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KNERÉK KORUK IPARMŰVÉSZETI MOZGALMAIBAN* 

Az iparművészeti mozgalmakat általában az 1851. évi londoni ipari kiállítástól számítják. A kiállítás 
katalógusa dicshimnuszt írt a semmi máshoz nem hasonlítható eseményró'l, mely ,,a magántulajdon 
tökéletes biztonsága" s „a kereskedelem szabadsága" magasztos eszméinek talaján jött létre. A 
bemutatott cikkek tömege gigantikus volt, a termékek esztétikai színvonala ellenben csapnivaló - írja 
a kiállításról Nikolaus Pevsner,1 aki e rövid meghatározásával rámutat azon ellentmondások egyik 
legfontosabbikára is, ami vitára és cselekvésre mozgósította immár öt nemzedék tagjait: az ipar, a 
művészet és az elmélet embereit. 

Albert herceg, az egyik szervező', a kiállítással kapcsolatban a munkamegosztás nagy eszméjét a 
civilizáció mozgatóerejének nevezte. Valóban, az ipari forradalom következményeképpen az ipari 
termék olyan társadalmi folyamat eredménye lett, melyet az egyén - mégoly erős pozícióból is -
egyedül alig tud befolyásolni. Akinek akár önös érdeke, akár jobbító szándéka úgy kívánta, hogy a 
csapnivaló színvonalon változtasson, szövetségesekre volt szüksége. E szövetségkeresés, a vele járó 
agitáció, propaganda és vita a napjainkig tartó iparművészeti mozgalmak rugója. 

1882 körül, amikor Kner Izidor nyomdát alapít Gyomán, az iparművészeti mozgalmak már 
Magyarországon is jelen vannak. 1885-ben megalakul az Iparművészeti Társulat és a mozgalomnak 
Művészi Ipar címen folyóirata indul, melyet késó'bb a Magyar Iparművészet követ. Még eló'bb, 
1870-ben megalapították az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanodát, és 1878-ban az Ipar
művészeti Múzeumot. A nyomdai művészetet közelebbró'l érintó' elsó' nagy könyvkiállítást 1882-ben 
rendeztek. A Műbarátok Köre 1890-tó'l jeles művészeti kiadványokat adott ki, s ezzel a magyar bibliofil 
mozgalmat is elindította. 

Mindezeknek a megmozdulásoknak a szele nem éri el Gyomát, igaz, hogy az egész hazai nyom
dászatot alig befolyásolja. Pedig a reformkori kézműves nyomdászat a nyolcvanas években már eró'sen 
iparosodik. A nyomtatványok arculatát az eklektikus betűk és a Bécsbó'l vagy Németországból 
importált historizáló díszek határozzák meg, amelyeket a legsivárabb akadémizmus jegyében komponál 
egybe a múlt ipari hagyományait már nem ismerő, de tipográfiai kánonokra betanított betűszedó'k 
serege. 

A változást a kilencvenes évek hozzák meg. „Európa felfedezi Japánt és onnan meríti azt az új 
formakincset, amelyet felhasznál arra, hogy vele a megmerevedett formákat felrobbantsa. A tipográfia 
is kísérletet tesz arra, hogy ezekkel a formákkal váltsa fel a megmerevedett, megunt »történelmi« 
sablont és megteremti az úgynevezett »szabad« irányt." „Akompozíció átlép a harmadik dimenzióba 
is, egymásra fektetett síkokkal ferdén futó, össze-vissza hajló szalagokkal dolgozik, amelyek a leg
különfélébb szögekben keresztezik egymást . . . A plasztikus hatást azonban új díszítőelemek is 
fokozzák: a fősor szalagjáról finom vonalon pók ereszkedik alá . . . béka, vagy bogár mászik a lap 
szélén . . . madárkák és tündérkék röpködnek keresztül a címlapon" - olvashatjuk Kner Imre jellemzé
sében.2 Kner Izidor, az egykor tanulatlan könyvkötősegéd, ekkor már mestere a nyomdászatnak, a 
tipográfiának és a nyomtatásnak egyaránt. Amikor 1895-ben betűmintakönyvet bocsát ki, sokszín-

*A gyomai Kner-nyomda centenáriumára 
1 Nikolaus PEVSNER, A modern formatervezés úttörői, Bp. 1977. 34. 
2Hatvan év tipográfiája (1933), in KNER Imre, A könyv művészete, Bp. 1972. 194-195. 
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nyomású címlapjával a szabad irány kiváló művelőjeként mutatkozik be. A szabad irányt a század
forduló körül a szecesszió váltja fel, amelynek formakincse ugyancsak a német betűöntödék közvetíté
sével hatol be a hazai nyomdászatba. 

