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A BETŰ POÉTÁJA 
(Kner Imréről) 

„Ugy állok itt, mint a 
fűszál a viharban . . . " 

(Kner Imre, 1938. XII. 5.) 

1882 júniusának közepén egy huszonkét esztendős fiatalember nyomdát alapított abban a Békés 
megyei helységben, ahol - az alapító évtizedekkel későbbi szavaival - „ez a foglalkozás nemcsak hogy 
fellengős ábrándokra nem jogosított, de a megélhetés reményével sem kecsegtetett". A 
huszonkét esztendős ifjú vándorkönyvárusok és könyvkötők leszármazottja, neve Kner Izidor. A 
létesítmény színhelye Gyoma pedig, legfeljebb a térképen volt látható, műveltségünk történetében 
mindaddig nem hagyott nyomot. És ma, száz évvel később, a Kner névnek hasonló a ragyogása, mint a 
XVII. század végén - a XVIII. század elején élt és alkotott nagy nyomdászelődnek, Tótfalusi Kis 
Miklósénak. A Békés megyei Gyoma pedig, éppen a Kner család tevékenysége nyomán fogalommá, 
jelképes hellyé vált, kulturhistoriank lapjain. A hatvan és egynehány esztendőn át itt dolgozó 
nyomdászcsaládnak köszönve, hasonló szép jelképpé, fogalommá formálódott, mint Kazinczy Ferenc 
által a Zemplén megyei Széphalom. Nehezen megmagyarázható példája ez a véletlennek, a 
szükségszerűnek, valamint a szöges ellentmondásnak! Az akkor még sivár, viharsarokbeli kicsiny 
helység és a magas rangra, fokról fokra európai rangra emelkedő tipográfiai műhely! Erről szólván, az 
ábrándozó-álmodozó gyermek-ifjú Kölcsey Ferencről feljegyezettek merülnek fel emlékezetemben, aki 
Hellász romjait rajzolgatta fapalcikaval Debrecen homokjába. A gyomai ellentmondás sokkalta 
nagyobb is az ősi kollégiummal rendelkező cívisváros homokja és Hellász romjaiénál. 

Kner Izidor - újra csak a maga későbbi szavaival, - „nemcsak pénz - hanem - hozzáértés és 
szaktudás híján - kontárként" kezdte el munkáját. Szinte a semmiből elindulva, akaratereje és 
valóságérzéke folytán azonban, már az alapítást követő első két évtizedben hírt, s nevet szerzett 
magának. De nem csupán hírt és nevet. Ahogy kitűnő gazdasági érzékkel, a körülmények és 
lehetőségek ismeretével fejleszti, bővíti nyomdáját, ugyanakkor mélyülnek, gazdagodnak ismeretei, s 
kibontakoznak benne a nyomdásztevékenység lehetőségei és a tipográfiai igényességben rejlő távlatok. 
A század végére - Haiman György fogalmazását idézhetjük, - „már mestere a nyomdászatnak, a 
tipográfiának és a nyomtatásnak egyaránt." A gyomai műhely kiteljesedését az ifjabb Knernek, 
Imrének munkásságával szokás együtt emlegetni. Joggal nyilatkozik így a nevezetessé váló 
könyvnyomtató „céggel" foglalkozó irodalom. Kner Imrének azonban volt mit kiteljesítenie. Hiszen 
édesapja nem csupán létrehozója a műhelynek, amelyben a századforduló évében már tizenkét munkás 
dolgozik, az első világháború évében pedig százötven, hanem e nagy fejlődést jóval megelőzően - az 
elmúlt évszázad utolsó évtizedének közepén - a művészi igényesség is otthonra talál a gyomai falak 
között. Az egykorú hazai nyomdászok sorában Kner Izidor keresi elsőnek a művészi megoldások 
lehetőségét a tipográfiában, mégpedig azzal a célkitűzéssel, hogy támogassa a közízlés fejlődését. Nem 
volt ez mindennapi a XIX. század végi és a XX. század eleji Magyarországon. Ábrándnak tűnnék, ha 
nem enndk a valóságban élő és a valóságot ismerő férfiúnak a gyakorlattól soha el nem szakadó 
gondolatvilágában született volna meg. 

Imre tízenkét éves korától ott tanul, dolgozik édesapja műhelyében, hogy majd két esztendőt egy 
híres lipcsei nyomdászati technikumban töltsön. Ifjúságától jellemzik azok a vonások, amelyeket 
utolsó évtizedében megismerhettünk személyiségében. Nem más ez, mint a hatalmas akaraterő, a 
szorgalom és a maga művészete iránt is megnyilatkozó alázat. Nem az én feladatom, hogy jellemezzem, 
értelmezzem azt, amit Kner Imre édesapjával együtt, majd ezután a betű művészete terén létrehozott. 
Annál inkább nem, mivel Haiman György személyében kitűnő feldolgozója, magyarázója van - nem is 
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egy művében - a Kner család alkotásának. Énbennem emlékek sorakoznak fel azokról az évekről, 
amikor kapcsolatban - munkakapcsolatban is - lehettem Kner Imrével. 

