
150 éve született Kner Izidor 
150 éve, 1860. február 5-én a Békés megyei Gyomán látta meg a napvilágot a magyar nyomdaipar 

egyik kiemelkedő alakja, Kner Izidor. Életútját végigtekintve klasszikus cégalapító, a lehetősségeket 
észrevevő és azokkal élni tudó vállalkozó1, közismert személyiség pályáját követhetjük nyomon. Szí-
vós munkával elérte, hogy a sáros alföldi település neve nemzetközileg is jól csengő könyves műhely 
fellegváraként lett közismert. 

A Kner-család ősei több nemzedékre visszatekintve vándor könyvkötők voltak, Kner Izidor édesap-
ja, Kner Sámuel szerint nevük a tót lakosság becéző megszólításából, a „pán knyihár" kifejezésből lett 
Knerré. Kner Izidor nagyapja a Vág vidékéről került a Pest megyei Gyón községbe. Továbbvándorolva 
1830 körül Békésszentandrásra érkezett, ahol könyvkötőként dolgozott halálig. Két fia könyvkötő, a 
harmadik cserzővarga volt. Közülük Kner Sámuel néhány hónapos inaskodás után Nagyváradon, majd 
Szarvason dolgozott. El akarta kerülni, hogy apjának konkurense legyen, ezért 1854-ben átköltözött 
Gyomára, ahol könyvkötő műhelyt nyitott.2 

Kner Izidor Amerikában élő leszármazottai meséltek egy kedves legendát, mely szerint a család va-
lamelyik könyvkötő őse 1825-1830 körül megbízást kapott az egyik Estreházy hercegtől, hogy néhány 
értékes könyvét kösse be. Nagyon megtisztelő volt ez a felkérés, ám a könyvkötő gondatlanul végezte 
munkáját: a lapszélek aranyozásakor nem elég szorosan helyezte a könyveket a présbe és a ragasztó be-
folyt a lapok közé. Csak másnap vette észre, hogy óriási hibát követett el, hiszen a könyv lapjai összera-
gadtak. Ezért ijedtében, a herceg haragjától való félelmében igyekezett olyan messzire menni, hogy ne 
találják meg. így került a Dél-AlfÖldre.3 

Mint felmenői, Kner Izidor bölcsője is könyvek között ringott, így szinte természetes, hogy ő is csa-
ládja ősi mesterségét folytatta. Inasévei alatt több nyomdában, könyvkötészetben dolgozott és „kontár" 
módon elsajátította a nyomdászmesterséget is. Ennek akkor vette hasznát, amikor 1882-ben a gyomai 
elöljárók biztatására 74 forint készpénzzel és a helyi takarékpénztár hitelével nyomdai vállalkozásba 
kezdett. 

A kiegyezés utáni fellendülő gazdasági időszakban kezdte meg működését, de a nyomdaalapítást 
maga Kner is bizonytalan kimenetelűnek érezte. 1883-ból származó iparengedélyének alsó részen ol-
vasható kézírásos megjegyzése, miszerint: „A nyomda 1882. júniusban nyílott meg apám nevében és 
iparengedély nélkül volt üzemben a fenn nem állhatás reményében a fenti ideig"4. A szegényes, mosto-
ha körülmények között dolgozó Kner első kiadványai rövid terjedelmű egyházi nyomtatványok voltak. 
Színvonalas, kiváló minőségű termékei azonban hamar kiemelték a többi nyomda közül. A jó üzleti ér-
zék, a kiváló minőség, később az alkalmazottak szaktudása és munkamorálja, a munkaszervezés és a 
reklám meghozták az eredményt. Az egyszemélyes vállalkozás az évek, évtizedek alatt komoly üzem-
mé vált. Az első világháború kitörésekor már több mint 150 föt foglalkoztatott. Munkásainak megbe-
csülését jelzi, hogy az árszabály rendeletben előírtnál két osztállyal magasabba soroltatta be cégét a tu-
lajdonos, és így magasabb bért fizetett nekik. Alapítványt hozott létre munkásai javára és kollektív 
szerződésben rögzítette a munkaidőt, a munkabért és a fizetett szabadságot. Rangot és biztos megélhe-
téstjelentett Kner alkalmazottnak lenni. A nyomdaalapító, majd később a cég vezetésébe belépő fiai is 
korrekt kapcsolatot építettek ki az alkalmazottakkal. Mindvégig az egymásrautaltság, a kölcsönös tisz-
telet és megbecsülés jellemezte viszonyukat. 