A századforduló körül Kner Izidor lázasan keresi a kapcsolatot a kortárs művészettel, hogy szakmai 
tudását művészi kivitelű nyomtatványok kibocsátásával gyümölcsöztesse. Már 1900-ban propaganda
folyóirata, a Röpke Lapok beköszöntője ezt a címet viseli: Keressük a szépet! írója elmarasztalja a 
nyomdászokat, akik „mitsem tettek a közönség műízlésének fejlesztésére," ahol pedig megvan „a 
szükséges anyag és műszer, nincs meg az ezzel bánni tudó művészi munkaerő". De a „művészi 
munkaerő", főként az alkalmazott grafikus, még nincs és nem is lehet meg, hiszen csak néhány éve, 
hogy a magyar plakátművészet szerény kezdeményezései napvilágot láttak. Kner Izidor Lyka Károly-
ban talál szövetségesre, aki 1904-ben, 1907-ben és 1909-ben pályázatokat szervez báli meghívók 
tervezésére. A Művészetben és az Új Időkben írásaival is propagálja a pályázatokat, amelyek csak 
részleges eredménnyel járnak. „Ami kívül esik a »grand art«-on, még mindig másodosztályú valami" -
jellemzi a művészek tartózkodását Dömötör István a Művészetben.* A közepes és gyenge mezőnyből 
mégis kiemelkedik Muhits István, Darilek Harry, Földes Imre vagy Major Henrik neve, akiknek 
megjelenése Kner Izidor harcos optimizmusa mellett tanúskodik: „hogyha nincsen is még illusztráló 
művészetünk, fog lenni!"4 A század első éveinek Kner-nyomtatványai azonban a szecesszió hét
köznapi, szerényebb vonulatához állanak közelebb és 1908-ban az Archiv für Buchgewerbe und 
Gebrauchsgraphik, a tekintélyes lipcsei folyóirat kemény bírálatban részesíti őket. Ez a kritika érlelte 
meg a fiatal Kner Imrében a pályamódosítás igényét, a lipcsei szecessziótól való elfordulást. 

A század elején a fiatal Kner Imre egyik tanítómestere Augenfeld M. Miksa, a nyomda műszaki 
vezetője, a nyomdai munkásság szakkulturális mozgalmának egyik tagja, aki tanítványának utat mutat 
mind a mozgalomba, mind a szecesszióhoz vezető útra. Kner Imre Lipcsében tanul tovább a szecesszió 
jegyében, melyet később az „ízlésbeli borzalmak hazájának" nevez. 1905-ben már újra otthon van és 
teljes erővel veti magát a szakma elsajátításába, a tervezésbe és a mozgalomba. E korszakáról így 
emlékezik: „Az első években csupa elfelejteni való, szégyenletes marhaságokat tanultam drága meste
reimtől."5 1906-ban, tizenhat éves korában Nóvák Lászlóval, a nyomdászok munkás-szakképzésének 
vezetőjével levelez, belép a Könyvnyomdászok Szakkörébe, szaktanfolyamot indít a nyomda dolgozói 
részére.6 Számtalan könyv- és nyomtatványtervet készít a szecesszió jegyében, amelyek az idő 
múltával egyre kevésbé szertelenek s művelőjük egyre inkább megtanulja a szecesszió bátor szín
harmóniáinak és más pozitívumainak kiaknázását egy más, higgadtabb kifejezésmódra való átmenet 
jegyében. Hiszen már a század első éveiben megszületik a „tárgyiasság" (Sachlichkeit) jelszava, amely a 
külsődleges díszítés mellőzésére szólít s a formát kizárólag a használat céljainak kívánja alárendelni. 
Amikor 1910 felé ez az ideológia a gyakorlatban is utat tör, Peter Behrens Németországban nemcsak 
épületeivel, de korszerű világítótesteivel, teáskannájával és nem utolsósorban nyomdabetűjével tesz 
tanúbizonyságot „az értelem esztétikája" mellett, Kner Imre is e racionális irányzatok felé fordul. Erre 
biztatja Fülep Lajos is, aki A szellem című folyóiratát 1911-ben Gyomán nyomatja, s kioktatja a 
fiatal tipográfust arra, hogy aki nyomdász, annak tudnia kell „csak betűből" is szép könyvet csinálni. 

Érdekes, hogy az angol tipográfia, Morrisék hatása későn és csak rövid időre befolyásolja Kner Imre 
ízlését. Éppen a Füleppel történt összeütközés után, furcsa módon Fülep akkori feleségének, Erdős 
Renéenek könyve, a János tanítvány az, ami angolos tipográfiával, a középkori kódexek oldaltükrét 
idéző vonalrendszerrel keretezett szöveggel készül, Kner Imre terve szerint. Ez az enyhe preraffaelita 
emlékkép azonban ekkor, 1911-ben már valamiféle geometrikus konstrukcióba képez átmenetet. 
Súlyosabb visszaesés az 1912-es Könyv a könyvről, ahol Morris módjára nehéz reneszánsz-szecessziós 
keretek övezik az oldalakat. Igaz, hogy a szövegben, amelyet Kner Imre maga írt, meglepő világossággal 
mutat rá a fejlődés legújabb irányára: „A fin du siécle rossz, korrumpált, logikátlan cikornyákba fúló 
betűi helyett tiszta, stílusos, egészséges és olvasható betűk jönnek." Az angolok „a nyomdászat 
fénykorának betűit fejlesztik tovább" - írja a brit tipográfiai reform törekvéseit felismerve, jóval 

3 HAIMAN György, A Kner család és a magyar könyvművészet, Bp. 1979. 9 -10 . 
4 Röpke Lapok, 1907. dec. 1., 3.1. 
'Kner Imre levele Bródy Lászlónak 1932. nov. 15. BmL D 55. (BmL — Békés megyei Levéltár, 

Gyula, a Kner-nyomda iratai.) 
6 Kner Imre levele Nóvák Lászlónak 1906. ápr. 17. BmL C 27. 
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előbb, mint ahogyan az ténylegesen megkezdődött.7 A Morris-féle kirándulás tanulságait már régen 
hasznosította, amikor 1922-ben így ír Supka Gézának: „ . . . a modern angol gépkönyv ezeknek a 
tipikusan kézi könyveknek (Morris kiadványainak) csak másolata, anélkül, hogy az ott hallatlanul 
kifejlődött tömegtermelésnek a konzekvenciáit levonná . . ."* 

