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