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Ahogyan a j ólmegtermett fát más és más szemmel nézi a fake
reskedő, a természettudós, a kertész és a festőművész, úgy sok
féleképpen lehet értékelni a könyvet is.

A könyvárus, a kiadó, sőt néha maga a szerző is az üzleti ha
szon szempontjából ítéli meg — hiszen a könyv is forgalmi cikk, 
akár csak a fa. A bibliográfus, a nyelvész, az irodalomtörténész 
a saját külön rendszere szerint, a kritikus irodalmi, tudományos 
és általános kulturális vonatkozásaiban méltatja, míg az olvasó, 
kinek számára a könyv tulajdonképpen létezik, aszerint beesüli 
azt, amint több vagy kevesebb ismeretet, lelki gyönyörűséget vagy 
szórakozást meríthet belőle.

A lelki gyönyörködésnek azonban van egy faja, mely nem egye
dül az elvont szellemi tartalomban, hanem az anyagi tökéletes
ségben, a forma szépségében és a ritkaság varázsában leli örömét: 
ez a művészi értékelés, mely sokféle elemből összetett „érdek nél
küli szemlélésbe44 belejátszik az esztétikai élvezetet nyújtó tárgy- 
gyal szemben érzett személyes vonzalom és ragaszkodás is. Az át
lagos olvasónak teljesen mindegy, hogy milyen kiadásban, melyik 
kölcsönkönyvtárból vett példányban olvashatja kedvenc íróit; az 
igazi könyvbarát azonban bírni óhajtja a jó  könyvet, mégpedig 
a lehető legszebb alakban; szereti a könyvet, ápolja, gondozza, 
akárcsak a gyűjtő a műkincseit.

De vájjon szabad-e a könyvet, tisztán materiális mértékkel 
mérve, mint műtárgyat értékelni? Hiszen a könyv lényege két
ségkívül a szellemi tartalma. Valamely gondolat, valamely eszme 
vagy költői ötlet, valamely tudományos kutatás eredménye: ez a
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mag, melyből a könyv sarjadt, mint a levegőben tovaszálló szár
nyas magból a terebélyes fa. A gondolat-magnak hiányát nem 
pótolhatja külső dísz. A jó  könyv jó  és becses marad, még ha 
igénytelen külső megjelenésben rejtőzik is.

Igaz. Csakhogy a gondolat közvetítése, amennyiben írás, nyom
tatás vagy kép alakjában történik, anyaghoz, formához van kötve, 
mely lehet nemes és szép, de lehet silány és rút is. És az emberek
ben mindenkor megvolt a törekvés, hogy azt, ami kedves előttük, 
szép alakba öltöztessék: ezért díszítették, aranyozták különös 
szeretettel nagyratartott könyveiket, a Szentírást, a kedvenc íróik 
műveit, az emlékalbumokat.

Nagyon csodálkoztak volna a régiek, ha valaki azt kérdezte volna 
tőlük, szabad-e a könyv külső szépségében gyönyörködni? Cso
dálkozott volna a cellájában másolgató, kalligrafáló, illumináló 
barát, csodálkozott volna Gutenberg, Aldus, Plantin, Elzevier, 
csodálkoztak volna a könyvillusztrátorok, könyvkötők és maguk 
a megrendelők, ha arra a kérdésre kellett volna felelniök, hogy 
miért fordítanak annyi gondot, fáradságot, költséget a könyvek 
külsejére, mikor a könyv nem műtárgy, hanem lényegénél fogva 
csak a gondolatok közvetítését szolgáló eszköz. De a régiek fel
fogása szerint a j ó pergament, a tartós papír, a szép betű, a hozzá 
illő kép és díszítés, valamint a tökéletes kötés csak úgy hozzátar
tozott a könyv lényegéhez, mint a jó  keret a jó  képhez vagy a 
nemes fémből kidolgozott, művészien cizelált foglalat a tisztavizű 
ékkőhöz, nemes gyöngyhöz. Megfelelő formai tökéletesség híján 
még a legjobb könyv sem kellett volna senkinek, mintahogyan 
senki sem vásárol csorba üveget vagy szakadozó szövetet. Igaz, 
hogy a könyvművészet virágzása idej én az esztétika nem volt elmé
leti tudomány, hanem eleven gyakorlat. Mesterség volt a művé
szet, művészet a mesterség.