A minőség, a szép könyvek, ízléses nyomtatványok által ismertté vált Kner Izidor a magyar közigaz-
gatás megreformálásában is úttörő szerepet játszott.5 Már nyomdai működésének indulásakor elkezdte 
készíteni a községi igazgatási nyomtatványokat és ügyesen megszervezte, hogy azok időben megérkez-
zenek a megrendelőkhöz. A községek jegyzői között hamar elterjedt, hogy ha gyorsan kell a nyomtat-
vány, Knerhez kell menni Gyomára. A nála készült rendelési illetve raktári számmal ellátott nyomtatvá-
nyok kicsinyített másaiból katalógusokat, mintatárakat készített. Ajegyzők ezekből könnyen beszerez-

1 Erdész Adám: A taposósajtótól a könyvüzemig. In: Sokszínű kapitalizmus. 2004. 132-153. old. 
2 Kner Izidor: Félévszázad mezsgyéjén. Kner Izidor ismert és ismeretlen emlékezéseiből. 1987. 12. old. 
3 Füzesné Hudák Julianna: "Virágzó könyveskert" 2005. 6-8. old. 
4 Lévav Botondné-Haiman György: A Kner-nyomda a, kiadványainak tükrében 1882-1944. 1. kötet. 1982. 

23-24. old. 
3 Kner Izidor: Fél évszázad mezsgyéjén. Kner Izidor ismert és ismeretlen emlékezéseiből. 1987. 77-100. old. 
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ték a szükséges nyomtatványokat. Az 1901. évi belügyi reform csak erősítette nyomdájának ezt a pro-
filját, s a községek nyomtatványszükséglete hosszú évtizedekre biztosította nyomdája számára a tisztes 
megélhetést. Annak érdekében, hogy az elvárásoknak meg tudjon felelni, fejlesztenie kellett üzemét. 
Ujabb hitel segítségével 1902-ben felépült a korszerűen berendezett üzeme, ahol kiváló szakembergár-
dája készítette és expediálta a nyomtatványokat szinte az ország minden részébe. A megrendelők érde-
kében irodaszereket gyártó magyar cégek termékeit forgalmazta, ezzel is igyekezett segíteni saját és 
mások üzleti vállalkozását. 

Napi kapcsolatban állt a közigazgatás szakembereivel, így Kner és később fiai maguk is a közigaz-
gatás szakértőivé váltak. Ez a gazdasági alapot jelentő tevékenység mindvégig jellemezte Kner Izidor 
könyvnyomdáját, ám emellett ízléses merkantil nyomtatványokat is készítettek, különleges, művészi 
báli meghívókat is forgalmaztak és értékes, szép tipográfiájú könyveket adtak ki. 

A művészi báli meghívók készítése és forgalmazása további babérokat termett. A századfordulót kö-
vető években Kner Izidor pályázatokat hirdetett a Lyka Károly szerkesztésében megjelent „Művészet" 
című folyóiratban báli meghívók tervezésére. A több száz beérkezett pályamű zsűri elé került és a meg-
felelő színvonalúnak talált alkotásokkal a Röpke Lapok című, rendszertelenül megjelenő folyóiratban 
találkozhatott a közönség. A változatos technikájú és stílusú alkotások igen népszerűek voltak, illuszt-
rálták az álarcos jótékony célú, bálok, hangversenyek és hazafias rendezvények hangulatát, különlege-
sek az arató-, szüreti, sport, tűzoltó és más mesterségekhez kapcsolódó rajzok, festmények. Kner Izidor 
szerette volna piacát szélesíteni, külföldön is forgalmazni ezeket a báli rendezvényekhez kapcsolódó 
meghívókat, plakátokat, belépő-és tiszteletjegyeket, de az első világháború megakadályozta ebben. 