Levelezésének (Elek László összegyűjtötte, Szántó Tibor válogatta és szerkesztette) Ortutay Gyula 
bevezetőjével, 1969-ben megjelent, válogatott gyűjteményét lapozgatom. Nem én írom le először, hogy 
a huszadik századi magyar könyv mestere irodalmunk, művészetünk és tudományunk egymás után 
következő nemzedékei legjobbjainak többségével kapcsolatban volt. Néhány nevet említve a sok közül. 
Levelezett Balázs Bélával és Kozma Lajossal, Szabó Dezsővel és Füst Milánnal, Király Györggyel és 
Bartók Bélával, Elek Artúrral és Györffy Istvánnal, Kodály Zoltánnal és Fülep Lajossal, Móricz 
Zsigmonddal és Fitz Józseffel, Szabó Lőrinccel és Veres Péterrel. De az akkori legfiatalabbakkal is, 
mint Buday Györggyel, Ortutay Gyulával és Radnóti Miklóssal. Az ő számára sok mindent jelentett a 
levelezés, a levélírás. Szűkebb családjának tagjain kívül Gyomán alig-alig találkozhatott vele 
rokonszinten gondolkozó, alkotó egyéniséggel. Az elküldött és érkező levelek pótolták számára az 
intellektuális, társadalmi érintkezést. Levelező partnerei közül többen közvetlen munkatársai is, mint 
Kozma Lajos, Király György és mások. De minden levélíró barátja - akármennyire különösen hangzik, 
- társa volt az alkotásban. Kner Imre azok sorába tartozott, akiknek gondolkozásába belefért a 
különböző nemzedékek szemlélete, eszmevilága, törekvése. De nemcsak belefért. Egész pályája során 
igényelte, kereste az újat, a továbblendítőt. Levelező társaival vitázva, vagy vitatkozás nélkül egyaránt 
bővültek ismeretei, inspirációt nyert tőlük a maga világlátásához, alkotó tevékenységéhez. De ő is 
elgondolkoztatta címzettjeit a maga kérdésfelvetéseivel, országos távlatokat is nyitó, művészeti és 
társadalmi megfigyeléseivel. 

Időnként egyik-másik barátja személyesen is felkereste Kneréket a Kozma Lajos tervezte gyomai 
házukban. Többnyire nem udvariassági látogatások voltak ezek, hanem a készülő művekkel 
kapcsolatban jöttek létre. Kner Imre viszont meg-megfordult Budapesten, munkájával összefüggő 
ügyek intézése céljából. Ilyenkor személyesen is találkozott barátainak egyik csoportjával, azokkal 
akik péntekenként rendszeresen összejöttek a Belvárosi kávéházban. Törzstagjai voltak az 
asztaltársaságnak: Kaesz Gyula, Kaesz Gyuláné Lukács Kató, Kozma Lajos, Nagy Adorján, Kerecsenyi 
Dezső és Joó Tibor. Többször megfordult itt Gyergyai Albert, Füst Milán, Ortutay Gyula. A 
törzstagok gyakorta magukkal vittek művészeti és irodalmi életünk tagjai közül nem is egyet. Nagy 
Adorján néhányszor elvitte Eötvös kollégista fiát, Nagy Pétert. Kaesz Gyuláné emlékezete szerint volt 
olyan alkalom, amikor húsz-huszonöten ültek a pénteki társaság kibővített asztalánál. Kner Imrével 
való találkozások akár Gyomán, akár a fővárosban, az ő magávalragadó személyisége folytán 
felejthetetlenek maradtak. Persze most, miként a továbbiakban, a magam emlékeire támaszkodom, az 
emlékeket ellenőrizve levelezésünkkel; az eddig nyomtatásban kiadottakon kívül azokkal is, amelyek a 
Gyulán lévő, Békés megyei Levéltárban fennmaradtak. 

Szabó Ferenc a gyulai levéltár vezetője - köszönettel tartozom néki - xerox-másolatokat 
készíttetett Kner Imrével folytatott levelezésemről. Ez a másolatanyag - magamat is meglepett -
több mint száz lapot tesz ki. És mivel a Szegedi Fiatalok voltak annak idején a legfiatalabbak, akik a 
könyv művészetének ezzel a kiváló személyiségével kapcsolatban lehettek, megkaptam Gyuláról a 
Buday Györggyel, Ortutay Gyulával és Radnóti Miklóssal volt levelezését is. Az utóbbiakról készült 
másolatok további ötszáznegyvenhét lapra terjednek. Egyedülálló forrásanyag ez a hat és félszáz lapnál 
is nagyobb terjedelmű levelezés. Olvasása nyomán nemcsak Kner Imre belső világa, tépelődései, 
vívódásai, valamint tipográfiai megoldáskeresései, nyomdájának gazdasági problémái bontakoznak ki, 
hanem közel tíz esztendőnek - Imre számára az utolsó tíz esztendőnek - a világa, az országnak és 
azon belül Békés megyének társadalmi körülményei, a magyar közigazgatás sötét rejtelmei, s a 
politikának az ő személyes világán átsütő vetülete. Kortörténeti - és nem is szűk keresztmetszetű -
képsorozat tanúi vagyunk, s bizonyosra vehető, hogy a fiatalabb művelődéstörténészeink között 
lesznek, akik élni fognak e kiemelkedő forrásanyag teljes feldolgozásának lehetőségével. A kortársnak 
persze sem most, sem máskor, nem ez a feladata. 

