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Valóság - humor - bölcsesség
(Millennium, 1900, Magyarország)

Az optimizmus lendülete 

2000-t írunk, keresztény kultúránk második évezredének utolsó
esztendejét. Szorongásokkal, félelmekkel vegyes érzelmekkel nézünk a 
harmadik évezred elé. Másképp volt ez száz évvel ezelőtt. Érdemes hát
felidézni, azt a kort, annak hangulatát, a korabeli Magyarország társadalmát,
gondolkodását, amelyben a legnépszerűbb élclap és egy híres nyomdász
vállalkozó sorsa összefonódott. A kapcsolat - figyelembe véve a terjedelmi
korlátokat - az eklektikus képalkotás módszerének segítségével elevenedik meg:
egy-egy zsánerkép tiszta és nagy látószöget biztosít.

Kevesen tudják milyen szoros viszony volt a Borsszem Jankó (1868-
1938) és Kner Izidor (1860-1935) között. Különös, hogy a sajtótörténet is
elsikkad afölött, hogy Kner volt a lap egyetlen állandó külső munkatársa és
mentora. A Kner név mindenkinek ismerősen cseng. Többéves kutatás után
elmondható, hogy a Kner Izidorról szóló vagy vele kapcsolatos irodalom
meglehetősen szórványos. A szakirodalom döntően Imre fiához, illetve a 
nyomdához fűződik, így Kner Izidor önéletírása forrásértékű.1 A maga idejében
méltán ünnepelt embert az utókor alig ismeri. Fordulatos, csapongó
önéletrajzában számtalanszor visszatér kedvelt élclapjához. 1999-ben egy
levéltári fond aljáról előkerült egy vélhetően utolsó, halála előtt néhány
hónappal keltezett létösszegző - akár testamentumnak is felfogható - levél.2 A 
sűrűn gépelt sorok szót sem ejtenek arról, hogy mivel telt el 75 életéve, ki volt ő,
mi mindent ért el, hanem azt árulja el hogyan! A módot a lapban és
főszerkesztője, Ágai Adolf személyében nevezi meg. Töretlen optimizmusa volt
forrása humorának, bátorságának, bölcsességének.

Korábban már több alkalommal számba vettettek más korabeli hasonló
nyomdák, települések, városok statisztikai adatai, azokból elsősorban
nyomdatörténet, helytörténet kerekedett ki. Kner Izidor pályaképe hatalmas,
nagyívű és színes. A múlt században született egy gyomai könyvkötőmester
fiaként. Az iparoslegényből hamarosan országos- és Európa-hírű vállalkozó,

Kner Izidor: Félévszázad mezsgyéjén. Bp. : Gondolat, 1987.
2 Békés Megyei Levéltár. A Kner Nyomda (Gyoma) iratai : XI. 9. B/l.

283



hazájának pedig kitüntetett, megbecsült polgára lett. Közvetlen környezete,
szülőhelye, családja, rokonsága, anyagi helyzete, iskolái nem magyaráznak, nem
predesztinálnak ekkora életutat. Családjában nem akad sem előtte sem utána
jurátus, bankár, vállalkozó. A szomszédos településeken, városokban vannak
nyomdácskák, üzemecskék, de egyik sem mintaértékű. Az újonnan felbukkant
személyes dokumentumban Kner Izidor maga adja meg a választ. A magyarázat
az emberben van, aki képes a semmiben meglátni a lehetőséget és egy új világot
teremteni. Optimizmusa tud a hátrányból előnyt kovácsolni. Az életút
feltárójának kötelessége a háromnegyedszázadnyi bölcsességet tiszteletben
tartva felvázolni azt a szellemiséget, melyet az örökhagyó megfogalmazott.

A Borsszem Jankó vezetőségéhez tartozó Molnár Jenő 1926-ban így
emlékezett róla: „Nem kisebb ember invitálta be Kner Izidort a múlt század
nyolcvanas éveiben a pogány jókedvű 'Kagál'-ba, mint Ágai Adolf ..., a magyar
tárczaírás és a magyar élclapirodalom megalapítója... . Az én felejthetetlen
szerkesztőm ... mondta nekem egyszer Kner Izidorról, akit akkor még nem
ismertem: - Öcsém, ez az ember még nálam is különb. Ez nemcsak csinálja a jó
vicceket, hanem ki is tudja nyomtani. ... Kner Izidor neve a mi cigánysátrunkban
( - amely akkor a Hungária-hotel fényes termében hivalkodott - ) fogalom volt.
A mindig frissen bugyogó, derűs, jóízű vidéki humor aranyát csöppentette ő bele
szatíráiból, elmésségből, iróniából gyúrt pesti masszába, amelyet gyakran a 
rosszmájúság és - ami még rosszabb - az egyhangúság veszélye fenyegetett.
Kner mindig tudott valami pokolian vidám históriát, - az ördög tudja: úgy
történt-e , vagy pedig maga eszelte-e ki ... . Hivatásom szerint az ország minden
valamirevaló tréfacsinálóját, humoristáját ismerem, de egyet sem olyant, mint
amilyen Kner Izidor, akiből a belső kényszer - az igazi inspiráció - olyan
ellenállhatatlanul hozza felszínre a kedély kristályos italát. ... aki jó viccet tud,
annak jól meg van ágyazva a szíve és az agya ..."3

Borsszem Jankó társasága 

Magyarországon a kiegyezést követően megélénkült a közélet, a politikai
irányzatok változtak. A sajtószabadság lehetőségeivel és a különböző politikai
pártok, csoportok anyagi támogatásával, mennyiségileg és hangerejüket tekintve
is túlsúlyra jutottak az ellenzéki lapok. A sivár, olcsó és szűklátókörű élclapok

1 Kner Izidor Agyafúrt alakjai. Gyoma : Kner, 1926. 7-8. p.
4 Л fejezet Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai. Bp. : Corvina. 1983. 171 p.,

A magyar sajtó története. 2.2.köt. 1867-1892. Főszerk.: Szabolcsi Miklós. Bp. : 
Akadémiai K... 1985. 551 p. és A magyar irodalom története. 4.köt. 1849-től 1905-ig.
Szerk.: Sötér István. Bp. : Akadémiai K., 1978. 1071 p. müvek alapján.
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között határozottabb, európaibb volt az 1868 januárjában indult Borsszem
Jankó.