Ezzel szemben legújabban — s ezt a teljesség kedvéért említ
jük meg — olyan hangok is hallatszanak, különösen Szovjetorosz- 
ország felől, melyek a könyv fejlődésének útját kizárólag a kor
szerű technikai és használati lehetőségek által előírtnak látják. 
Szerintük a „szép könyv44, a könyv évezredes formája, általában
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idejét múlta. Az írást utánzó nyomtatás helyett a gondolatközve
títésnek valami egészen más, még fel nem talált optofonetikus mód
szerére, illusztráció gyanánt kizárólag géppel előállított reklám
képekre, könyvkötés helyett srófokkal összetartott alumínium- 
lemezekre gondolnak, stb. Ám legyenek boldogok a jövő köny
vével. Mi azt hisszük, hogy amíg normális érzékkel bíró emberek 
vannak a világon, a nemes anyagnak, a művészi ízlésnek és a kéz
munkának meg lesz az értéke és lesznek, akik megbecsülik és 
szeretik a „szép könyvet44 is.

De miben áll hát a könyvnek szépsége?
Hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, legjobb, ha kezünkbe 

veszünk egy régi könyvet, például egyet a velencei Aldusnak, a 
tudós nyomdásznak és könyvkiadónak műhelyéből 1500 körül 
kikerült, Grolier, a nagy bibliofil számára bekötött könyvek közül. 
Akkor, a XY-ik század végén, élte ugyanis a könyvművészet fény
korát s ami a Hypnerotomachia megj elenése óta nyomtatás, könyv
illusztráció és könyvkötés terén keletkezett, — és senki sem von
hatja kétségbe, hogy sok remekművet köszönhetünk az újkornak 
is, — az mind a régiek nyomdokában halad és újat, olyant, amit a 
régiek épp oly szépen megalkotni képesek ne lettek volna, bizony 
alig hozott létre.

Lássuk hát Aldus könyvét.
Mindenekelőtt feltűnik annak kitűnő anyaga: a hártya, vagy 

a szép, erős, merített papír, mely jól átélte az évszázadokat. Ma 
is olyan, mintha tegnap került volna ki a sajtóból. Legfeljebb a 
lapok szélei bámulták meg egy kevéssé, de ez valami organikus, 
pergamentszerű j elleget kölcsönöz a papírnak, szemben a túlf ehér, 
krétás modern papírok egynémelyikével, mely úgy néz ki, mint 
a csont, melyből az eső kilúgozta az utolsó csepp zsiradékot is. 
Persze, Aldus idejében még nem volt ismeretes a klóroxid. Akkor 
még nem is hirdették, mint valami különös ritkaságot, hogy a 
könyv famentes, kézzel merített tartós papírra van nyomtatva. 
Ez magától értetődő volt. Aldus volt különben az első, aki külö
nösen finom, széles margós vagy kék papírra nyomtatta könyvei
nek kevés számú külön példányait. O volt a tulajdonképpeni fel-
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találója az ú. n. amateur-kiadásoknak, bár már azelőtt is voltak 
hártyára nyomtatott és különös gonddal kiszínezett, illuminált 
ősnyomtatványok.

Aldus Manutius az elsők között volt, aki a Rusch strassburgi 
nyomdász által 1464-ben először használt, Jenson által tökélete
sített, latin (médiáéval) betűket forgalomba hozta, a korábban 
használatos gót (fractura) betűk helyett. Ezzel megváltoztatta a 
nyomtatott könyv egész stílusát. Addig a nyomtatott könyv nem 
volt egyéb a tollal írott kódexek mechanikus úton való utánzá
sánál — eleinte a kezdőbetűket még kézzel festették bele a nyom
tatott szövegbe. A latin betű, mely olvashatóbb a gót (fractura) 
betűnél, egy időre egészen előtérbe lép és egységessé teszi a min
den ízében nyomtatott, a nyomtatás technikáját semmiben sem 
megtagadó könyvet. Aldus maga is új betűtípust teremt, az ú. n. 
kursiv-betűt, melynek kizárólagos használatára Velence tanácsá
tól és a pápáktól privilégiumot nyer.