A Szegedi Fiatalokkal való kapcsolatáról csupán a következőket: munkásságunkra, a falujárásra, 
vitaüléseinkre, kiállításainkra, könyvsorozatunkra, a színházi kezdeményezésekre - írtak erről már 
mások, mint Ortutay Gyula, Baróti Dezső, Tomori Viola, Csaplár Ferenc, s magam is - nemcsak a 
sajtó figyelt fel - a jobboldali ugynúgy, mint a baloldali, köztük a kolozsvári Korunk - , hanem 
többen személyesen is felkerestek bennünket. így járt nálunk, még a kezdeti időben, a Bartha Miklós 
társasági korszaka idején, a fiatal József Attila. Később Féja Géza. Biciklin karikázott hozzánk 
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Balmazújvárosból Veres Péter. Lejött - már egy regénnyel a háta mögött - Buday kolozsvári 
iskolatársa, Kolozsvári Grandpierre Emil. Az erdélyiek közül megfordult nálunk Tamási Áron, Kós 
Károly, Ligeti Ernó'. Újpestről Berda József. A Nyugat nagy nemzedéke sorából Móricz Zsigmond. E 
szép sorba tartozik Kner Imre is, aki ugyancsak meglátogatott bennünket. Az ó' szegedi útja idején nem 
voltam odalent, s így az én első", vele való személyes találkozásom későbbre, 1937 végére vagy 1938 
elejére esett. (A megmaradt levelezésünkben az elsőt 1938. május 15-i dátummal kaptam tőle. Egy 
azelőtti találkozásra utalás van benne, a hangnem azt sejteti, hogy már jóval korábban lehetett a legelső 
együttlétünk.) Viszont a személyes találkozást megelőzően, én magam szintúgy, mint kortársaim, 
barátaim, Kner Imrét éppen kiadványai folytán a nagy egyéniségek között tartottuk nyilván. Szívem 
szerint írtam néki az egyik gyomai nyomtatvány elküldése után, 1939-ben, mindnyájunk véleményét is 
kifejezve: „Nagyon köszönöm a Históriák és mesés fabulák megküldését. Én már úgy vagyok, hogy 
Kner nyomtatványra nem is merek dicsérő jelzőt emlegetni, olyan klasszikusok ezek már, mint akár az 
Ady nemzedék irodalma." (Bp. 1939. XII. 27.) 

A kiváló tipográfus iránti tisztelettel beszélgettem vele, amikor munkahelyemen, az Országos 
Széchényi Könyvtár Muzeális Osztályán, a könyvtár főigazgatója, a könyvtörténész, Fitz József 
kíséretében hozzám jött. Az első találkozás, bárkivel is volt légyen az, emlékezetes marad. 
Felejthetetlen számomra a Kner Imrével való első találkozás ugyancsak. Ha a beszélgetés tényanyaga el 
is mosódott, azonban lényege, a személyiségéből áradt légkör bennem él. Emlékezetemben szinte most 
is ott áll velem szemben ez a rendkívül udvarias, végtelenül szerényen viselkedő, alacsony, kissé hízásra 
hajlamos férfi. Magas homloka volt. Felette rendezetten simult sötét haja. Sűrű szemöldöke alatt 
koromfekete szeme tüzesen ragyogott. Emlékszem a kezére is. Utóbb is sokszor figyeltem szavait 
kísérő kézmozdulatait. Munkás- és művészkéz volt ez egyszerre. Nyomdai munkához is hozzászokott 
izmos ujjak, közülük a hüvelyk - azt mondják ilyen a művészeké, - kissé hátrahajolt. Szavait és 
kézmozdulatait a folytonos sietés jellemezte. Kner Imre - ahányszor láthattam - mindig sietett. 
Később, többnyire esti, baráti beszélgetéseken áradt belőle a mondanivaló. Most semmi felesleges szó 
nem hagyta el az ajkát. Munkahelyemen voltunk, s bizonyára akként vélekedett, itt csupán a 
megoldandó feladat lehet a téma. Nyilván valamelyik tervéhez kérte segítségemet; valószínűleg a 
könyvtár gyűjteményében őrzött régi magyar nyomtatvánnyal kapcsolatosan. A látogatás témáját nem 
őrizte meg emlékezetem. Levélbeli dokumentum híján nem szeretnék a stilizáló képzeletre 
hagyatkozni. Ana viszont jól emlékszem, hogy mondanivalóját előadva elbúcsúzott, s már indult is 
jellegzetesen gyors járásával a Könyvtár lépcsőházba nyíló bejárata felé. 