A kor általános hírlapi névtelensége megnehezíti az élclapok
elterjedtségének és a tollforgatók társadalmi körének pontos feltárását. A 
szakirodalom szerint az élclapok 32 szerkesztőjének és állandó munkatársának
kilétére sikerült fényt deríteni. Szinnyei József bibliográfiagyüjteményéből és a 
korabeli lapok nekrológjaiból származtathatóak az életrajzi adatok.
Figyelemreméltó, hogy a szerzők egyharmada nemesi származású volt, de azok
kétharmada birtoktalan nemesi értelmiségi családban született. Egészében több
mint 37 %-a honorácior és polgári, 22 %-a pedig a falusi paraszt iparos rétegből
indult. Iskolázottságukat számbavéve 28 %-nak nem volt egyetemi vagy
akadémiai végzettsége, több mint 37 % jogász, 16 % teológus-papi értelmiségi
és 16 % orvos volt közöttük. Ez utóbbi százalékarány hátterét magyarázza, hogy
1848 előtt a nem katolikus (protestáns, izraelita) diákok a királyi akadémiák
bölcsészeti fakultásain és a pesti egyetem orvosi valamint bölcsészeti karán
tanulhattak tovább, így a hazai zsidóság számára főként az orvosi diploma
jelentett belépőt az értelmiségi pályára.

Népszerűek voltak Magyarországon az élclapok. Ezt bizonyítja, hogy a 
műfaj mintaképe a párizsi Charivari példányszáma 1866-ban 2875 volt. A 
Bolond Miska előfizetőinek száma 1200-4000 között ingadozott. A Ludas Matyi
megindulása után nem sokkal volt olyan nap, hogy egy számból 800 példány
kelt el. A Borsszem Jankó esetében pedig 1870-ben 4000 előfizetői példányon
felül még 500 példány került árusításra.

Valamennyi közül kitűnt a Borsszem Jankó (1868-1938). Politizálásának
volt eszmei alapja, távlata, látóköre - a politikát csak mint a művelődés és a 
társadalmi haladásjelzőjeként tartotta fontosnak. Deák-párti lapként valójában a 
társadalmi élet jellemzőit használta fel tematikájában. 1874-ig a polgárosodás
összetett problémaköréből egyik legfontosabbként a magyarországi zsidósággal,
annak különböző rétegeivel, magatartásukkal, viselkedésükkel foglalkozott. A 
zsidó emancipáció kimondásának jogi formulája (1867) után a társadalmi
elismertetésért küzdött. Reflektált minden megkülönböztetésre, s ez volt az a 
terület, ahol még az egyes függetlenségi csoportokkal és egyházakkal került
összeütközésbe. Ugyanakkor a hazai zsidóság minden rétegétől a német kultúra
levetését s a magyar nemzetiség és kultúra vállalását követelte meg. Elítélte a 
hagyományokhoz makacsul ragaszkodó zsidó ortodoxiát és az elzárkózás
megnyilatkozásait, vagy éppen az ellenkező végletet, a keresztelkedési lázat, a 
neofita túlbuzgalmat, a nemesi címért kapaszkodókat. Az arisztokráciának nem
tulajdonított nagy jelentőséget, „csudabogaraknak" tekintette őket. Az igazán
veszélyes, kóros társadalmi osztálynak tartotta a nagy többségben kiegyezés-
ellenes nemességet. A vallásfelekezeteken kívül állt.
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Az élclap a korra jellemző társadalmi típusokat állandó figurákban
személyesítette meg. Spitzig Iczig alakjában az emancipációért küzdő magyar
érzelmű, de még nagyrészt német nyelvű, városi kispolgár rajzolódott meg,
akinek később sógora Siefensteiner Solomon ugyancsak önálló figura lett. A 
„dúskeblü honleány", a kékharisnyás költőnő Lengenádfalvy Kotlik Zirzabella
nevet kapta. Őket követték Gyári Áron és Kukoricza Szilárd, a zsidó ipari és
földbirtokos nagypolgárság képviselői, Kozák Marczi „ősjogonc", Estyán és
Sanyi a korhely, duhajkodó kisnemesek, és nem utolsóként Mokány Berci. A lap
legsikeresebb alakja 1873-ban született meg mint a magát szabadelvűnek
nevező, de velejéig maradi, harsány és ápolatlan vidéki nemes, politikailag a 
balközép párthívek karikatúrája. О volt a nagy kártyás, a nagy ivó, az éjjeli
zenék hőse, siratta az elvesztett „magyar virtust", s nekibúsult, mert
„pusztulunk, veszünk", s amikor egy-egy zsidó menyecske kikosarazta durva
közeledése miatt, bizony még a Jordánt" is szidta.

A népszerűtlen pártállás mellett mégis közönségsikere volt. Deák-párti
lapként kritizálta Kossuth Lajos 1867 utáni politizálását, igaz személyes
érdemeit nem vitatta, inkább követőit állította pellengérre. A 48-as
szélsőbaloldali pártot műveletlenséggel és kulturátlansággal vádolta
karikatúráiban és élceiben. A nemzetiségi kérdés nagyrészt politikai kérdésként
merült fel, anélkül hogy bárkit is sértett volna, s ez a hangnem ebben az időben
egyedülálló volt. Külpolitikai kérdésekben magatartását az általános
háborúellenesség jellemezte, az aktuális külpolitikában Franciaországot illetően
előre jelezte a forradalmat, és egyértelműen a köztársaság mellett foglalt állást.