1910 körül Knerék nyomtatják Gelléri Mórnak, a hazai iparművészeti mozgalmak egyik úttörőjé
nek, a „Magyar Művészi Munka" nevű szervezet egyik alapítójának könyveit. Ez a kapcsolat is a 
korszerű tárgytervezés iránti érdeklődést ébreszti Kner Imrében, akinek elhatározó élménye 1914. évi 
lipcsei látogatása. Megismerkedik a Deutscher Buchgewerbeverein munkájával és az egyesület által 
rendezett nagy kiállítással, amely BÚGRA néven vonult be a szép könyv történetébe. Tapasztalatairól 
szóló beszámolóját Gelléri közli az Érdekes kiállítások 1914-ben c. könyvében.9 

Ez idő tájt kerül Kner Imre kapcsolatba a Vasárnapi Körrel, ahol megismerkedik Balázs Bélával, 
Lesznai Annával, Kozma Lajossal, Lukács Györggyel és másokkal. 1916-ban Balázs Gyomára látogat, s 
ezt követően számos könyve lát napvilágot Gyomán, amelyek, másokkal együtt, a könyvművészeti 
megújulás kezdetét is jelentik a gyomai nyomdában. Kner Imre ez időben tisztázza önmagával is a 
művészi könyvkiadás feladatait. Keresi a könyv legszebb korainak nemes tradícióit és vallja, hogy 
ezeket össze lehet kapcsolni a modern, géppel készített tömegkönyv művészi megoldásával. így akar 
nem luxuskiadások, hanem közepes árú, nagy példányszámú, széles rétegekhez eljutó könyvek kiadó
jává válni. 1918-ban adja ezt a programot az őszirózsás forradalom idején, „egy új világrend meg
valósulásának" messianisztikus reményében. A háború utáni új világrend iránti várakozásait fejtegeti 
Ipari nevelés és iparművészet c. brosúrájában is.1 ° A háború után újjászervezésre váró ipar fő bajainak 
a műhelykultúra hiányát és a termékek alacsony színvonalát tartja. Megállapítja, hogy „egyetlen 
életlehetőségünk . . . ha komoly kvalitásokkal vehetjük fel a versenyt, ha nemesebb, jobb, művészibb 
termékeket tudunk szállítani, amelyekért szívesen fizet bárki magasabb árat . . . " A minőségi termelés 
egyik fő eszközének a modern iparművészetet tartja, amely „régen felismerte azt az igazságot, hogy a 
legművészibb és a leggazdaságosabb termelés egy- és ugyanazon irányban halad". A minden irányú 
szakképzésre vonatkozó javaslatai között sürgeti „a gyakorlati lehetőségekkel teljesen tisztában levő 
tervező iparművészek nevelését". Alapgondolata, hogy a kultúrát a tömegek mindennapi kenyerévé 
kell tenni, visszatér a Kommunista könyvkultúra c. cikkében, amit már 1919-ben, a Szellemi Termékek 
Országos Tanácsának munkatársaként ír.11 Már 1918-ban táviratilag jelzi belépését az új, haladó 
Magyar Iparművészek Szövetségébe,12 amelyet elsöpört az ellenforradalom és a restaurálódó Társulat 
egyik első dolga, hogy Kner Imrét kizárja soraiból.13 1919-ben lelkesen csatlakozik a Tanácsköztársa
ság eszméihez, amelynek bukása mélységes csalódásához és kiábrándulásához vezet. Romantikus 
antikapitalizmusa a magyarországi ellenforradalom tagadásába és egy művelt, jómódú, demokratikus 
polgári Magyarország óhajtásába csap át, ami sajnos, ugyancsak utópiának bizonyult. 

A magyar könyvkiadás és könyvművészet megújításának eszméi azonban már a forradalmak előtt 
érlelődtek. S amikor a Tanácsköztársaság bukása után a nyomda és Kner Imre egy évi kényszerű 
szünetre volt ítélve, Kozma Lajossal és Király Györggyel készülnek az új feladatokra. 1920 decemberé
től kevesebb mint két év alatt napvilágot lát a Három csepke könyvek, a Kner klasszikusok tizenkét 
kötete és a világirodalom remekíróinak sorozata huszonnégy füzetben, a Monumenta Literarum. A 
kiadványokat Kner Imre tervezi, Kozma Lajos illusztrációjával, fametszetű és szedhető könyvdíszeivel, 
olyan színvonalon, ami új minőséget jelent a magyar könyvkiadás történetében. A Kner-nyomda, 
miután az előző fél évszázadban a betűöntödék - elsősorban a külföldiek - díszei árasztották el a 
magyar nyomdaipart, saját maga teremt a magyar barokk hagyományokat idéző sajátos nyomdai 
díszítőanyagot. 

7 KNER Inas, Könyv a könyvről, Gyoma, 1912. A nyomda 30. évfordulójára. 16. 
8 Kner Imre levele Supka Gézának 1922. október 1. BmL E 7. 
9Bp. 1914. A kultúra története c. fejezet, 65-81. lap. (BÚGRA r Internationale Ausstellung für 

Buchgewerbe und Graphik.) 
1 °Gyoma 1919. Szerző kiadása. 
1 'Corvina, 1919.jún. 30. 74-76. 
12Bardócz Árpád levele Kner Imre felvételéről 1918. dec. 20. BmL C 15. 
13 A Magyar Iparművészeti Társulat határozata 1920. Kner Múzeum, Gyoma 
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A korszak - a „Kozma-barokk" - nem elsősorban e díszektől vált híressé (vagy hírhedtté) az 
utókor szamára. Az elnevezés elsősorban Kozma belsőépítészeti, bútortervező irányzatát illeti, amely a 
húszas évek elején sok tehetséges követőt vonzott, mint Faragó Sándort, Gróf Józsefet, Dankó Ödönt 
és még Kaesz Gyulát is, és sok ellenzőre is talált. A Kner Imrével szinte munkaasztalon együttervező 
Kozma azonban itt a tipográfia szellemére és technikájára, hagyományára és jelenére alkalmazta a 
barokkot, hogy újjáteremtse a sokszor elátkozott ipari forradalomban szétzilált magyar könyv
művészeti tradíciót. Hogy megtanítson a hagyományra, hogy előiskoláját teremtse meg egy majdan 
felsőbb osztályba lépő magyar könyvművészetnek. 