Első dokumentálható együttlétünk ismét a Széchényi Könyvtárban volt, 1938. május 10-e táján, 
figyütt néztünk át egy úgynevezett Adressbuchot, keresve egy bizonyos Kulka Sámuelt, aki az 1870-es 
évtizedben a pesti Stáczió (ma Baross), ezt követően a Szondy, majd a Lujza utcában lakott. Megkért 
Kner Imre, hogy kíséreljek meg nevezettel kapcsolatban egyéb adatokat is felkutatni. Sejthető, hogy 
erre a mind jobban fasizálódó ország rendelkezéseivel összefüggésben volt szüksége. A hozzám írt első 
Kner Imre-levél tájékoztatást nyújt erre nézve: szegény sógornőmnek igen-igen nagy érdekei 
fűződnek ahhoz, hogy bizonyosat tudjunk felőle." Majd: „Ha mégis sikerülne bizonyosat tudni. .., 
azért nagyon hálás volnék, mert akkor az adózási adatait könnyebb volna megszerezni." Röviden: Imre 
egyik sógornője magyar állampolgárságának igazolására, vagy valami hasonlóra volt szükséges az egyik 
felmenőnek, Kulka Sámuelnek adófizetése bizonyítására. Elfojtott keserűséggel adta elő most monda
nivalóját, csakhogynem szégyenkezve a kormány helyett a fasizmus szellemében fogant rendelkezések 
miatt. Hogy Kner Imre miként reagált az „ordas eszmék" világára, minden magyarázó szónál 
pontosabban jelzi még az előző év végén írott, címzés nélküli (valószínűleg Túróczi-Trostler Józsefnek 
szóló) eddig kiadatlan levelének néhány sora: úgy érzem, hogy éppen olyan magyar vagyok, mint 
eddig, s ez az érzésem nem fog megváltozni később sem, bármi lesz is velem . . . s nem ahhoz a fajtához 
tartozom, amelyet külső erőszak érzéseiben meg tud változtatni. Nem is vagyok hajlandó azokat, akik 
ezt csinálják, a magyarsággal azonosítani. Hiszen a magyar problémákat régebben látom és szolgálom, 
mint ők, a gyerekeim a Bartók-Kodály népdalokat a beszéddel együtt tanulták meg s kora gyerek-
ségüktől kezdve igazi és nem nemzetiszínházkörüli magyar népművészettel vettem őket körül. Feles
legesnek sem érzem magam itthon. És azt sem fogom senkinek soha elhinni, hogy amit Apámmal 
együtt 56 esztendeig végeztem, káros vagy becstelen munka volt. A többi most már mindegy. - " 

Ezek a vívódó, vallomásos szavak azonos gyökerűek Radnóti Miklósnak ugyanebből az időből 
származó megnyilatkozásaival, s verseivel, az 1936-ban keletkezett Járkálj csak halálraítélt című 
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költeményétől, a Nem tudhatom .. .-on át, utolsó írásba foglalhatott szavaiig. A Kner-levelezést 
ismerve írom, hogy Imrét - a viszonyok mind súlyosabbá válása idején - ugyanígy állandóan 
foglalkoztatták, gyötörték e kérdések. Ez a sebzett, a közeljövőt biztos érzékkel bizonytalannak, 
tragikusnak látó férfiú telítve volt indulattal, s ugyanakkor keményen, határozottan állott a lábán, s 
végezte a maga hivatása szerinti munkát, öt, a betű poétáját, - mert az volt halhatatlanságát biztosító 
alkotásaiban - nem is csekély mértékben költőnek kell tekintenünk gondolkozásában, cselekedetei
ben, magatartásában is. Költői légköre van az imént citált, vívódó, vallomásosan állást foglaló sorainak; 
de ehhez hasonlókat idézhetnénk bőségesen más leveleiből és személyes találkozásokon elhangzott 
szavaiból. Azonban úgy hiszem, állásfoglalások, vallomások - már kiválasztásuk folytán is - Kner 
Imre utolsó korszakában, a gyomai nyomdából kikerült kiadványok. Hiszen mi volt, ha nem állás
foglalás, amikor 1937-ben megjelenteti Zsolt Béla Ars scribendi vagy az időszerű újságírás című 
röpiratát? ! Zsolt ugyanis igazságra törő hittel tiszteleg a náci gyűjtőtáborba zárt, Nobel-békedíjas 
újságíró Kari von Osszietzky előtt, kiállva a fasizmus ellen, s állást foglalva a spanyol köztársaság 
mellett. És nem tudom nem jelképesnek tekinteni, hogy Gyomán készült 1938-ban Radnóti Miklós 
életében utolsónak megjelent, új verseit tartalmazó önálló kötetet, a Meredek Út. (A Haiman György 
tervezte könyvet a Magyar Bibliophil Társaság az év legszebb öt kiadványa közé sorolta.) 

Folytatva a mind sötétebbé váló időszakbeli Kner-kiadványokra történő utalást: - Üjra csak a 
vallomás és a magyarságért való aggodalom húzódik meg annak a gyomai nyomtatványnak a hát
terében, amelyet a második világháború kitörését követő hónapban, Kodály Zoltán tiszteletére 
jelentetett meg. Nem más ez, mint a Psalmus Hungaricus szövege, az LV. zsoltár Kecskeméti Vég 
Mihálytól származó parafrázisa. Joggal írta ezzel kapcsolatban Haiman György - aki különben elsőnek 
figyelt fel e Kner-korszak jelentőségére, - hogy a zsoltár „1939-es gyomai kiadásával Kner Imre újra 
felidézte Vég Mihály és Kodály aggodalmait, amelyek mind a nemzetre, mind saját sorsára ismét 
tragikusan időszerűvé váltak és be is teljesedtek". A példák sorolhatók tovább: - 1940-ben Ortutay 
felkérésére, a könyvnyomtatás feltalálásának ötszázadik évfordulója alkalmából a gyomai nyomda 
vezetője előadást tart a rádióban, A könyv művészete címen. Mintaszerű esszé ez a témáról. És 
ugyanekkor vallomás ez is. A szakmai elemző szavakat átszövi a pátosz, némely mondata úgy hangzik, 
mint valami testamentum az egyetemes kultúráról, a magyar könyvről, a nemzet iránti felelősségről. 
Idézek az esszé utolsó bekezdéséből egy mondatot, majd a zárósorokat: „A magyar nyelv belső 
törvényszerűségein múlik az is, hogy magyar szedéshez csak bizonyos fajta betűk alkalmasak." Nem az 
én feladatom a szakszerűség oldaláról elemezni, magyarázni ezt a mondatot. Annyi bizonyos, nem 
véletlenül volt Kner Imre határtalan tisztelője Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak. Le merem írni, 
arra törekedett ő a tipográfiában, mint a muzsikus nagy testvárpár a zenében! Folytatom az idézést a 
rádióelőadásból: „. . . ezek az elemek (a tipográfia elemeiről van szó) számtalan, csodálatos lehetőséget 
rejtenek magukban, s a magyar lélek a magyar könyvnyomtató által a maga sajátos módján igyekszik 
ezeken keresztül megoldani az emberiség egyetemes kérdéseit. Szeresd hát a magyar könyvet, magyar 
olvasó - szeresd és tiszteld mesterségedet magyar könyvnyomtató, és a legegyszerűbb feladatot is azzal 
az érzéssel, azzal a felelősségtudattal igyekezz megoldani, hogy nemzetedért dolgozol, amikor magyar 
könyvet csinálsz." 