A Borsszem Jankó hangja, élclapi ábrázolásmódja páratlan volt a maga
idejében, mivel magukat az eseményeket és szereplőiket mutatta be görbe
tükörben. A szerkesztőségi postába beküldött kéziratokat elbírálták. A 
felhasznált, illetve elutasított müveket korrekt indoklással küldte vissza
beküldőiknek. Nevelte közönségét.

A lap főszerkesztője, lelke Ágai Adolf (1836-1916) volt. A vidéki
zsidóságból induló tiszta magyar környezetben, a nagykőrösi gimnáziumban
Arany János tanítványaként felnövő, hosszabb ideig külföldön tanuló és végül
Pesten, megállapodó, a zsidó emancipációt megélő Ágainak sokrétű lehetősége
nyílt a különféle szempontok megismerésére, ütközetésére és szembesítésére.
Kitűnő szervező volt, jó szemmel válogatta meg munkatársait, akiket részben
saját ismeretségi köréből emelt ki, részben a híres Kávéforrás-kör tagjaiból
verbuvált. Kis gárdájában felsorakoztatta Jankó Jánost, Vas Gerebent, Gyulai
Pált, Maszák Hugót, Kecskeméthy Aurélt, Bérezik Árpádot és Dóczy Lajost. A 
társaság a Kávéforrás nevezetű kávéházban, hétfőnként pedig Ágai lakásán gyűlt
össze.

A korszak reprezentatív műfaja a novella, s azon belül is a tárcaírás,
melynek nagymestere Ágai Adolf (alias Csicseri Bors) volt. Élénk
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megfigyelőképességgel és humorérzékkel írta meg a kiegyezés utáni, bomlásnak
induló vidéki patriotizmust és a gyarapodó felemás nagyvárosi élet jellemző
szituácóit, érdekes alakjait csevegő, jókedvű, szókimondó stílusában. Érthető,
tehát hogy felfigyelt az Üstökösben és a Darázsban szárnyait bontogató Kner
Izidorra, akinek „észrevételeivel a dolgok állásáról" egyetértett. 1884-ben
publikáltatta először lapjában, s azután kisebb-nagyobb rendszerességgel
közöltette tréfáit, élceit. Kner - ahogy a Borsszem Jankó - sem hagyta szó nélkül
a társadalmi élet visszáságait. Tükröt tartott a feltörekvő vagy elmaradt,
iskolázatlan vidéki zsidóságnak, magyarságnak, nemzetiségeknek, s kiállt a 
kultúráért, a művelődésért, a tisztességes iparpolitikáért. Kivédhetetlen, hogy
Agai Adolf és Kner Izidor egymásra ne találjon a múlt század végén.

Az írástudók gyülekezete 

Kner Izidor önéletírásában így emlékezett: „A Borsszem Jankóhoz
huszonnégy éves koromban kopogtattam be zsenge apróságokkal. Első szót
érdemlő tréfámat az 1894-i 'Mokány Berci naptára' hozta 'Királyi audiencia'
címen, Homicskó négy rajzával, melyeket ma is a legjobb magyar karikatúrának
tartanak. ... Idővel a 'Borsszem Jankó' majdnem minden közkedvelt állandó
humoros alakjának adtam szavakat a szájába, és egyetlen külmunkatársként
kezelt a szerkesztőség mindaddig, amíg bel munkatársként tiszteltek. Ágai pedig
kegyének jeléül maga vette hóna alá küldeményeimet ... Mind sűrűbben küldött
apróságaim [tréfáim] révén egyre gyakrabban invitáltak a lap írástudói maguk
közé, ... és jött az erélyes szerkesztői üzenet, hogy most már feltétlenül várnak a 
legközelebbi Kagálra. ... minden hétfő estvén valamely fészkükké avatott
előkelő kávéház intimebb zugában gyülekeztek, onnét ugyancsak a magukénak
mondható törzsvendéglőjükbe mentek. ...Kagál az írástudók gyülekezetét jelenti.
Persze, hogy felvették a pompásan rájuk illő címet..."5

A Kagál-társasághoz tartozott Molnár Jenő, Szécsi Ferenc, Haáz István,
Waldmann Imre, Réthy László, Hervay Frigyes, Kozma Andor, Ambrus Zoltán,
Eötvös Károly, Bácskai Albert, Reininger Simon, Vészi József, Izsépy László,
Alapi Béla, és Kner báli meghívóinak majdani művészeinek, illetve
könyvillusztrátorainak törzstagjai Csók István, Rippl-Rónai József, Bér Dezső,
Garay Ákos, Vadász Miklós, Homicskó Atanáz és Jankó János.6

Ágai Kner iránti barátságát Gyomán tett látogatásaival szentesítette. A két
ember élcelődő, kedvesen csipkelődő uram-bátyám hangnemét híven illusztrálja
az alábbi két levélrészlet 1910-ből: „Kedves öcsém, Kner bácsi, Mi van? Mi