Még egy új ítás ebben a korban a külön címlap használata, mely az 
írott könyveknél és a korai ősnyomtatványoknál még nem dívott. 
Ez pedig fontos és a könyv egész külsejére szinte döntő hatású 
tényezője a könyvnek. A jól megkomponált, szépen nyomott cím
lapban sokszor több művészet rejlik, mint egy hevenyészve meg
festett képben.

A szedés, a szövegnek a könyv lapjain való helyes és arányos el
osztása (atükörkép), a sorok távolságának meghatározása: mindez 
külön fejezetet képez a nyomtatás művészetében, mégpedig nem 
is olyan egyszerűt, mint amilyennek a laikus elgondolja.

Egy másik új ítása Aldusnak a könyv alakjának módosítása, mely 
szorosan összefügg a könyvek szellemi tartalmával, használatuk 
módjával. Az első nyomtatott könyvek — bibliák, egyházi szer
tartásoknál használt liturgikus iratok — még a kódexek módjára 
nehéz foliánsok vagy negyedrét kötetek alakjában jelentek meg. 
Mihelyt azonban a nyomdák nemcsupán az egyházak, szerzetek 
és uralkodók könyvtárai, hanem az olvasó közönség számára is 
kezdettek termelni és főleg, amikor Aldus a klasszikusok, sőt egy
korú írók szépirodalmi műveinek kiadására is vállalkozott, szük- 
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ségessé vált a kisebb, könnyebben kezelhető könyvalak forga- 
lombahozatala. így született meg a nyolcadrét könyvalak, mely 
napjainkban a megjelenő könyvek túlnyomó nagy részében hasz
nálatos.

A nyomtatott könyvillusztráció előbb létezett, mint a mozgat
ható betűkkel nyomtatott szöveg. A fametszet útján sokszorosí
tott kép és könyvdísz szorosan összeforrott az ugyancsak magas- 
nyomású szöveggel. Legszebb példája ennek Aldus előbb említett 
kiadványa, az 1499-ben megjelent Hypnerotomachia Poliphilii, 
melynek Colonna Ferenc által szerzett szövegéhez a legkiválóbb 
olasz művészek rajzolták az illusztrációkat.

Később a mélynyomású fém-metszetek egészen megváltoztat
ták a könyvillusztráció technikáját, majd a kőnyomás és a fény
képezés úgyszólván korlátlan lehetőségek elé állította a könyv
illusztrációt, aminek az lett a sajnálatos következménye, hogy a 
kép, az illusztráció teljesen függetlenítette magát a nyomtatott 
szövegtől. Mint önálló melléklet, más papírra nyomva, vagy a szö
veg közé szórt ötletszerű foltokkal rontotta a nyomás művészi 
összhatását. A nyomás viszont háttérbe szorult és elhanyagoltsá
gában nem is törekedett többé művészi hatásra. A könyv szétesett 
alkatrészeire: a nyomás mellékesen kísérte a tarka-barka képeket, 
vagy a kép kísérte a szöveget, anélkül, hogy annak stílusába bele
illeszkedett volna. Csak a legújabb kor eszmélt fel ebből az el
tévelyedésből és felfedezte ismét a régi igazságot, hogy a könyv
művészet kell, hogy kötve maradjon a könyvhöz, mint a freskó 
a falfelülethez és hogy az illusztrációnak a nyomással egységes 
egészet kell alkotnia, hacsak ki nem akarja vetkőztetni lényegé
ből a könyvet.

A könyvkötés reformjában Aldust ugyanazok a szempontok ve
zették, mint a könyv formátumának megváltoztatásában. A nehéz 
fatáblák helyett a keleti kötéseken használt lemezpapirt alkal
mazta, az erős használatra szánt, nagyon tartós, de nehezen nyíló 
bordás hátú kötések helyett az elegánsabb, könnyebb, símahátú 
kötéseket, a hártya helyett a lágyabb, finom maroquint. A köté
sek díszítésében is a perzsáktól és araboktól átvett aranyozást ho-
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nosította meg, de az arabeszkeket és fonadékokat a finomult olasz 
ízlésnek megfelelő takarékossággal használta. Barátj a és nagy meg- 
rendelője, Grolier, a francia uralkodók és az ő nyomdokain ha
ladó könyvbarátok azután sokféleképpen változtatták és szépí
tették a kötéseket, de lényegében a könyvkötés sem változott vagy 
éppen haladt a XVI. század óta.