A hazafiságot és a nemzeti hagyományokhoz való törhetetlen ragaszkodást illusztráltuk az utóbbi 
bekezdésekben. Magyarázatra sem szorul, hogy ugyanez az érzelem világ járta át, a szintén 1940-ben 
napvilágot látó Kner kiadványnak, Tótfalusi Kis Miklós Mentségének megjelentetésekor, szívvel-
lélekkel beleélve magát a hajdani nagy nyomdász sorsába. És végül, újra csak nem kell magyarázni; 
miért jelentette meg 1941-ben Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című remekét, Joó Tibor szép 
utószavával. (A kiadás terve ott született meg a Belvárosi kávéházbeli pénteki asztalnál.) Emlékszem, 
milyen csillogó szemekkel beszélt Kner Imre Joó Tibor utószaváról, amelyben ilyen szavak olvashatók: 
„Ma is azért nyújtjuk a nemzet felé, mint egykor írója. Azért, hogy ismét szóljon hozzá kemény, éles, 
szívig ható hangja: hogyan ápoljátok őseitek hagyományait, emlékeztek-e hajdankorok képeire, miként 
mi századról századra szállítánk, hívek voltatok-e hozzánk? megmaradtatok-e a magyar nemzetnek? 
vagy e nemzet helyére mit fogtok tenni? " 

(Néhány szót ejtenünk kell Joó Tiborról, aki 1901-ben született és Buda felszabadulása előtt nem 
sokkal, 1945 elején, gránátszilánk okozta vérmérgezés következtében halt meg. Felszabadulást meg
előző lexikonban az olvasható róla, hogy elsősorban „történetfilozófiai tanulmányokkal" foglalkozott. 
Fűzzük hozzá ehhez: - gondolkozását főként a német teológus-filozófus és szociológus, Ernst 
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Troeltsch határozta meg. Egyik első munkáját is az ő történetfilozófiájáról írta. Szellemtörténeti 
törekvésének ugyancsak Troeltsch tanai voltak a fó' inspirálói. Sokat foglalkoztatta Joó Tibort a 
magyar nemzeti eszme problematikája is. E tematikához a nácizmus sikerei, s vele az itthoni viszonyok 
fokozódó fasizálódása vezetett. Nem lehet célom munkássága értékelése, bírálata. Zárójeles mondatai
mat csupán azért vetem papírra, mivel a felszabadulás óta - ha nem tévedek, - érdemlegesen a nevét 
sem írták le. Igaz, Troeltsch irracionalizmusától sohasem tudott teljességgel elszakadni. Munkásságának 
egésze aligha lehet hivatkozásunk tárgya. Azonban a hazai helyzet mind sötétebbé válása, s annak 
átélése, német mesterére visszanyúló irracionalizmusán is oldott valamit. S fiaként cikkeit követ
kezetes, bátor antifasizmus járta át. Miként a Nemzeti hagyományokhoz írott utószavában, tradícióink 
idézésével bátran nyilvánított véleményt a fasizmus ellen. A hazai viszonyok végsó' elaljasodása idején 
pedig - rajtam kívül talán már csak Kaesz Gyuláné és Pécsi Blanka tanúskodhatik róla - humaniz
musából táplálkozó bátor, nagyon is kockázatos cselekedetekre is képes volt.) 

Visszatérve Kner Imre arcképéhez, még néhány vázlatos vonást szeretnék felrajzolni, levelezésünk 
bó'séges anyaga alapján. További mondandóim a Psalmus és a Mentség kiadásával függnek össze. 1939. 
március 28-án a következő kezdésű levelet kaptam Kner Imrétől: „Engedje meg, hogy egy szívességre 
kérjem, amelyet kérnék bizalmasan kezelni. Elküldtem b. címére ma Kodály Zoltán Psalmus 
Hungaricusát. A belső címlap utáni lapon ott van Kecskeméti Vég Mihály eredeti versének egy 
facsimüéje. Ezt képtelen vagyok kibetűzni. - Talán önnek nagyobb gyakorlata van az ilyesmiben. 
Kérem, legyen szíves ezt legépelni nekem, teljesen hűen az eredeti helyesírással." Egy hónappal 
később, elárulja Imre a „bizalmas kezelésre" vonatkozó kérés okát. így ír: „Megsúgom, hogy az a 
tervem, hogy ezt az eredeti szöveget régies merített papíron lenyomtatom korszerű tipográfiával. . . 
Kodály Zoltán számára. Meg akarom lepni vele, s ezzel akarom viszonozni irántam és családom iránt 
tanúsított kedvességét." (Április 20.) 