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 181. p.
uo. 52. p.. Lévay Botondné: A Kner nyomda szellemi kapcsolatai. Békéscsaba -
Gyoma: Kner, 1983. 10-11. p.
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lesz? Itt a szeptember és hetek óta nem tudom, hányadán van közös munkánk. ...
megpihent idegeit nyilván újabb kopásoknak tette ki. Reménylem: M[okány].
Bérezi barátunknak nincs benne része." „Hétfőn IX/5 Hónap az inned délután
induló vonyattal érkezők, hozom a revíziókat. Mokány B. [P.S.] Dr. Ágai kéri a 
tisztán családi kört."8 Kagálbeli megbecsültségéhez levéltári gyöngyszem a 
Hervay Frigyes tiszteletét őrző boríték, amelyet a nyomdász negyedszázados
pályájának évfordulója alkalmából adott fel. Benne személyes hangú köszöntő
levele, egy kivágott, általa írt Kner-ünneplésről szóló tudósítás kíséretében. S 
mindezek mellé a paksamétába odacsúsztattak egy másik lapkivágást, melynek
„Tárcza" rovatában Hervay a huszonöt éves életmű rímes értékelésének
sommázata: „...A mag kihajtott és az ágon / Gyümölcs érik, virág nyílik ; / 
Neved Gutenberg katonái / Ma tisztelettel említik. / S e nap neked és iparunknak
/ E kis csapat mást nem kíván, / Csak fuss soká tovább a fényes, / Tündöklő
ideád után!" A társasághoz fűződő kapcsolat őszinte és kölcsönös, hiszen öt
évvel később Kner Izidor a nyomda 30 éves fennállásához gratuláló sorokra így
válaszolt: „A legjobban eső büszkeségem, hogy ilyen elfoglaltság mellett 30
esztendeje vagyok a Borsszem Jankó munkatársa..."10

A kiegyezés és a századforduló idején az idillikus anekdotázó világ még
többé-kevésbé fennmaradt. Móricz Zsigmond az 1930-as években lelkendezett:
„Soha nem láttam várost, ahol mindenki úgy színig legyen adomával, mint
ebben a városban ... Elmegyek Kner Izidorhoz, Gyoma világhírű
könyvnyomdászához. - Mondja, bátyám, hogy jutott eszébe, hogy Gyomán a 
magyar nyomda-ipar dicsőségére olyan gyönyörű könyveket csináljon, amilyen
soha nem készült ebben az országban? Azt mondja rá a hetvenéves öregúr: - A 
véletlenségnek köszönöm, öcsém. - Nos? ..." S meghallgatván az „öreg" adomás
történetét, megállapította: „Ez csak Gyomán érthető. Itt a fiáker nem tud a 
saroktól a kapuig menni, hát az emberek kénytelenek bemenekülni kedélyük
fellegvárába." Kner Izidor az anekdotázó uram-bátyám ország tiszteletbeli tagja
nem tudott kiszakadni a még életében letűnő „aranykor" világából.11

Keleti polgárosodás 

A 19. században a polgárosodás fogalmába tartozik a civilizálódás, a 
kulturálódás, a művelődés, a hazafiság, az egyenlőség. Mindent jelentett, ami
felzárkózást ígért a Nyugathoz, az európaisághoz. Természetesen előbb a szó

7 BML. XI. 9. C/l.
s BML. XI. 9. C/l.
9 BML. XI. 9. A/3.
10 BML. XI. 9. B/l.
1' Szilágyi Ferenc: Rendhagyóan Kner Imréről. In : Magyar Grafika. 1990. 6.sz. 4-7. p.
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politikai értelmében, utóbb társadalmi tekintetben előrehaladás a finomabb
társas életben és műveltségben. Maga a folyamat paradox helyzetben történt,
hiszen a politikai, gazdasági bázis a polgárság tömegében hiányzott
Magyarországon, így a korabeli feudális régi rend politikai hatalmán keresztül,
annak irányítása és felügyelete alatt ment végbe. 1867-re erejét vesztették a 
rendiség erői, s megerősödtek a liberalizmus képviselői. A kiegyezés 1945-ig
meghatározta a polgárosodás menetét.

A nagy kompromisszum évében a zsidó emancipációs törvénnyel a 
gyomai egykori rabbinövendék könyvkötőmester fia előtt megnyílt a 
felemelkedés lehetősége. A csoda abban rejlik, hogy Kner Izidor olyan
körülmények között élt az alkalommal, amely inkább kecsegtetett kudarccal,
mint sikerrel. Az iparoslegény magasabb iskoláit, szűkös anyagi hátterét
ellensúlyozta bátorsága, éles esze. Gyomának, a mezőségi istenháta mögötti
kisváros közlekedésföldrajzi helyzete rendkívül előnyös lett az 1880-as években
vasút építésével és bővítésével. A város ugyanúgy nem rendelkezett egyéb
adottságokkal, mint más alföldi, mezőgazdaságból és állattartásból élő település.
Iparral a kézművesség szintjén bírt. Az értelmiséget a pap, a tanító, a jegyző
képviselték a maguk hivatalaival. 1882-ben a nyomdaalapításkor országszerte
csaknem 400 gyorssajtó működött. Húsz évvel azelőtt 50 gyorssajtót
működtettek. Az ugrásszerű növekedés mögött a gyors pénzkereset állt. A sok-
sok kis nyomda alkalmi megrendelésből vegetált, jócskán egymás árai alatt
dolgoztak. Kner Izidoré lett volna a 401. ilyen kis üzemecske. Felismerte, hogy
a konkurenciát minőségi termékekkel és állandó megrendelésekkel képes csak
legyűrni. Anyagi helyzete 1902-re már megengedhette a szükséges
üzembővítést, korszerűsítést.

A fejlődés, a haladás külsőségeiben is ellentmondásos volt. A 
polgárembernek a bálban frakk volt a kötelező viselet, de ha tehette szert tett a 
díszmagyarra. Életmódban, életvitelben a polgárosodó réteg felfelé kívánt
hasonulni, a mindig irigyelt, áhított arisztokráciához. A két világ egy sajátos
találkozóhelye, érintkezési színtere volt a kávéház.

Kávéházi demokráciák 

Európában Párizs után Budapestet tekintették a kávéházak városának. A 
magyar fővárosban európai pezsgésü, színvonalú szellemi és társasági élet folyt.