Csodálatosképpen a könyvművészet, mely legkonzervatívabban 
tartott ki a régi hagyományok mellett, időnkinti eltévelyedések 
után leghamarabb is tér vissza hozzáj uk anélkül, hogy ezért korsze
rűtlenné válnék. Sokkal kevesebb külömbség van korunk könyv- 
művészete és a régi között, mint például a festészetben vagy a 
lakberendezésben a régi és az új közt, de a modern könyv mégis 
első pillantásra megkülömböztethető a régitől. Ez talán onnan 
van, hogy megértettük a könyv szépségének lényegét, lemond
tunk mindenféle fölösleges és a könyv természetével össze nem 
egyeztethető újításról, de viszont nem is archaizálunk, hanem 
alkalmazkodunk saját korunk lehetőségeihez, felfogásához.

Nem osztom azoknak kissé felületes véleményét, akik az ízlés 
hanyatlását kizárólag a gépipar és a tömegtermelés rovására írják. 
Gutenberg találmánya a könyvek sokszorosítása terén csaknem 
teljesen kiszorította a kézimunkát és a sokszorosított könyvek 
számát ezerszeresen emelte. És mégis remek könyvek készültek 
már akkor, de a mi korunk is bizonyságát adta, hogy dacára a 
gőzzel és villanyerővel hajtott, tökéletesített gépeinknek és mil
liókba menő könyvprodukciónknak képes olyan tökéletes és szép 
könyveket előállítani, melyek semmiben sem állanak mögötte a 
régieknek.

Könyvművészetünk színvonala tagadhatatlanul emelkedőben 
van. Erre nem csupán a drága luxuskiadásokból lehet következ
tetni, — ilyenek mindég voltak és még a legművészietlenebb kor
szakokban is akadt közöttük szép könyv, — hanem inkább abból 
a körülményből, hogy művészeink és kiadóink figyelme kiterjed 
a tömegcikkek és olcsó könyvek külső szépségére is. Az ú. n. 
„díszmű“ divatját múlta; ellenben a rövidéletű sajtóterméket, a 
reklám-lapot, a katalógust, de még a szerény tankönyvet is érde-
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mesnek találj ák arra, hogy papírjára,nyomására,díszítésére gondot 
fordítsanak. A túlságosan tökéletes reprodukcióktól mindinkább 
visszatérünk a művésziesebb, könyvszerűbb, összhangzatosabb 
grafikához s ami ennél is többet jelent: magára a nyomásra, a 
tipográfiára nagy súlyt helyezünk. A jó  betűtervezőket egyen
rangúaknak tekintjük az illusztrátorokkal és megtanuljuk az írás- 
j eleknek, mint művészi motívumoknak szépségében való gyönyör
ködést (Khinában a betűfestés mindenkor a festészettel egyen
rangú művészet számba ment). Még az írógéptől is megkövetel
jük, hogy szép betűtípusokkal dolgozzék.