A Psalmus-szöveg kiadása Kner Imréné Kulka Etelka gondolata volt. (Annak idején Etelka nővére, 
egy orvos özvegye érdekében keresett adatokat Kner Kulka Sámuelre vonatkozóan.) Knerné az első 
világháború előtti években a budapesti Zeneakadémián tanult. Tanárai közt volt Bartók Béla. Leánya 
Kner Zsuzsa pedig a 30-as évek végén ugyancsak a Zeneakadémia növendéke, aki Kodály Zoltán 
előadásait hallgatta. A családnak Bartókhoz és Kodályhoz való vonzalmát, tiszteletét ezek a kap
csolatok is erősítették. A tipográfus kérését, a psalmus-szövegnek - az úgynevezett Boroszlói kéz
iratnak - gépírásba történő átírását nem sikerült teljesíteni. A szövegnek ugyanis egyes részeit nemcsak 
én, hanem a Kézirattárban velem együtt dolgozó kollégáim sem tudták kiolvasni. Kner most a zenei 
kérdésekben a legilletékesebbhez, Szabolcsi Bencéhez fordult - már korábban is levelezett vele a 
Psalmus ügyben, - aki a kibetűzhetetlen kézirat helyett végül a Kecskeméti Vég Mihály zsoltár
fordításának a „Gönci-féle" énekeskönyvben olvasható, nyomtatott szövegének kiadását javasolta. 
Szabolcsi Bence ötlete nyomán valósul meg most már a Kodály előtti tisztelgés. A kiadás nyomdai 
munkálatai során ezt követően is többször fordult még hozzám Kner Imre. Hozzászólásomat kérte a 
címlap és a kolofon helyes, kissé archaizáló szövegezését illetően, de még az egykorú helyesírás 
vonatkozásában, s annak a korrigálásban történő végrehajtása céljából. Szólhatnék még másról is a 
Psalmus-szöveg kiadásával kapcsolatban. A továbbiakat azonban feleslegesnek tartom, elsősorban azért, 
mivel a Knerék történetének többször idézett, szakavatott kutatója, Haiman György minden részletre 
kiterjedő, filológiailag megalapozott tanulmányt adott már ki. Kner Imre és a Psalmus Hungaricus 
címen. (Lásd: A könyv műhelyében című gyűjteményes kötetében, Bp. 1979. 185-209.). Magam 
csupán a kettőnk levelezésének összefüggésében óhajtottam röviden szólni. De talán így sikerült 
érzékeltetni;, hogy Kner Imre nemcsak a tipográfiában alkotott újat és jelentőset, hanem a hajdani 
tudós nyomdászok hagyományait követve, tudományosan is a lehető pontosságra törekedett. Hisz nem 
véletlenül levelezett, különböző problémáira magyarázatot keresve a Psalmus kapcsán Szabolcsi 
Bencével, velem, de a kiváló könyvtörténésszel, Fitz Józseffel is. A tudós könyvnyomtatónak ez a 
gyakorlata fokozottabban nyomon kísérhető Tótfalusi Kis Miklós Mentsége, kiadásával kapcsolatos 
együttműködésünk, illetőleg a megjelentetést felidéző több mint nyolcvan levelünk és ekkori 
személyes találkozásaink alapján, önálló tanulmányt írhatnék & Mentség kapcsán Kner Imre tipográfusi 
és emberi vonásairól, valamint egy könyv készüléséről, elkészítéséről. De már csak utalásokra telik. 