A 19. század első felének történelmében nem kis szerep jutott a 
kávéházaknak. Az ifjúság, az értelmiség gyülekezőhelyeiként hamar politika- és
történelemcsináló központtá vált. Közülük a legnépszerűbb a Pilvax így vonult
be történetírásunkba. A múlt század második felében inkább a kulturális élet
fontos helyszínei voltak a színházak, az előadó- és hangversenytermek,
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kiállítótermek, szerkesztőségek, éttermek mellett. Az 1867-es esztendőt
követően is új korszakot hordoztak. A három város Pest, Buda és Óbuda
egyesítése (1873) után egy világváros volt születőben. Ragyogó új, elegáns
kávéházak épültek, a régi, kopott elöregedő üzletek háttérbe szorultak. Az 1873
és az 1914 közti periódus a kávéházak fénykora. A millennium évében a 
fővárosban 249 kávéház és 426 kávémérés működött.12

A sóvárgott rendi és a követendő polgári értékek ülepítőhelye és
olvasztótégelye volt a kávéház. A társadalmi életben zavartalan közlekedést
biztosított a két világ tagjai között. A kortárs szemtanú Ballá Vilmos újságíró
„Kávéforrás" című fővárosi kávéház-honismereti munkájában így sóhajtott fel a 
címadó műintézményhez (V. József Attila u. 3.) érve: „Magam előtt látom még a 
kávéház remekbe készült címtábláját, amelyen plasztikusan bemutatják, amint
szinte vulkanikus erővel kitört a kapuciner-zuhatag habbal. Az a bizonyos
kávéforrás! Törzsvendégek voltak itt: Ábrányi Kornél, Almási-Balogh Tihamér,
Asbóth János, Agai Adolf, Bérezik Árpád, Dóczy Lajos, Hevesi Lajos, Kaas
Ivor, Kecskeméthy Aurél, Márkus István, Toldy István, Tóth Kálmán. Ez a 
gárda ellátta a Népszínház műsorát."13

A névsorban felbukkant a Borsszem Jankó főszerkesztőjének neve, ezért
követve Ballá kávés kalauzolását feltérképeződnek Ágai Adolfnak és körének
törzshelyei, illetve kirajzolódnak a társaság alakjai. A kompánia egyrészének
következő törzshelye a korzón a Steingassner (V. Apáczai Csere János u. 2.) : 
„A dupla épület dunaparti sarkán található a korzó legrégibb kávéháza. ... A 
kávéház fölött az első emeleten meghúzódik az Izr. Magyar Egylet, amely a 
'Magyar Izraelita' című hetilapot adja ki. A magyarosítást szolgálja az egyesület
amelynek vezető emberei: Mezei Mór, Décsy Zsigmond, Bródy Zsigmond, Ágai
Adolf és Terczer Pál ... A jobb polgári körök - leginkább lateinerek és
közhivatalnokok - látogatják e diszkrét előkelőséggel, biedermeier stílusban 
berendezett, igen tágas, boltíves csarnokokat, amelyeknek délutánonként
valósággal családi jellegük van."14 Az újabb állomás az Abbázia (VI. Oktogon
2.), ahol állandó vendég volt Vázsonyi Vilmos, aki már egyetemista korától,
majd minisztersége alatt és után, naponta beült egy feketére. „Itt alapította meg
Lőw Tivadarral a Demokrata pártot ...a billiárd-asztalokon lelkes
kortesbeszédeket tartottak."15 A másik fontos vendég Eötvös Károly volt, akinek
„törzsasztala az óriási tükör alatt évtizedeken át országos híresség ... Az európai
nevezetességű nagy kerek asztalt és illusztris társaságát folyton reklámozzák a 
heti vicclapok ... Asztala körül pesti és vidéki családok biztosítanak 'jó helyet'
maguknak és mohón evezik az 'anekdotakincset' és a ... szóbeli vezércikkeket.

" Szentes Éva - Hargittay Emil: Irodalmi kávéházak Pesten és Budán. Bp.: Universitas.
199-7. 112. p.
Ballá Vilmos: Kávéforrás. Bp., 1927. 51. p.

14 uo. 104-106. p.
15 uo. 160-161. p.
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Nem beszél suttogva; olykor a tizedik asztalnál is megértik a szavát. A 
kíváncsiak tömege nem feszélyezi, soha egy pillantást sem vet a szomszéd
asztalokra, nem lesi szavainak hatását. Hébe-korba az asszonyoknak volt
alkalmuk a pirulásra, ami akkor még divatos volt."16 A kávéház magjához
tartozott „Ágai doktor és a 'KagáP (Borsszem Jankó szerkesztősége) tagjai"17

Egyéb források a Hanglit (V. Deák Ferenc u.) is megjelölték a Kagál
székhelyeként.18 A kortárs így írt a Hangliról : „sohasem volt valami különös
szerepe, legfeljebb télvíz idején, úgy éjféltájt, tánckoszorúcskák, és
maskarabálok után. Máskülönben nagyobbára városi urak és törvényhatósági
tagok látogatják, akik olykor heves disputába merülnek, de egyébként csend
honol itten, amelyet tizenöt percenként megszakít a zenélő óra andalítóan halk
muzsikája."19 „Reggel jelent meg az első vendég: Baross Gábor ... Korán
érkezett még gróf Szapáry Gyula, Wekerle Sándor, báró Fehérváry Géza,
Wahrmann Mór, Polónyi Géza, Hegedűs Sándor, gróf Károlyi Gábor, a híres
képviselőházi közbeszóló. Szilágyi Dezső nyolckor jött meg ... A Pulszkyak
közül ott volt reggel és este: Ferenc és két fia: Guszti és Károly ... egyedül ült
báró Edelsheim-Gyulay, a IV. hadtest legfőbb atyaúristene ... Khuen-Héderváry,
a bán ... minden nap megjelent, úgy szintén gróf Zichy Jenő, az ipargróf ..."20

A kávéházak közönsége a fentiek tanúsága szerint meglehetősen vegyes.
Mindannyiuk számára iskolát jelentett, akadtak akik innen pótolták hiányos
műveltségüket, vagy társaságot kerestek és otthonos - netán fényűző - mi Iliőre
vágytak. A számos motívumban közös, hogy együtt, egymás mellett tudtak
felkészülni a folytonos értékalkuk során az újra: a demokráciára, liberalizmusra
- a holnapra.