Különös, hogy a gazdaságilag kevésbé kifizetődő könyvkiadás6 tette igazán híressé a nyomdát: a 
szép könyv fogalma mellé a Kner és Gyoma szavak párosultak. A Gyomán készült könyvek nemcsak 
tartalmuk, szerzőjük miatt értékesek, hanem igényes kivitelük miatt is. Kner Izidor az alapítástól kezd-
ve foglalkozott könyvkiadással. Ám 1907-től kezdve már elsőszülött fia, Kner Imre is bekapcsolódott a 
nyomda életébe, munkájába és egyre meghatározóbb szerepe lett a könyvkiadásban. A tartalom és a 
forma egységét sikerült művészi színvonalon megvalósítani, tipográfiai stíluskísérleteik egyedülálló-
ak.7 

A könyvek megjelenésében különböző korszakok figyelhetők meg: a korai szecessziós stílust az 
1910-es években tipográfiai „letisztulás" követte. Kozma Lajos 1920-és 1930 között tervezte meg és 
készítette el Knerék számára a barokk könyvdíszeket, körzeteket, iniciálékat és nyomdajegyeket. E 
könyvdíszeinek alkalmazásával megvalósult és kiteljesedett a barokk tipográfia, a legszebb könyvsoro-
zatok 1920-1922 között készültek. A Kozma-féle ornamens készlet egységes, de ugyanakkor egyedi 
arculatot adott a gyomai kiadványoknak: alkalmazhatták könyvön, oklevélen, részvényen vagy banki 
nyomtatványon, és különféle merkantil nyomtatványon. A Bodoni betű megvásárlásával és használatá-
val következett a klasszicista korszak. Az elegáns tipográfiájú könyvek számos hazai és külföldi kiállí-
táson szereztek elismerést. A nyomda jubileumai alkalmával különleges albumok, kötetek láttak napvi-
lágot, míg a bibliofília körébe tartozó magánkiadások igazi irodalom- és nyomdatörténeti kuriózumok. 
A munkában magas minőségi követelményeket támasztó Kner a könyvkiadás terén is alkalmazta a rek-
lám eszközeit, apa és fia grafikusokkal terveztette meg a nyomda cégjegyeit, vízjelét, könyvdíszeket, 
könyv és egyéb illusztrációkat. Megjelenő könyveit plakátok, könyvjelzők segítségével hirdették. A le-
velezőlapokon megjelenő könyvillusztrációk reklámcélokat szolgáltak és egyre ismertebbé váltak. 
Knerék kiadói tevékenysége, a szakmai és irodalmi munkásságuk révén kialakult szellemi kapcsolat 
igen sokoldalú, szerteágazó volt. A nyomdászat, a közigazgatás, az irodalom és a művészet világából 
sokan látogattak el Gyomára. 

A nyomdaalapítónak és feleségének, Netter Kornéliának hat gyermeke született, közülük négy 
könyves területen dolgozott. Imre és Endre Gyomán maradtak. Imre mint technikai vezető a nyomdát 
és a könyvkiadást irányította, Endre a gazdasági ügyeket intézte. Erzsébet könyvkötő műhelyt nyitott 
Budapesten, míg a legkisebb fiú, Albert a budapesti Hungária Nyomda művészeti vezetője volt. 