Még a Psalmus munkálatai folytak, amikor (1939. augusztus 8-án) azt írja Imre, hogy régen szerette 
volna elolvasni Tótfalusi művét, hozzáfűzve: „Kodály Zoltán említette a múlt héten s ezért vált újra 
aktuálissá." Kérdése hozzám: - Hol található az 1698-ban megjelent unicumból? - Válaszomban 
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szóltam a Széchényi Könyvtárban található Mentség-példányról, s műve kapcsán a hajdani nagy 
nyomdászról: „ . . . óriási ember volt. . . hónapok múlva is kíséri az embert, mint valami sötét árnyék, 
kísértetiesen . . . " (Augusztus 10.) Postafordultával jött válaszában így szól: „Mindig szimbólumnak 
éreztem az ő személyét." Mieló'bb szeretné elolvasni a művet. Már új kiadásra is gondol, amire Kodály 
is buzdítja. Kéri tőlem az unicum példány tipográfiai leírását, s céloz annak lefényképeztetésére: „Ki 
tudja, mit hoz a jövő, köztünk mondva, - írja - emléket szeretnék állítani M. Tótfalusi Kis Miklósnak 
s áldozatot is vállalni azért, hogy ezt a kis feladatot megoldhassam". (Augusztus 11.). Az esztendő' 
végén, a Psalmus megjelenése után, a megrendelt fényképmásolatokat sürgeti. Nem is egyszer. 
1939-ben, 1940-ben az ország legnagyobb könyvgyűjteményének/az Országos Széchényi Könyvtárnak 
csupán egy igen kicsiny, munkával túlzsúfolt laboratóriuma volt. Közben Kner Imre beledolgozza 
magát a nagy nyomdászelőd egész világába. A tájékozódás terén odáig megy, hogy egy svéd folyóirat
ban megjelent Tótfalusi levelek lefordíttatását kéri. Persze tipográfiai problémái is bőven vannak a 
tervezett kiadás kapcsán. Április 21-én arról tudat, hogy a munkához szükséges „ligatúrákat és 
ékezetes betűket" két hét múlva tudja csak szállítani a betűöntő, és akkor kezdhetnek a szedéshez. A 
minden körülményre figyelő, körültekintő férfi már most jelzi: „Ettől az időtől fogva aztán részletek
ben küldöm a korrektúrát, mert azt magam is könnyebben tudom részletekben beilleszteni a napi 
munkaprogramba." A napi munkaprogram nem más, mint az üzem hétköznapi feladatai, a tevékeny
séget biztosító, jövedelmező nyomtatványok készítése. Mert a Tótfalusi könyvéri -• jól tudta -
ugyané levélben írja: „ . . . pénzt nem kapunk . . . az egész szívügy, úgyis nagyon sokba kerül. . . " 
Május 20-i keltezésű levelében ismét a körültekintő Kner Imre szól; érdeklődik, mikor megyek 
szabadságra, „a könyvtárt mikor zárják, vagyis meddig kell elkészülnünk a korrektúrákkal". És már 
tájékoztatást vár arra is, hogy áll a kiadványhoz írandó kísérőtanulmányom? 

Persze a Mentséghez fűződő levelekben csaknem mindig egyebekről is beszél. Még arra is van 
érkezése, hogy figyelemmel kísérje publikációimat. Az iménti levél utóiratában korántsem udvariasság
ból, hanem a minden iránt érdeklődő ember ekként ír: „Most tudtam csak elolvasni a Nyugatban 
megjelent Apafi-tanulmányt, amely nagyon érdekelt. Kisdiák koromban az olvasókönyvben benne volt 
Jókainak egy Apafiról írt rövidebb írá^a és igen kitűnő magyartanárunkkal egyszer több órán alaposan 
analizáltuk. Ezért hagyott ez nagyon mély nyomot bennem s azóta is érdekel Apafi." Kner Imre 
ekkori Mentség-központú, de minden egyébről is - szinte hangosan gondolkozó - levelei arra 
késztettek, hogy csaknem fiúi hangnemben szóljak hozzá válaszaimban. Beszámoltam készülő 
munkáimról, s fiatalosan elképzelt tömérdek tervemről, amelyeknek többsége negyven esztendőnél 
hosszabb idő elteltével sem valósult meg. A levelezés centrális anyagánál maradva. Május 25-én írja, 
hogy elkezdték a szedést. Az aktuális teendők mellett most már folyamatosan mind többször szövi 
bekezdéseibe a Mentséghez fűződő személyes érzelmeit. ,,. . . ezt aféle nemzeti ajándéknak 
szánom . . ." Majd a levél befejezése: „Előre is nagyon köszönöm, hogy segít ennek a feladatnak a 
megoldásában. Mit lehet tudni, hátha mint moriturus salutál az ember a magyar nyomdász ősöknek, a 
mai történelmi forgatagban, de akkor is kötelességemnek érzem ezt . . ." Három nap múlva már küldi 
az első hét oldal levonatát, minden árnyalat aprólékos ellenőrzését kérve. Az eredetit - még az egykori 
sajtóhibák tekintetében is - pontosan követő kiadásnál van mit ellenőrizni, s Imre számára minden 
oldal szedése újabb és újabb megfigyelésekre ad alkalmat Tótfalusi tipográfiai gyakorlatát illetően. 
Kérdései egymást követik a maga észrevételeinek ellenőrzésére tőlem és általam mások részéről 
ugyancsak. A pontosságra és a nyomdai tökéletességre törő férfira csak bámulattal tudok gondolni 
ma is. 