Bölcsesség és humor 

Kner Izidor bárhová ment, bárhol volt, mindig zsebében lapult kis notesze
és ceruzája. Ami látott, halott, vagy hirtelen eszébe ötlött valami, azt sebtiben
lejegyezte. A Békés Megyei Levéltár is őriz egy-egy ilyen - nagy, szétfolyó,
szabálytalan, ákom-bákom grafit betűkkel telerótt - füzetecskét. A noteszekben
nemcsak az üzlettel kapcsolatos, vagy más ügyes-bajos dolgok kerültek, hanem
viccek, tréfák, történetek, szójátékok is. A nyomdász bizony kacérkodott az
írással, az irodalommal, amelyben szintén sikeres volt. Bár önéletírását e 
sorokkal fejezte be: „Ennek ellenére eszembe sem jut azt hinnem, hogy akárcsak
egy zsámolyt sikerült magamnak biztosítani a Parnasszuson. Sőt, sajnálom

uo. 161. p.
uo. 164. p.

18

Irodalmi kávéházak, i.m. 268. p.
19

Kávéforrás, i.m. 108. p.
20 uo. 111-112. p.
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szegény Múzsát, hogy csak ennyire vitte velem. - Amennyit körültem
settenkedett, íróvá tehetett volna, ha ritkábban jön, s nem mindig csak percekre,

? 1 

negyedórácskákra!"
Nem kell szabadkoznia Kner Izidornak, mert amit irodalmárként tett, az

annyi, amennyi kiszabatott, és olyan, amilyennek lennie kell. Az irodalomban is,
mintha megérzett volna valamit a változás szeléből. A múlt század már nem a 
nagy regényeké, hanem a rövidebb, tömörebb műfajoké. A világ, a sajtó
megjelenésével, térhódításával felgyorsult, a technika közbelépése
hatványozottabban zsugorított a világon. Csalóka délibáb volt már Móricz
Zsigmond benyomása az adomás Gyomáról.

A noteszbe firkantott ötletek, gondolatok megjelentek a Darázsban, a 
Borsszem Jankóban, a Mokány Berci naptárában, az Újságban, a Hétben és a 
müncheni Fliegende Blätterben. Aforizmás és adomás kötetei időrendben:
Eszmék (1907), Kner Izidor Agyafúrt alakjai (1914, 1915), Kner Izidor
Aforizmái (1917), Pajzán aforizmák (1919). Apró lurkóságok (1933). Müveiben
azt a ragyogó képességét kamatoztatta, hogy meg tudta ragadni az élet jellemző,
fontos pillanatait, helyzeteit, a tipikus emberi karaktereket. Munkáiban
ugyanazok a figurák és élcek köszönnek vissza, melyek a Borsszem Jankó
lapjain találhatók. Kötetei népszerűek voltak az olvasók körében és a sajtó
hasábjain: „... gyomai nyomda sokat dicsért tulajdonosa nemcsak kedvelt kiadó,
hanem kedvelt szerző is ... 'Agyafúrt alakjai' teszik a legjobb bizonyságot e 
mellett most, amikor rövid idő óta immár a második díszes kiadásban jelennek
meg ... A jó magyar anekdotának valóságos kincsesháza ez a testes kötet. Az
'Agyafúrt alakok' igazi magyar típusok a paraszttól az alispánig, akiket
szeretettel hallgatunk s akik zamatosságukkal, szellemességükkel ... derűt
keltenek és szívből megnevettetnek. Ez pedig nem utolsó dolog ebben a 
szomorú, háborús világban."22 „Nem első kiadványa ez Knernek, ahol a kiadó
mellett önmaga a szerző sikereivel is dicsekedhetik. A most megjelent könyv
ötletekben gazdag adoma-gyűjtemény ... egyik érdekessége lesz a karácsonyi
könyvpiacnak."23 Kner Aforizmáiról: „A súlyos életbölcsesség a könnyű ötlet
formájában mindig vonzó, de ennek a könyvnek még valami nemes fűszere van.
Valami kellemes fanyarság, ami a tiszta régi borban úgy ízlik s a valódiság
zamatja."24 Szellemes mondásai, ügyes, fordulatos, csattanós igazságai az élet
apró megfigyelései és meglátásai. Egy-egy aforizmája olyan, hogy csak ruhát
kellene a tételre és kész lenne egy-egy sikerült novella." „Nincs ennek ami
múlandó és gyarlandó életünknek olyan helyzete, fordulata, nincs olyan emberi

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 187. p.
22 Az Újság. 1915. I. 12.
23 Aradi Közlöny. 1915. I. 25.
24 A Társaság. 1917. 111.22.
25 Ország-Világ. 1917. VII. 25.
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gyöngeség, főképp asszonyos hiúság, amelyre bölcsen hímet ne varrt volna a 
vidám és szatirikus szerző."26 „Kedves vidéki kaszinók pipafustje, nevezetes
tarokk-partija, bölcselkedő és elménekedő feketekávéja jut eszünkbe, amikor a 
csinos könyvet forgatjuk. Egy tréfás, elmés, asztaltársasági elnök, egy
félbemaradt vidéki Balzac, egy megszürkült falusi Hamlet kiszólásai,
megjegyzései, higgadt tréfái vannak itt egybegyűjtve ... Magyarországon sokan
idéznek majd az elmésségek e kistükréből ... !"27 Derűs filozófia, fölényes
világszemlélet jellemzi a három-négy soros bijoukat és a dolgoknak az a 
groteszk szemszögből való vizsgálata, mely a humoristák sajátja. A nevetésre
ingerlőkön kívül vannak olyanok is, melyek gondolkodásra késztetnek."28 „Az
egyik csípős, a másik tréfás, emez mélyebben járó, amaz könnyedebb [tréfa], és
valamennyi eredeti és találó. Azt hisszük, sokan lelnek majd okulást és élvezetet
..." „... gyönyörködve olvassuk. Tele van szellemes aforizmákkal, melyek
életbölcsességről, emberismeretről és nemes világnézetről tesznek
tanúbizonyságot."' „Találó megjegyzések ezek az élet margójára, ...
megfigyelés, gondolat-sziporka, melyekben van elmélyülés, filozófia, bírálat,
humor és szatíra is."31 „Az ötletes apróságok leginkább a társadalmi élet
ferdeségeit teszik pellengérre, de sikamlósabb részek is akadnak benne,
természetesen a jó ízlés határain belül."32 „Sok köztük a fullánkos darázs,
amelynek viszketne a szúrása helye, ha a kedély mindjárt be nem olajozná."33

