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primitívséget, ámde egyszerűek és kiegyenlített rajztechnikát reprezentálnak. A fametszés stílusával a művész olyannyira tisztá
ban van, hogy élményeit a régi nagy fametsző
mesterek könnyedségével és természetadta
belső lendülettel fejezheti ki. H a még megjegyzem, hogy a szedés mintaszerű, nem
hivalkodó, ellenben tiszta és hibátlan, ezzel
csak olyasvalamit állítok, ami a Kner nyomda
ismerői és barátai előtt már esztendők óta
ismeretes.
Révész Bélának Adyról írt könyve díszesebb és mutatósabb. A fedél piros alapszíne,
fehér címsorai, fekete keretrajza már magá
ban véve is hívogató. A szöveg gömbölyű
nagy betűi bibliás ünnepiességgel gördülnek
tova. Kozma Lajos keretrajzán a belső fedél
címsorán és az első szövegoldal fejlécén
kívül grafikai ékítmény nincs a könyvben,
mégis díszes, mégis előkelő. Ady Endre tíz
fényképét is beiktatták e könyvbe. Székely
Aladár műhelyéből valók. E fényképek be
szédes bizonyságai annak a megértésnek,
léleklátásnak és nem utolsó sorban annak a
gyengéd, szinte atyás szeretetnek, mellyel a
fotográfus a modelljét gépe elé állította. Tíz
képben tekint reánk A d y Endre és mind
a tíz a költő nyugalmas öntudatát sugározza
ki magából ,• úgy nézett szembe a gép len
cséjével, mint aki tudja, hogy nem érdemte
len kontár az, akire rábízza magát és kitere
geti mindazt, amit más elől rejtve rejteget.
Szabó Lőrinc verseit egyszerű, komoly
külsővel ruházta fel a nyomda. Zöldes-szürke
a fedél alapszíne, a keret vékony zöld vonal,
apró fekete makkokból összerakott ékítmény
fut vele párhuzamosan. A szűrkészöld és
tiszta zöld szín, a betűk és a díszek fekete
színével tökéletes összhangot ád. A z alig
negyedfélíves, látszatra igénytelen fűzet szép
ségeit az avatatlan szem észre sem veszi.
Csak az tudja igazán értékelni, ki tisztában
van vele, hogy az izlés mekkora fejlettségét
feltételezi a nyers anyag formábaöntése,
mennyi aprólékos gondosság, figyelem, a
hatás titkának mily ismerete szükséges egyegy könyv artisztikus megcsinálásához.
Negyven munkásesztendő sorakozik fel
a Kner-nyomda mögött, negyven esztendő
tanulságát tartalmazzák a könyvei.
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