Az egymást gyors tempóban váltó levonatokat kísérő leveleinek további témájára csak utalni 
szeretnék. Idézésre néhány esetben fog még sor kerülni. Szó esik a hajdan címlap nélkül kiadott 
Mentség címlapjának szövegezéséről, az új kiadvány díszítő elemeiről, a lapok számozásának kérdésé
ről, a példányszámról, a tiszteletpéldányok számáról, hogy kerüljön-é a kiadvány könyvárusi forgalom
ba, vagy csupán könyvtáraknak, intézményeknek, kiemelkedő személyiségeknek, íróknak, művészek
nek, a tudomány embereinek és a sajtónak juttassunk példányokat. Téma köztünk - ezt is meg
említve - az elkészülő Mentség kötelező cenzúrára küldése. Ennek kapcsán furcsa érzés járt át 
bennünket. Egy közel két és fél évszázaddal azelőtt fogalmazott művet továbbított a nyomda az 
illetékes hatósághoz, olyan alkotást, ami az 1930-40-es esztendők hazai urai ellen ugyanolyan 
vádiratként szólt, mint ahogy elevenébe vágott Erdély hajdani hatalmasainak. Levélváltásainkból nem 
lehet nem utalni még arra, hogy a kiadványhoz készített kísérő-tanulmányomhoz megfontolandó 
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észrevételeket tett. Hogyne szólt volna érdemlegesen? ! Hiszen a nyomdász és a sorsüldözte ember 
szemszögéből élte át a Mentség szerzőjének világát. A humanista, nyomdájának munkásaival is együtt 
élő, együtt érző férfi egyik levelében így ír: „Mennél többször olvasom a szöveget, annál modernebb 
embernek érzem Kis Miklóst, vannak olyan szempontjai, amelyek abszolúte aktuálisak ma is. Amikor 
pl. azt mondja, hogy a nyomdászmunkásnak sokkal nehezebb önállóvá lennie, mint másnak, a kilátása 
az, hogy holtig alkalmazott marad, tehát megfelelő szociális gondoskodásra van igénye. Vagy mennyi 
mai kiadó- és nyomdászgond, amikor azt mondja, hogy ha túl keveset nyom egy munkából, akkor 
túl sok költség esik egy példányra, ha meg sokat, akkor nyakán marad és nem hozhatja be a költséget. 
Felelet ez az ő n múltkori Nyugat-beli írására is." (Könyvek a „ponyván" című cikkemre céloz.) 
Szakmai megfigyelések, tanulságok és találkozások sora következik Kner Imre számára a munkálatok 
kapcsán. A szakmai találkozásoktól elválaszthatatlanok az emberi találkozások, a két nagyot akaró, 
sorsüldözte férfi életútjának nem egy párhuzama. 

Már a 30-as évek végén írt leveleiben kifejeződik, hogy ugyanúgy látja a sorsát - szó esett már 
erről - , mint Radnóti a „Járkálj c.ak halálraítélt" című költeményétől fogva. És ugyanolyan felelős
ségérzéssel dolgozik, s alkot remekeket. íme egy 1938. december 5-én, ismeretlen címzetthez küldött 
leveléből: „ . . . mindent el akarok követni a vállalatért, amelyhez annyi szegény ember megélhetése 
fűződik." Majd odébb: ,,. . . és dolgozom tovább, a többit a sorsra kell bíznom." A Mentség munkála
tai közben sokszorozódnak a tárgyilagos közlések sorában az ilyen mondatok, félmondatok:,,. . . amíg 
még módomban és lehetőségemben van." Július 2-ikán lemegyek Gyomára, hogy a magam tanul
mányát korrigáljam, s ezzel a Mentség megjelentetése végső szakaszához jusson el. Kora reggel 
érkeztem. Teendőink elvégzése után végigvitt az üzemen. Össze is ismertetett a munkások egy részével. 
Bizonyára ekkor szorítottam először kezet egy fiatal szedővel, aki a felszabadulás után különböző 
fontos politikai funkciókat töltött be, a könyvkötőrészlegben pedig azzal a munkásnővel, akinek a 
fiából lett nemzetközi rangú tudós, s közéleti ember. A Kner nyomdának öntudatosító hatása volt. 
Nem véletlen, hogy innen jött 1945 után, a már jelzetteken kívül, egy évek során miniszteri posztot 
betöltő asszony, kiváló színművésszé váló fiatalember, és az elsőnek említett mellett, a tudományban 
egy másik, majd ugyancsak jelentős eredményeket felmutató ifjú. 

Estefelé utaztam vissza a fővárosba. így órákat tölthettem Kner Imrével őszinte, nyílt beszélgetés
sel. Telítve volt munkakedvvel és ugyanakkor mélységes keserűséggel. A Mentség még meg sem jelent, 
amikor behívták munkaszolgálatra. A munkából esténként hazamehetett, s testi fáradtsága ellenére, 
éjszakába nyúlóan dolgozott, irányította a munkát, tanította munkásait. A Mentség megjelenését 
gazdag sajtóvisszhang követte. A baloldali írókat, tudósokat megmozgatta Tótfalusi jelenhez is szóló 
alkotása. Imre emlékműnek szánta a kiadást, de felkiáltójellé is vált. A barbárság elleni tiltakozássá. A 
kiadót örömmel töltötte el a visszhang, különös örömmel Kodály Zoltán gyönyörű tanulmánya. A 
nagy muzsikus a mű elemzésével, bátor, nyílt szavakkal maga is az egykorú jelenre irányította Kis 
Miklós mondanivalóját. 

A Mentség megjelenése után nem szakadt meg Kner Imre és köztem a levelezés. 1943-ban 
beszámoltam néki egy XVII. századi, Tótfalusiéhoz hasonló sorsú erdélyi férfival kapcsolatos kuta
tásaimról. Utolsó fennmaradt, hozzám írt levelében így válaszol: „Bizonyára sok ilyen sors rejtőzik 
még és ki tudja milyen érdekesek . . . De hidd el, hogy én is tudnék nagyon érdekeseket mesélni a 
magaméból. Itt is vannak körülöttem Mentségbe kívánkozó dolgok, de hát nem lehet megírni ezeket. 
Majd ha egyszer lesznek nyugodtabb idők . . ." (1943. január 19.) 

Nem folytatom tovább. Kner Imre számára a nyugodtabb napok nem jöttek e l . . . 

290 