Hogy ezt a tradíciólapot ilyen didaktikus módon kellett-e újjáteremteni, hogy időszerű volt-e ilyen 
messzire visszanyúlni, és hogy egyáltalán vissza kell-e nyúlni a jövő építőinek, ez megítélés kérdése. Azt, 
hogy a tradíciók megszakítása milyen hátrányt jelentett az iparművészeteknek, azt 1851 óta minden 
mozgalom tisztán látta. Hogy két forradalom bukása és a legreakciósabb ellenforradalmi restauráció 
1920-ban milyen eszmei ellenkezéseket, allegorikus tiltakozásformákat, múltbafordulást váltott ki, azt 
az adott történelmi helyzet és az iparművészeti mozgalom adott személyiségeinek sajátos szituációja 
határozta meg. Úgy gondolom, többek között e koordináták között leledzik a Kner-Kozma-kísérletek 
időszerűségének - a maguk idejében való időszerűségének - reális meghatározása. 

Nem vagyok ilyen óvatos a Kner-Kozma barokkos könyvművészeti korszak iparművésze ttörténe ti 
megítélésében. E nagy kísérlet betöltötte szerepét, biztos alapot teremtett a magyar tipográfia 
megújításának, amelyet maga a Kner-nyomda az 1928-as évektől immár sokkal tárgyiasabb alapon, a 
díszeket elhagyva, a tiszta tipográfiai konstrukció alapján, kezdeményezett, folytatott, s amely már a 
maga korában nem kis befolyást gyakorolt a magyar nyomdai művészetre is. 

Kner Imre azonban nemcsak tipográfiai reformjával ,,nyit" 19 20-ban, hanem - senki által fel nem 
kért és ki nem nevezett - önkéntes és önzetlen szervezőként, egy nem deklarált és névtelen művészeti 
mozgalom vezetőjeként is. Két évtized alatt kevés olyan említésre méltó eseménye van a magyar 
könyv- és nyomdaművészetnek, amelyben mint szervező, előadó, bíráló, cikkíró, tanácsadó, mecénás 
ne venne részt. Igen gyakran teljesen névtelenül, vagy éppen mások jelzik nevükkel azt a szellemi 
teljesítményt, amit ő tanácsként, hozzászólásként, ellenszolgáltatásra nem várva, nyújtott. Látni fogjuk 
ennek a példáit is. 

Már 1920-ban úgy látja, hogy kiadói-tipográfiai elveinek elismertetéséhez fórumokra van szüksége. 
Néhány barátjával együtt felvetik a magyar Buchgewerbeverein megalapításának gondolatát,14 a 
hasonnevű német egyesület példájára, amely 1884-ben alakult meg Lipcsében. Ott a nyomdai ter
mékek művészi színvonalának hiánya késztette az érdekelteket egyesület, múzeum, főiskola és szak
iskola, kiállítások szervezésére. Kner Imre az írók, művészek, tudósok, nyomdászok és az olvasók hazai 
fórumát gondolja megteremteni, végül is azonban belátja, hogy az ellenforradalom politikai légkörében 
nincs kilátása sikerre. Hiszen 1921-ben még mindig nem engedélyezték a Tanácsköztársaság bukása 
után felfüggesztett Nyomdász Szakszervezet működését. Nélküle pedig nem lehet megcsinálni - írja 
Kner.15 Hasonló célt szolgálna a MŰHELY című folyóirat terve, ami szintén csak terv marad.16 

Példájául a Zwiebelfisch, Hans von Webernek, a német könyvművészet egyik századeleji pionírjának 
könyvészeti revűje szolgált volna.17 önálló folyóirat hiányában Kner a Magyar Grafikával szövetkezik, 
amelyet Bíró Miklós ad ki, s melynek tipográfiai művészeti szerkesztője Wanko Vilmos. Wanko és 
pályatársai valamiféle új stílus meghonosításán dolgoznak: páfránylevelek formájára hajladozó és 
egymást átszövő vonalakból és sorokból alakítják „akcidenciáikat", expresszionistáknak nevezve 
magukat. Kner Imre éppenséggel individualistáknak tartja őket és kísérleteikre inkább az impresszio
nista felfogást tartja illőnek: nem fukarkodik szemtől szembe adagolt kemény bírálatával. Mégis 
realista: dkkekkel és ingyen készített mellékletek egész sorával támogatja éveken át a folyóiratot. 

