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<F i g y e 1 ő>

HÁROM UJ KNER-KIADVANy
Gellért Oszkár
Teslvérbánat
csillaga. — Ady Endre életéről,
v e r s e i r ő l , jelleméről. Irta Révész
Béla. — F ö l d , erdő, i s t e n . S z a b ó
Lőrinc versei.
A könyv, a gonddal, ízléssel készült, a
szerkezetében, belső-külső díszeiben egybehangolt nyomdai termék, épúgy mint a kép,
a szobor, cserép, általában mint minden
műtárgy nemcsak esztétikai és anyagi érték,
hanem egyúttal összefüggő és jellemző bizonyságtétele, valamely törekvés, irány fej
lődési fokozatának és az emelkedés vagy
hanyatlás, kaotikus összebogozódás vagy
pedig kibontakozás vonalát is mutatja.
A könyvnyomtató nagy részben kész gyári
anyaggal dolgozik, a papiros, az öntött betű
— legtöbb esetben a betűsorok egyhangúságát feloldó léc, dísz, ornamens is — tö=
megtermelésre szánt és nagy tömegben készült ipari produktum/ a kész könyveken
nagyjában mégis követhető e sok különböző
anyagú és természetű elemek egyetlen egésszé
alakító mester ízlése, képzelőerejének, kombináló tehetségének gazdagsága, mindezek
erősbödése vagy sorvadása. Nemcsak az
aranymetszésfi, bőrkötéses, iniciálás drága
régi mesterdarabokra érvényes ez a meg
állapítás, hanem a szedőgépekkel felszerelt,
villamos árammal nyomtató nagy üzemek
termékeire is.
A gyomai Kner nyomda könyveiben plasztikusan {plasztikusabban, mint bármely más
magyar nyomdában) mutatkozik a minden
árnyalatra kiterjedő gondos irányítás, a kü
lönböző részeket szilárdan egybefogó erős
kéz munkája. A nyomda lehetőén elkerüli a
bevált díszítési módok automatikus átplántálását, minden könyv új feladatot, új meg
kezdést jelent és a kiadványok sorozatán
egyazon teremtő szándék, nagy távlatra be
állított energia, folyamatosan jelentkező, egy
mással kapcsolatos eredményei tárulnak széj
jel előttünk.
Gellért Oszkár verseskönyve puritán kül
sejű munka. Szürke fedőlapjára vékony ke
retvonal hasít margót, a középen az empire
könyydíszekre emlékeztető rajz sötétedik és
alátámasztja, egyensúlyban tartja a szigorú
tömörséggel megszerkesztett címsorokat. A
fedélrajzot, úgyszintén,a fejezeteket megelőző
belső díszeket jaschik Almos készítette. E fametszésű vignetták nem hazudnak céltalan