„Kevés szóban sok igazságot tartalmaznak ,.."34 „Erő és fullánk van mindegyik
mondásában. Szerelemről, hűtlenségről, erkölcstelenségről, halálról, minden
emberi és emberetlen dologról van találó vélemény ..."35 „Éles megfigyelő
tehetség, gazdag élet tapasztalat és még több olvasottság eredménye."36 „Nincs
az életnek, emberi léleknek olyan rejtett zuga, Kner aforizmáival be ne
világítana - legalább egy pillanatra."37

A levéltár rejt még egyéb személyes vallomásokat, ezek egyike Thália
papnőjétől, Jászai Maritól 1925. júliusában keltezett sorai: „A Renaissance nagy
müszeretői és áldozói jutnak eszembe az Ön neve hallatára, mélyen tisztelt
uram! És íme, milyen helyesen éreztem: úgy is cselekszik, nagyúri bőkezűséggel
osztja ajándékait! Egyszerre egy egész, bájos kis könyvtárt ad híveinek! A 

26 Borsszem Jankó. 1917. VII. 25.
27 Magyarország. 1917. VIII. 1. (Krúdy Gyula)
28 Л Hét. 1917. Vili. 5.
29 Az Újság. 1917. VIII. 5.
30 Tolnai Világlapja. 1917. VIII.
31 Temesvári Hírlap. 1917. VII. 20.
32 Kecskeméti Lapok. 1917. VII. 14.
33 Szegedi Napló. 1917. VII. 22.
'4 Fehértemplom és Vidéke. 1917. VIII. 2.
J Délmagyarországi Közlöny. 1917. VII. 29.
36 Erdélyi Szemle. 1917. VIII. 26.
37 Nyírvidék. 1917. X. 11.
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melyet én nagy hálával szívből köszönök, de szabad hozzá tennem, hogy
sajnálva nélkülözöm a gyönyörű kis kötetek közül a saját szellemes munkáját,
Szirmaynénál csak rövid pillantást vethettem."38 A budapesti Goldzicher Géza
Rt. öt hölgyalkalmazottja a következőt gyónta meg az írónak: „Titokban
olvastuk ... aforizma-kötetét ... és igazán nehezünkre esett abbahagyni az
olvasást, amikor a dolog már a körmünkre égett ..." Kner Izidor maga
mentegetőzött: „Nincs olyan bölcs a világon, aki egy kötetnyi szamárságban
megszívlelendő tanulságot ne találna."

Idős korában összeállított egy kis kötetet családja és közvetlen ismerősök
számára az olyan csacskaságokból, amelyek abban a környezetben hangzottak el
gyerekek, hozzátartozók, barátok szájából. Az „Apró lurkóságok" (1933) című
könyvecske osztatlan tetszésnek örvendett: „... könyvedet, mellyel igen nagy
örömet szereztél, csak most köszönöm meg, ... unokaöcséd: Lajos" „... nem
hallgathatom el azt sem, hogy régen okozott nagyobb örömet egy könyvnek az
olvasása, mint ez a Kner családi biográfia. ... Igaz hívük: Orbán Dezső."41

Irodalmi munkásságának hivatalos elismerésére legyen példa az, hogy
1910. március 15-én az Izraelita Irodalmi Társulat felvette tagjai közé, és hogy
1912. június 6-án felkérték a „Gyöngyösi István Társaság" Előkészítő
Bizottságába.42

Évfordulók és elismerések 

A nyomda iratkezelése csak az 1900-as évek végére rendeződött, amikor
Imre fiát is lassanként bevonta a munkába, aki végig precíz adminisztrációt
épített ki. Ettől fogva maradtak fenn a Kner családhoz és a nyomdához
kapcsolódó levelek. 1902-ben a nyomda fennállásának 20. évében kiadta a 
„Kalászok és kévék : Modern anthologia" című kötetet, melynek első fele
elbeszélésekből és versekből áll, másik fele viszont a nyomdáról, annak
működéséről, kapacitásáról szóló részletes tájékoztató. Az első rész oldalait a 
szecesszió klasszikus jegyei uralják, melyek között nemes erkölcsű szívek
találnak egymásra, vagy maradnak beteljesületlen szerelemben, ahol a tékozló,
éjszakázó, kártyázó férj ráébred, hogy az otthon a legfontosabb és más, a kor
ízlésének megfelelő hasonló tematikájú kispolgári idillt elevenítő képek jelentek
meg. A másik rész az új, a korszerű nyomdát mutatja be: „Könyvnyomdámat
teljesen újonnan szereltem fel. a lehető legmodernebbül ... bizonyára érdekelni

18
 BML XL 9. E/3.

19
 BML XI. 9. B/1.

40
 BML XI. 9. A/3.

41
 BML XI. 9. A/3.

42
 BMI . XI . 9. B/2.
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fogja azokat, kiknek szellemi szülöttei vannak, hogy miként készül ezek
habitusa. Másrészt pedig elejét veszi ez minden szebb munkám nyomán
mesterségesen terjesztett azon híresztelésnek, hogy ezeket én a fővárosban
állíttatom elő."43