Kner Izidort és családját általános közmegbecsülés és tisztelet övezete. Kner Izidor jótékony tevé-
kenysége legendás volt, az élet szinte minden területén segített a rászorulóknak. Vendégszobát tartott 
fenn a vándorló nyomdászok számára. Alapítványok, fiatal tehetségek, alkotók, művészek számíthattak 
támogatására. Szűkebb pátriájában is sok egyesület, társaság támogatója, díszelnöke volt. Mint Gyoma 

6 Egy nyomdámühely titkaiból. 1882-2007. 2007. 32-145. old. 
7 Haiman György: A Kner család és a magyar könyvművészet. 1979. 15-49. old. 
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virilise és a helyi képviselőtestület tagja, a közügyekben is igen aktív volt, sok jó kezdeményezés fűző-
dik nevéhez. Gyűjtést szervezett Kálmán Farkas síremlékére, a helyi tűzoltóság támogatására, szervezte 
a járdaépítést, a Körös-parti szabad strand vagy a vízvezeték kiépítését. Az 1848-4-9-es szabadságharc-
ban és az első világháborúban elesett gyomai hősök emlékére 1927-ben szobrot állítottak, majd néhány 
évvel később hársfákat ültettek. A Református templom kertjében található szobor napjainkban is a vá-
rosi ünnepségek egyik helyszíne. A Hősök útján zöldellő fák helyi védettséget kaptak. A szegény csalá-
dok gyermekeit iskolakezdéskor tanszerekkel látta el és saját házában gyakran látta vendégül őket va-
sárnapi ebéden. 1912-ben életre hívta majd fenntartotta a Kner SC futball csapatát8. Számos hazai társa-
ságnak, egyesületnek volt a tagja, munkásságát kitüntetéssekkel díjazták. 

Közéleti és szakmai írásai, cikkei gyakran jelentek meg a helyi, megyei és országos lapokban. A jó 
tollú, jó humorú Kner rendszeresen látogatta a Borsszem Jankó című politikai élclapot szerkesztő 
Kagál társaságot. Aforizmái, humoros írásai nemcsak a sajtóban, hanem összegyűjtve, kötetben is nap-
világot láttak. Apró lurkóságok címen adta ki gyermekei, unokái kedves, vidám gyerekszáj történeteit. 
1931 -ben jelent meg életét és nyomdatörténetét tartalmazó kötete Félévszázad mesgyéjén címmel. 

Küzdelmes életútja 1935. augusztus 19-én fejeződött be. Kiadványai és jubileumai kapcsán mind 
kortársai, mind napjaink neves személyiségei méltatták életútját, elért eredményeit, továbbá a nyomdá-
szatban, a közigazgatásban és a könyvkiadásban betöltött szerepét. 

Imre fia 1936. április 5-én, a Gyomai Ipartestületben édesapja, Kner Izidor arcképének leleplezése-
kor elmondott beszédében így emlékezett meg édesapjáról: „ . . . 32 évet töltöttem el közös munkában 
Atyám oldalán (...) ez alatt a hosszú idő alatt módom volt ugyanis megismerni az őgondolkozását, azo-
kat az elveket, amelyek munkáját, üzleti tevékenységét irányították (...) Megtanultam tőle azt, hogy az 
iparos tevékenységének fő törvénye a becsület, a vállalt kötelezettségek minden nehézség és akadály da-
cára való feltétlen teljesítése. E hosszú idő alatt egyetlen egy esetre sem emlékszem, amikor bárkivel 
szemben is adott ígéretünket ne teljesítettük volna. Ha ő valamely munkát adott határidőre elvállalt, 
mindig inkább egy nappal előbb szállította azt, mint egy órával később. De ugyanilyen szigorúan vette 
mindig azt is, hogy a vállalt mennyiséget és minőséget a legpontosabban betartsa, sőt inkább többet és 
jobbat szállítson a kikötöttnél. Ezenkívül minden törekvése az volt, hogy munkájának színvonalát, minő-
ségét folyton fejlessze és a rendelkezésére álló eszközökkel mindig a legszebbet, legjobbat állítsa elő, 
amit egyáltalán elérni lehetséges. Istenadta tehetsége és töretlen szorgalma, akaratereje mellett egyik 
legfőbb eszköze céljai elérésében tudásvágya volt. Kisgyermekkorában kezdte a tanulást s folyton ta-
nult és olvasott, amíg ezt csak egészsége engedte. Hiszen csak három elemi osztályt végzett és 19 éves 
korában már munkatársa volt Jókai Üstökös című élclapjának. Amit tehát tudott, azt tisztán önképzés 
útján érte el, a szakadatlan tanulással. Szerinte az ipari pályán sincs kevesebb tudásra, intelligenciára 
és képzettségre szükség, mint a diplomás vagy hivatali pályákon. (...) O maga is szegény munkássorsból 
emelkedett ki s tudta, milyen a munkás sorsa. Nem tudott többet fizetni, mint amennyit a konkurencia le-
hetővé tett számára, de ezen a kereten belül igyekezett munkásainak a legtöbbet fizetni, a keresetüknek 
állandóságát biztosítani. Már 1898-ban önként rövidítette az akkor még nagyon hosszú munkaidőt, egy 
heti fizetett nyári szabadságidőt engedélyezett minden munkásának, s úttörője volt a magyar munka-
bér-rendezési törekvéseknek. Amikor a vidéki nyomdász árszabály létrejött, önként magasabbra soroz-
tatta be Gyomát, mint Békéscsaba és Arad volt sorozva, hogy többet fizethessen munkásainak. 