Fontos és tartalmas taktikai együttműködésre lép a Magyar Bibliophil Társasággal, melynek 
elnökével, Végh Gyulával, az Iparművészeti Múzeum igazgatójával sok értékes gondolatot valósítanak 
meg. Taktikai együttműködést mondtam, mert itt sem mond le soha a bírálat jogáról. Eredetileg ellen-

1 "Bíró Miklós levele Kner Imrének 1920. dec. 28. a „Magyar Gutenberg Társaságról". BmL D 3. 
15 Kner Imre levele Bíró Miklósnak 1921. jan. 4. BmL C 15. 
16 Kner Imre levele Király Györgynek 1921. július 3. BmL C 22. 
17Kner Imre levele Király Györgynek 1921. január 23. BmL C 22. 
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zi a bibliográfiát, mind annak exkluzivitását, mind a mozgalmukban uralkodó dilettantizmust, mégis 
1922-ben belép a társaságba, s ott mindvégig tevékenyen dolgozik. A társaság legjobb kiadványainak 
létrejöttében, a külföldi kiállítások sikerében és számos egyéb akcióban jelentó's része van. 1927-ben 
Végh, Kner és Kozma a lipcsei Nemzetközi Könyvművészeti Kiállítás magyar szekciójának rendezői, 
ahol sikerül a magyar könyvművészet legjavát bemutatniuk.18 Nem marad el az elismerés: a három 
rendezó't és Fáy Dezső' grafikust megválasztják a német könyvművészek egyesülete levelező tagjá
nak,1 9 a kiállítást pedig további meghívások követik. 1928-ban Végh és Kner rendezik az Europäische 
Buchkunst der Gegenwart magyar csoportját a PRESSA kiállításon Kölnben, Kozma, Kner, Végh 
Gusztáv, Dankó Ödön, Fiora Margit, Molnár C. Pál, Reiter László, Berény Róbert és Kner Erzsébet 
terveinek, grafikáinak bemutatásával.2 ° 

Kner számos előadást tart a Társaságban és nagy részt vállal olyan jeles kiadványok létrehozásában, 
mint többek között Fitz József: Hess András, a budai ősnyomdász (1932), vagy Szentkúty Pál: Régi 
hazai nyomdák mintakönyvei (1940). Nemcsak tervező művésze a könyveknek és irányítója a ki
vitelnek: szakmai, nyomdászattörténeti tanácsaival a szerzőknek is nélkülözhetetlen munkatársa. 

Kner készíti el a Társaság részére a Szép könyvek első hazai versenyének szabályzatát, 1929-ben,2' 
s ő nyomatja a szép okleveleket az öt díjnyertes számára.22 A könyveket a Vörösmarty téri 
Gergely-féle könyvesbolt kirakatában mutatják be a közönségnek 1929 karácsonyán. 

1924-ben -A Magyar Bibliophil Szemle kiadását gondozza, majd amikor 1927-ben Sikabonyi Antal 
önálló lapot indít Könyvbarátok Lapja címmel, cikkeivel és mellékleteivel, tanácsaival azt is támogatja, 
egyengeti a lap és a Társaság, valamint a lap és a Magyar Grafika együttműködését. Singer és Wolfner 
azonban megvonja támogatását s Kner hiába készít próbanyomatokat az 1929. évfolyamhoz, a lap 
végleg megszűnik.2 3 

1928-ban haladó művészek egy csoportja megalakítja a Magyar Könyv- és Reklámművészek 
Társaságát.24 ,,A társaság célja minden olyan törekvésnek kezdeményezése és támogatása, amely a 
magyar grafikai és iparművészi, de különösen a magyar reklám és könyvművészi kultúra fejlődését, 
ennek erkölcsi és anyagi érdekeit előmozdítja" - olvassuk az alapszabályban. A főtitkár Naményi 
Ernő, az Országos Iparegyesület igazgatóhelyettese, számos iparművészeti akció kezdeményezője és 
szakírója. Egy levele rávilágít a különböző felfogású művészeket egyesítő eszmei platformra: „.. .Ki 
kell zárni a klikk-rendszert, ami nem jelenti azt, hogy jobbfelé egy bizonyos határt ne vonjunk, mert 
végeredményben nincs szükség arra, hogy . . . és. . . szekerét óvjuk a kátyútól . . . 2 5 A harminckét 
alapító tag névsorában olyanok szerepelnek, mint Berény Róbert, Bortnyik Sándor, Gádor István, 
Kaesz Gyula, Kassák Lajos, a három Kner-testvér, Kozma, Moholy-Nagy László, Molnár Farkas és 
mások. Az elnöki tisztséget nem töltötték be, alelnökök Fáy Dezső, Kner Imre, Reiter László és Végh 
Gusztáv. 

A Társaság 1930-ban bemutatkozó kiállítást rendez az Iparművészeti Múzeumban, amelyen a 
tagok, valamint Bortnyik, Csabai-Fkes, Jaschik, Kaesz és a fotós Pécsi József növendéki is részt vesz
nek. A katalógusba Kassák Lajos, Kner Imre, Nádai Pál és Hermann-Cziner Alice reklámpszichológus ír 
előszót. 1934-ben az Iparművészeti Társulat Györgyi Kálmán emlékkiállításán is közreműködnek. A 
külföldi kiállításokon való részvételt Kner Imre szervezi. 1931-ben a párizsi Salon Internationale du 
Livre dArt magyar csoportjában való közreműködésre szólítja fel kollégáit,2 6 s még ebben az évben az 
Osakában és Tokyóban rendezendő kiállítás ügyében is fáradozik.2 7 

• 

^Internationale Buchkunst Ausstellung, Leipzig 1927. Katalógus. 
1 'Végh Gyula megküldi az oklevelet Kner Imrének, 1927. dec. 8. BmL C 25. 
2 ° Magyar Bibliophil Társaság fondjában Pressa 1928 alatt. BmL C 25. 
2 • Kner Imre tervezete 1929. jan. 30. BmL C 25. 
2 2 Végh Gyula levele Kner Imrének 1929. dec. 11. BmL C 25. 
2 3 Sikabonyi Antal levele Kner Imrének 1928. máj. 30; Kner Imre válasza jún. 3. BmL C 35. 
2"Naményi Ernő levele 1928. ápr. 26-i levele Kner Imrének a május 5-re tervezett alakuló ülésről. 