Hogy a könyvkötészetnek is része van a könyvművészet fellen
dülésében, az magától értetik. Ha néha vét is a modern kötés a 
tartózkodó, előkelő ízlés ellen, annak oka főként abban rejlik, 
hogy a könyvek nagyrésze nem arra vár, hogy a csendes köny
vesboltok félhomályában válassza ki a könyvbarát és hogy elő
kelő könyvtárakba kerüljön, hanem a kirakatok, pályaudvarok 
lármájában csábítgatja az alkalmi vevőt. Ez is korunk tünete, de 
néha művészi, habár nem régi értelemben vett könyvszerű ötle
tek forrása is. Általában a modern könyvkötészet helyes elve: 
félre a felesleges és a hamis dísszel, kacskaringós cifrasággal! Ne 
lássunk többé papirt, mely bőrt utánoz, pléhből készült arany- 
vereteket, olcsó bekötéseket, melyek úgy néznek ki, mint a be
cses misekönyvek drága kötései. Tartós és jó  kötést keres ma a 
könyvbarát, jót és a könyvhöz illőt az anyagában, jót a kivitel tö
kéletességében. Jó, valódi bőrt a becses könyvekhez, papirt az 
olcsókhoz — hiszen az is lehet ízléses. Ami pedig a kötés díszí
tését, aranyozását illeti, e tekintetben a kevés több a túlsóknál. 
A szép bőr már magábanvéve művészi hatású, minek azt elrejteni 
a túlgazdag aranyozás, a fáradságos mozaik alá, mikor úgysem 
sokat látunk belőle, ha a könyvek egymás mellé állítva a szek
rénybe kerülnek. Aldus idejében még könyvespolcok deszkáira 
fektették a könyveket úgy, hogy lapjuk látható volt, hátukat pe
dig egyáltalán nem díszítették. Ma a könyvhát díszítése majdnem 
fontosabb a táblákénál, mert a könyvhátak egyöntetű színe és 
diszkrét aranyozása adja mega könyvtárnaktöbbé-kevésbé harmo-
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nikus jellegét. A könyvkötés nem arra való, hogy rajta tombolja 
ki magát a dekoráló művészek találékonysága. A kötés mindkét 
táblájára és hátára átterjedő képszerű „díszítés44, mely a Jugend- 
stílus egyik eltévelyedése volt, már hál’ Istennek ritka jelenség. 
Persze még távol vagyunk a régiek egységes stílérzékétől, de a 
könyvkötésekben is, mint általában a könyvművészetben sokat 
haladtunk és méltán remélhetjük kultúránk ezen elsőrangú ki
fejezőjének egészséges fejlődését.

Végül még egy szót azokhoz az aggódókhoz, akik a könyv kül
alakjának — szerintük — materiális túlbecsülésében veszélyt lát
nak a szellemi értékelése tekintetében. Éppen a legbecsesebb 
irodalmi termékek foglalkoztatták mindenkor és foglalkoztatják 
ma is leginkább a könyvművészetet. A klasszikusok jelennek meg 
a legtöbb, legszebb és leggondosabban átjavított kiadásokban. A 
legelőkelőbb kiadók versenyeznek egymással, hogy az elismer
ten legjobb könyveket a legméltóbb alakban adják a közönség 
kezébe: új betűtípusokat készíttetnek számukra, a legkiválóbb 
művészekkel díszíttetik őket, áldozatot nem kímélve azon törek
szenek, hogy nem csak a legszebb, de a legjobb kiadásaikkal mi
nél több olvasót nyerjenek meg a legjobb irodalomnak. Goethe 
művei vezetnek, úgy a közismertek, mint a kevésbé elterj edet
tek, megszámlálhatatlan bibliofil kiadásban és ha számbavesszük 
a művészi gonddal kiállított könyveket, keveset találunk közöt
tük, mely egyúttal irodalmilag is értékes nem volna. így tehát a 
könyvművészet is, mint minden igazi művészet, végső sorban se
gít a művelődés templomait felépíteni és díszíteni.

Ami pedig a könyvek ritkaságának nem eléggé „demokrati
kus44 értékelését illeti, legyen ez akár az unikumoknak, nehezen 
megszerezhető régi nyomtatványoknak, akár a modern bibliofil
kiadásoknak vagy különösen becses példányoknak néha szédítően 
magas árában nyilvánuló ritkaság-értéke, hát éppen a ritkaság, a 
a pretium raritatis, mindenben növeli az anyagi értéket, így a 
könyvben is. Hogy ismét a növényvilágból vett hasonlattal él
jünk: a búzavirág, a bodza, megannyi „közönséges44 növény nem 
kevésbé szép, mint akárhány melegházban tenyésztett ritka pa-
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lánta; mégis emezekben büszkélkednek a kertészek és senkinek 
sem jutna eszébe kertjében gyűjteni a mezei virágokat, melye
ket úton-útfélen fellelhet. Nem vehetjük tehát rossznéven a bib
liofilnek sem, ha a ritka könyv izgatja gyűjtőszenvedélyét, feltéve 
természetesen, hogy a ritkaság fogalma alá nem von oly tulajdon
ságokat, melyeknek a könyv szellemi tartalmához, kulturális vagy 
esztétikai értékéhez semmi közük sincsen.
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