Amellett mindig vállalta a kötelezettségeket a közzel szemben is. Kivette a részét községe, megyéje 
és az ország közügyeiből (.. .) 

Sokan azt szokták mondani, hogy szerencséje volt. Én közelről láttam 32 éven át az ő munkáját és 
tudom, hogy ez nem igaz. Pályája kezdetén amint egy kis tőkéhez jutott, ezzel szegény családját támo-
gatta. Később, amikor az üzlet lendületbe kezdett jönni, betegség támadta meg, amelyről orvosi tévedés 
folytán azt kellett hinnie, hogy már csak néhány éve van hátra, amikor pedig a nyomdaépület felépítésé-
vel súlyos adósságokat vett magára. Mire ez a tévedés kiderült, következett az exlex, a nemzeti ellenál-
lás kora, amikor két éven át a közönség nem fizetett adót s [megjrendelői ezalatt alig fizettek. Mire ezt 
valahogy kiheverte, egy jótállás következtében 20 000 arany koronás váratlan veszteséget kellett elszen-
vednie. Majd következett a háború [első világháború], mely reá csak veszteséget hozott. Előbb a Felvi-
dék orosz megszállása, majd Erdély első megszállása okozott neki súlyos veszteségeket, hiszen a meg-
szállott községek évekig nem tudták tartozásaikat fizetni, s ő ekkor óriási összegeket áldozott arra, hogy 
az ellenség kitakarodása után újraszervezett községek nagy részét ingyen nyomtatványokkal lássa el. 

8 Füzesné Hudák. Julianna: i. m. 16-49. old. 
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Az ország megcsonkításával elveszítette megrendelői kétharmadát, és az elszakított területeken maradt 
követeléseket is elveszítette. A nyomda kifosztásakor [román rekvirálás] elveszítette felszerelése há-
romnegyedét s a rákényszerített kártérítéshez már csak teljesen elértéktelenedett összeggel juthatott 
hozzá. Mindez azonban az ő hitét soha meg nem rendíthette. Tudta, hogy azok az üzleti elvek, amelyek-
re munkáját alapította, helyesek, becsületesek és igazak, azokkal sikerült a közönség becsülését, bizal-
mát és támogatását kiérdemelnie s mindig változatlan hittel, bizalommal fogott újra munkához. Amikor 
a harmadára kisebbedett országban, üzeme kifosztása és pénzének elértéktelenedése után újrakezdte a 
munkát, ezt mondotta: »Annak idején 74 forinttal kezdtem. Most ennél sokkal többem van, mert van 
nevem, amelyre támaszkodhatom.«"9 

Füzes né Hudák Julianna 

A Kner Nyomdaipari Múzeum épülete 

9 Részlet Kner Imre 1936. április 5-én, a Gyomai Ipartestületben édesapja, Kner Izidor arcképének leleplezése-
kor mondott beszédéből. A teljes szöveg és az ünnepségről szóló tudósítás megjelent a Gyomai Újság 1936. 
április 11-i számában. In: Egy nyomdaműhely titkaiból, 1882-2007. 11-12. old. 
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