BmL C 28. 
2 5 Naményi Ernő levele Kner Imrének 1928. január 16. A kipontozott helyeken két, művészetben 

és politikában igen konzervatív személy neve. BmL C 28. 
2 6 Kner Imre felhívása 1931. febr. 6. Idegen nyelvű iratok. BmL. 
2 7Kner Imre levele Naményi Ernőnek 1931. február 27. BmL C 28. 



A lipcsei, a kölni és a párizsi kiállítások - 1927 és 1931 között - maradandó tanulsággal szolgálnak 
Kner Imre fejlődésében. Aggodalmaihoz képest, amelyeket a fejlődés nagyon divergáló, (az ő jelzőit 
használom) individualista, impresszionisztikus, romantikus irányzataival szemben táplál, ezek a sereg
szemlék arról győzik meg, hogy a könyvművészet mégis csak valamilyen egységes korszellem felé 
halad, s le is vonja ennek legáltalánosabb konzekvenciáját: „A mi generációnk feladata tehát az, hogy 
megteremtsük a modern gépkönyv típusát."2 8 

A már előbb említett Naményi Ernő a magyar Werkbund mozgalom kísérletének egyik elindítója is, 
amire Ernyey Gyula hívta fel figyelmemet. Példája, a Deutscher Werkbund 1907-ben alakult a 
termékek jó minőségéért való harc jelszavával. Ezalatt hibátlan, eredeti anyagból készült, tartós 
termékek gyártását értették, amelyeket tárgyiassá (sachlich), nemessé és művészivé tesz a bennünk 
testet öltő szerves egység. A Magyar Műhely-Szövetség a Kossuth által alapított Országos Iparegyesület 
szakosztályaként alakult meg 1932-ben, hogy a „művészi és ipari erők szervezett és közös munkája 
által teljes értékű ipari termelést érjenek e l . . . " - a Szövetség felhívásában megfogalmazott (Knerék 
által kinyomtatott) program szerint.59 A huszonhárom tagú szervezőbizottság felhívásában Árkay 
Bertalan, Gádor István, Kaesz Gyula, Kozma Lajos, Masirevich György, Molnár Farkas nevét olvas
hatjuk.30 A közgyűlésen megválasztott nyolc alelnök között ott áll Kner Imre neve is, nem hinném 
azonban, hogy az egyébként sem hosszú életű szervezkedésben aktív tevékenységére sor került volna. 

1930 körül - az iparművészeti mozgalmak részeként - megalakul Budapesten az ATELIER 
művészeti tervező és műhelyiskola. Igazgatója Orbán Dezső festőművész, a Nyolcak társaságának tagja. 
Tanárai - bármily különösen hangzik is ma - fizetést nem kapnak. Valamennyien az ügy és a jobb 
jövő reményében vállalják a nem kis feladatot. A lakásművészetet Kozma Lajos, Molnár Farkas és 
Fábry Pál, a grafikát Végh Gusztáv, Kner Albert és Gergely Tibor, a kerámiát Gádor István, a 
textilművészetet Lesznai Anna és Smekal Éva, a divattervezést Dénes Jenő és Vágó Zsófia, a fotót 
Rónai Dénes tanítja. Esti reklám-szaktanfolyamot is rendeznek, ahol Kner Imre három ciklusban vállal 
előadást a reklám tipográfiájáról.3' Arról beszél, hogy a reklám ajánlattétel és szükségletébresztés: ezt 
kell a tervezőnek interpretálnia, jól érthető, vonzó, a címzettek értelméhez és érzelméhez szóló, de 
mindig igényes formában. Nyomtatványmintákkal és sokféle módon támogatja az iskolát, egész 
fennállásának idején. 

1937-ben Budapesten rendezik a nyomda tulajdonosok nemzetközi kongresszusát, ahol Kner Imre 
A tipográfia korszerű kérdései*2 címmel tart előadást. A kongresszus gazdasági és műszaki tárgyú 
napirendjében Kner nem esztétizál, hanem a művészi és termelési kérdések szerves egysége érdekében 
érvel, az ipari tervezés korszerű elveit alkalmazza a könyv területére. A kor könyvnyomtatásának 
„célja a géppel gyártott könyv megnemesítése, a gépkönyv típusának megteremtése . . . " - mondja, 
majd így folytatja: eljutottunk „. . . ahhoz a felismeréshez, hogy a szép és a jó könyv azonos, hogy a 
műszakilag jó, a művészien szép, a gazdaságilag ésszerű és az olvashatóság törvényeinek is megfelelő 
könyvhöz vezető utak egy irányba mutatnak". A nemzetközi elismertetést jelzi, hogy a kongresszus 
angol delegációja Beatrice Warde asszonyt jelöli korreferensnek, aki ez időben Stanley Morisonnak, az 
angol tipográfiai reform vezéralakjának közvetlen munkatársa, maga is a könyvtörténeti kutatás és a 
jelenkori tipográfia elméletének kiváló szakembere. 

