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KNER Imre szakkönyvtára. Címjegyzék.
A-Magyar Iparművészeti Főiskola Könyvtárának Kner- 
különgyűjteménye. Készítette: Zöldy Pál 
Békéscsaba-Gyoma. 1985. 63 p.

Könyvtárainkban rengeteg elfeledett, sokszor fel 
sem dolgozott különgyűjtemény található. Pedig e „kis 
könyvtárak összetételüknél, egységüknél fogva fontos 
információkkal szolgálhatnak kutatóknak, érdeklődők
nek. Most örömmel üdvözölhetjük Zöldy Pál könyv
táros munkáját, Kner Imre szakkönyvtárának bibliográ
fiai feldolgozását, s közreadását.

Kner Imre (1890-1945) igen fontos helyet fog
lal el a 2 0 . századi magyar nyomdászat történetében. 
Ő a magyarországi „szép könyv” egyik mestere. Gon
dosan ügyelt arra, hogy ne csak szép, de tartalmas, 
színvonalas munkák kerüljenek ki keze alól. Munkáját 
tudatos program irányította. Műveltségét elsősorban ol

vasmányaiból merítette. Jól ismerte kora könyvtörténetét, könyvművészeti szakiro
daimát. Szerette a könyvet. Nemcsak alkotni, de olvasni, gyűjteni is. Többezer kötetes 
szépirodalmi és művészeti kollekciója mellett egybegyűjtötte a nyomdászati szakköny
veket, a tipográfiai szempontból érdekes, kiváló kiadványokat. Könyvtárát 1944-ben 
-  Kner elhurcolása után -  lefoglalta a „Zsidó műkincsek kormánybiztossága” . Egészen 
1973-ig hevert a kollekció, mikor a mintegy 1300 kötetes szakkönyvtár a Magyar Ipar
művészeti Főiskola Typographikai Tanszéke Könyvművészeti Gyűjteményébe került. 
Jelen bibliográfia a Kner-szakkönyvtár anyagát mutatja be korrekten, egyszerű címle
írásokkal, hozzáférhetővé téve a főiskola könyvtárának eddig kevéssé ismert különgyűj- 
teményét.

Az összeállító, Zöldy Pál öt nagyobb tartalmi egységre bontva sorolja fel az anya
got: nyomdászattörténet; nyomdatechnika; könyvtervezés, könyvművészet; betűöntödék; 
művészet. E fejezeteken belül értelemszerű csoportosításban találjuk az egyes műveket. 
A könyvek jelentős része német nyelvű, számos az angol, francia és magyar irodalom, 
de ezeken kívül egy külön fejezetben találkozhatunk svéd, dán, holland, norvég, finn, ro
mán és orosz nyelvű szakkönyvekkel is. A bibliográfia felépítése tematikus. A felsorolt 
témák jegyzékét a bevezető után közölt tartalomjegyzék részletesen, érthetően ismerteti. 
E mutató -  jelen esetben -  a legfontosabb, érdemes lett volna azonban egy szerzői név
mutatót is készíteni a bibliográfia sokoldalúbb használhatósága kedvéért. Szerencsésnek 
tartom, hogy a szerkesztő az ún. szakirodalmi anyag után műfajokra bontva megismertet
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bennünket a gyűjteményben található egyéb művekkel is. (Szépirodalmi, művészi kivitelű 
könyvek; évkönyvek, almanachok; folyóiratok; régi könyvek.) A jegyzéket Kner könyvei
ben található, Divéky Józseftől, Kozma Lajostól, Örkényi Istvántól és a tulajdonostól, 
Kner Imrétől származó exlibrisek fotómásolatai zárják.

E kiadvány az 1945 előtt megjelent könyv-, nyomda-, kiadástörténeti, könyvmű
vészeti szakirodalom egy igen igényes gyűjteményét regisztrálja. Fontos, értékes segéd
eszköze lehet az e témában kutatóknak, művelődéstörténettel foglalkozóknak, egyetemi, 
főiskolai hallgatóknak, antikváriusoknak, s minden érdeklődőnek, aki szereti a szép 
könyvet.
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