A kongresszus idején rendezik meg a Magyar Nemzeti Nyomtatványkiállítást a Műcsarnokban, a 
hazai nyomdászat múltjának és mai teljesítőképességének bemutatására. A soktagú elnökség és 
rendezőbizottság között Kner Imre neve a katalógusban elég szerényen szerepel. A bőségesen 
fennmaradt dokumentumokból azonban az derül ki, hogy a kiállítás teljes koncepció-terve, sőt 
részletes forgatókönyvének nagy része Kner Imrétől származik.33 A dokumentumok mellett 
tanúskodom erről mint szemtanú is: amikor a kiállítás katalógusában mások neve alatt jelent meg az ő 
elgondolása, amikor a megnyitás előtti sajtóbemutatón mások nyilatkoztak a rádiónak az ő általa 

2 8 A „szép" könyvről, in Könyvtári Szemle 1934.4. 26-27. 
2 'Alakuló közgyűlés 1932. ápr. 21. BmL D 14. 
30Felhívás 1932. ápr. 11. BmL D 14. 
3 ' Kner Imre előadása 1933. május 2., nov. 8. és 1934. márc. 7. BmL C 27. 
3 2 In: A könyv művésze te, 217 -224. 
3 3M. Nemzeti Nyomtatványkiállítás, az idegen nyelvű iratok fondjában, BmL. 
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elsőnek papírra vetett gondolatokról, hirtelen megcsömörlött az önként vállalt - de most 
szemérmetlenül másoktól reá osztott - szürke eminenciás szerepétó'l. Taxit rendelt, hogy a megnyitást 
be nem várva, a Keleti pályaudvarra hajtasson. Elkísérve ó't és minden rábeszéló'képességemet latba 
vetve, a pályaudvarról sikerült visszahoznom a megnyitásra. Erre az esetre is utal egy Móricz Miklóshoz 
intézett levelében: „. . . számtalan esetben használták fel mások érdemszerzésre azt, amit tőlem 
szereztek, vagy amit nekik előkészítettem, a szájukba rágtam".34 

Művészeti vagy bármiféle mozgalom nem képzelhető el viták nélkül. Kner Imre hagyatéka is 
bővelkedik vitáinak dokumentumaiban, melyek nagyjából három féle forrásra vezethetők vissza. Egyik 
a színvonal körül mozog: jobbító szándékkal bírálja többek között Bíró Miklóst és folyóiratát, a 
Magyar Grafikát. Óvatosan csiszolja és konstruktív mederbe tereli a Magyar Bibliophil Társaság nem 
mindig szakszerű elképzeléseit. Keményen tévedésnek, kisiklásnak minősíti egyik közeli barátjának 
bibliofil kiadványát, amelynek iránya - szerinte - nem fekszik a fejlődés vonalában, s amely a jövő 
szempontjából nem fejleszthető tovább.3 5 

Sajátos és izgalmas vitát folytat Czakó Elemérrel, az Egyetemi Nyomda igazgatójával, a hivatalos, 
konzervatív kultúrpolitika képviselőjével. A vita jellemző a kor légkörére és (a Czakó részéről) 
személyeskedő hangja művészeti vitáink gyakori elfogultságaira. A légkör: Czakó nemzetietlenséggel 
vádolja Knert, aki a lipcsei kiállítási katalógusban a magyar könyvművészet külföldi forrásairól szól,36 

s ezért a magyar hagyomány iránti tiszteletlenséggel gyanúsítja. Kner nagy tárgyismerettel érvek és 
bizonyítékok sorát vonultatja fel a tények mellett, egyben demonstrálva, hogy a betűk és tipográfiai 
szokások külföldről való átvétele, a kulturális javak nemzetközi cseréje mit sem von le elődeink 
nemzeti kulturális érdemeiből. (Magyar Grafika, 1927-1928.)' ' 

Végül - és tárgyunk szempontjából ez a legfontosabb - vitatkoznia kell a kor nyomdai 
művészetének a saját felfogásától eltérő irányzataival is. 

A húszas évek tipográfiai törekvéseit, melyekről itt szó lesz, s melyeknek kevés az irodalma, nehéz 
egyetlen elnevezéssel jellemezni. Kner Imre az „új tipográfiáról" szól több helyen, s ezzel Jan 
Tschichold könyvének (1928)38 címével jellemzi a többféle újító mozgalmat, amelybe Tschicholdot 
éppen úgy bele számítja, mint Liszickijt, Kassákot, Moholy-Nagyot és másokat. Tschicholddal, aki 
előbb „elementáris tipográfiát" hirdet,3* Kner élénk levelezésben áll, és határozottan ellenzi az „új 
tipográfiát". Individualistának, erőltetettnek, a szerkezettel és a tipográfiával szemben ellentmondónak 
találja az új divatokat, amelyeket sem a technika, sem a logika, sem a szöveg grammatikai összefüggései 
nem indokolnak. 1927-ben látogatást tesz a Bauhausban Dessauban, és itt is csalódik, hiányolja a 
szerkezet és a forma közötti valódi, szerves kapcsolatot. Tschichold szedéspéldái nem tárgyiasak, nem 
szerkezetesek, sőt, ellentétesek a szedéstechnika belső törvényeivel és „éppenséggel romantikusak 
abból a szempontból, hogy a szedésre lényétől idegen, a modern építészetből és vas
szerkezet-technikából átvett formákat kényszerítenek" - írja.4 ° 

Az avantgárdé mellett azonban vitázik a múltbanéző romantikával is. Christian Heinrich Kleukens, 
a Mainzer Presse, jóhírű magánsajtó vezetője bibliofil kiadványait saját metszésű, írásos, kalligrafikus 
jellegű betűkkel nyomtatja. Kner, aki keresi (és nem találja) a kor követelményeivel adekvát betűt, 
Kleukens betűit romantikusnak, a betűmetszéstől idegen, más technikától kölcsönzött formák iránti 
nosztalgiákat tükrözőnek tartja.4' Jó tíz évvel később hasonló okokból vitázik a Svájcban élő kiváló 
magyar festővel és tervezővel, Imre Reinerrel, akinek kalligrafikus betűjét és a szedésbe ágyazott írásos 
iniciáléit a tipográfiától idegennek minősíti.4 2 

A 20-as évek második felében Kner Imre érdeklődése a XVI11. század végének s a XIX. század elejé
nek klasszicista betűje és tipográfiája felé fordul. Ez időben az olasz Bodoni.a francia Didót s a német 

34 Kner Imre levele Móricz Miklósnak 1943. ápr. 26. In, A könyv mestere, Bp. 1969. 320. 
3 5 Kner Imre levele, 1936. dec. 27. BmL D 55. 
3 61. m. Ungarn c. fejezet előszava. 
3 7 Vita Csipio Paprikánusszal, 1-6. In, A könyv művészete, 96-135. 
3 8 Jan TSCHICHOLD, Die neue Typographie. Berlin 1928. 
3 'Jan TSCHICHOLD, Elementare Typographie, 1925. 
40 Kner Imre levele Jan Tschicholdnak 1927. szept. 11. BmL. 
4 ' Kner Imre levele Ch. H. Kleukensnak, 1930. febr. 8. BmL. 
4 2 Kner Imre levele Imre Reinernek 1940. márc. 3. és 1942. nov. 28. BmL. 
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Walbaum, szakítva a reneszánsz kézírásból eredó' betűvel, új, mértanian konstruált betűt szerkesztenek 
a ráció szellemében. Ez a logikus, tiszta konstrukció érvényesül a kor tipográfiai építkezésmódjában is: 
a vízszintes erős hangsúlyozása, a díszek elhagyása, a levegős elrendezés. A klasszicizmus felfedezése jól 
beleillik az „új tárgyiasság" törekvéseibe és sok olyan eszközt ad a tipográfus kezébe, amely analóg az 
új építészetével. Kner Imre 1928-ban üdvözü az új mozgalmat, amely „a cél, anyag és technika által 
adott formákat akarja művészi kifejező erejűvé fejleszteni", s melynek álláspontja „helyes, okos és 
alkalmas arra, hogy korunk alkalmazott művészetének irányító törvényévé váljék".43 E fontos 
állásfoglalását a Magyar Bibliophil Társaság 1928. évi Évkönyvében teszi közzé: az első könyvben, 
melyet az újonnan beszerzett Bodoni betűből és a klasszicista tipográfia elvei szerint 
készítettek Gyomán. 

Mind a betű, mind a klasszicista tipográfia uralkodó szerepet töltenek be a Kner-nyomda további 
életében. Sok követőre is találnak. Az Első Magyar Betűöntöde a Bodonit széles körben elterjeszti, a 
klasszicista tipográfia, amelynek Magyarországon ennél régebbi, a reformkorból származó 
hagyományai sem mentek teljes feledésbe, kedveltté válik az egész országban. A Kner-hagyatéknak ez 
a része a felszabadulás utáni magyar tipográfiában élő és folytatható, folytatandó hagyományként 
vezetett át. 

A harmincas években kialakult gyakorlatát, amely a klasszicista hagyományokat a korszerű 
tárgytervezés elveivel ötvözte, Kner Imre a könyvtervezésben kísérletei befejezésének, hosszabb időre 
alkalmas módszernek tekintette. Úgy vélte, a könyv tervezésében a teljes megújulás ideje még nem jött 
el, annál is kevésbé, mert „még az eddigi tipográfia keretén belül is igen sok a tennivaló".4 4 

Másképpen vélekedik a reklám tipográfiájáról. „. . . Van már olyan terület, ahol új nyelv, új 
kifejezési formák bontakoznak ki, új szórend, új hangsúlyok újszerű csoportosításban, és ez: a 
reklám! Itt születik az új tipográfia . . ."4 s Bizonyságot tesz nyitottságáról ez irányban is. Amíg 
annyira éberen őrködik a könyv „tárgyiasságán", a reklám terén kedvezően fogadja korábbi 
vitapartnerének, Tschicholdnak újabb kezdeményezéseit, amelyek „funkcionális tipográfia" vagy 
„svájci tipográfia" címen örökítődtek meg a tipográfia történetében. A Nyolc levél a reklámról c. 
kiadványa (1931-1935) példát mutat nyomdai művészetének e friss új hajtásáról. 

Ha mindehhez hozzáteszem, hogy Kner Imre könyvművészeti tárgyú cikkeivel és előadásaival, 
amelyeknek száma a már ismerteknél sokkal nagyobb és bibliográfiájuknak elkészítése a jövő feladata, 
rendszeres és módszeres terjesztője a maga eszméinek, elmondhatjuk, hogy a huszadik század e jelentős 
tipográfusa nemcsak egyik legaktívabb részvevője, de egyik legtevékenyebb csinálója is századunk hazai 
iparművészeti mozgalmainak. 

Szerény írásunk Kner Izidor és főként fia, Kner Imre e még kevéssé ismert arcának 
megismertetéséhez kívánt néhány adalékkal hozzájárulni. 

4 *A tipográfia és a könyvművészet határai. (1928). In, A könyv művészete, 137. 
44Handgemachtes Buch und Maschinenbuch, In, Gutenberg Jahrbuch, Mainz 1929. 221-237. 
4 SA tipográfiai stílus elemei (1933). In, A könyv művészete, 215. 
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