1907-ben már záporoztak a negyedszázados évfordulón a gratuláló,
méltató levelek. „Engedje meg, hogy jubileuma alkalmából én is azok közé -
habár ismeretlenül is - [tartozzak], akik örömmel vesznek részt az ünneplésben
és szívből üdvözölték. ... tisztelő híve: Balassa Sándor, a Debreczeni Független
Újság szerkesztője."44 „... lelki szükségét érzem, annak, hogy Kner Izidor úr 25
éves üzleti jubileumán részt vegyek ... Gelléri Mór, Országos Iparegyesület."45

„Az én gyenge tollam nem hivatott arra, hogy felsorolja mindazon vívmányokat,
melyeket áldásos munkálkodása a könyvnyomdászat terén a közjó érdekében
ezen 25 éven belül felmutat ... kiváló tisztelettel Herczeg Géza, Herczeg és
Geiger Vegyészeti Gyár."46 „... aki olyan böcsülettel szolgálta a magyar
nyomdászat ügyét, aki testtel-lélekkel vívta annak igazát, és akinek olyan nevet
sikerült szereznie ezen a pályán: az megérdemli az ötvenet is, években, jó
egészségben, megelégedettséget adó esztendőkben ... Köszönti régi híve: Gelléri
Mihály, igazgató, Gelléri és Székely Nyomda Rt."47 További jó kívánságok
találhatók még például Glück Bélától Légrády Testvérek nevében, Beinenstock
Lipót és fiától, azaz az Első Budapesti Ruggyanta-bélyegző Hímzőminta-gyár és
Véső-intézet vezetőitől, a Könyvnyomdászok Szakkörétől és még sok más
kollégától, pályatárstól.48

A város Kner Izidor tiszteletére ünnepséget rendezett, amelyről a 
„Magyarország" című lap „Vidék" rovatában így tudósított: „A szorgalmas
munkálkodást elismerte Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter is, aki a 
jubilánshoz elismerő levelet intézett, ... Az ünnepség napján már a kora reggeli
vonatokkal számos budapesti és vidéki vendég érkezett Gyomára, ahol őket a 
rendezőbizottság fogadta. A vendégek között jött Fábry Károly is, Gyoma
országgyűlési képviselője. Az ünnepély a községházán tartott díszgyülésen vette
kezdetét, melynek elnökéül Garzó Gyula ev. ref. lekészt, jegyzőjéül pedig
Teleky Sándort választották meg ... , ahol Garzó Gyula tartalmas beszédében
üdvözölte [a jelenlévőket és az ünnepeltet] ... Kner Izidor meghatottan köszönte
meg az irányában megnyilvánult közbizalmat és szeretetet ... Jantyik Mihály
főszolgabíró ezután felolvasta Kossuth Ferenc ... és Fábry Károly ... levelét ...
végre Garzó Gyula a díszgyülést berekesztette." A díszgyűlést lakoma, este
pedig tancvigalom és hangverseny követte. Az eseményről beszámolt a Magyar
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Kner Izidor: Kalászok és kévék. Gyoma: Kner, 1902. 58. p.
44 BML. XI. 9. A/6.
45 BML. XI. 9. A/6.
46 BML. XI. 9. A/6.
47 BML. XI: 9. A/6.
4S BML. XI. 9. A/6.
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Nyomdászat és a Deutscher Buch- und Steindrucker. (Természetesen a
Borsszem Jankó a „Szerkesztőségi üzenetek"-ben csatlakozik: „Hogyne
örvendeznénk mi is ... Legjobb kívánságainkkal mink is ott voltunk a 
tisztességadáson." 1907. június 10.)

1914-ben a Lipcsei Nemzetközi Könyv- és Grafikai Kiállításon Kner
Izidor vitte el az aranyérmet. Göteborgban 1923-ban az I., 1928-ban a II.
Nemzetközi Nyomdászkongresszuson Magyarországot képviselte.

1925. október 25-én az Országos Iparegyesület értesítette: „hogy
igazgatóságunk mai ülésén elhatározta, hogy az 1925. évi közgyűlés alkalmával
kiadandó egyesületi díszérmet igen tisztelt Tagtársunknak juttatja."49 A Magyar
Ipar november 20-i számában hozta az aranyérem indoklását: „Amikor
igazgatóságunk végigtekintett érdemes iparosaink során különösen szem előtt
tartva azt, hogy olyan mesternek juttatja a nemesi diplomát, akinek munkássága
nemcsak ipari fejlődésünket szolgálta, hanem megcsonkított országunk
legnagyobb erősségét és legféltettebben őrzött kincsét, kulturális
felsőbbségünket nem hangzatos, jelszavakkal, hanem tettekkel bizonyítja. A 
kultúra egyik legfőbb eszköze a könyv. A magyar könyvnek nemcsak tartalma,
hanem formája is bizonyítéka kultúránk színvonalának ... Elsőrangú ipari tudás
és iparához való nagy szeretet azok a jellemvonások, amelyek Kner Izidort a 
magyar iparosok legjelesebbjei közé sorozzák ..." Gyoma-Endrőd és Vidéke
november 22-i vezércikkében büszkélkedett a város kitüntetettjével, és az
eseményről még méltóbb helyi megemlékezést kívánt. Az Alföldi Függetlenség
egy Knerhez fűződő adomával kommentálta a jeles napot.

Az 1932. év mozgalmas volt, ekkor töltötte be nyomdászi pályájának 50.
évét Kner Izidor. Február 17-én fia, Imre számolt be: „... az Öreg tegnap bent
volt a főispánnál, aki hivatta. Bejelentették neki, hogy megválasztották örökös
törv. hat. biz. tagnak. Ezt ő örömmel elfogadta ..." ' A törvényhatósági
közgyűlés jegyzőkönyve szerint „érdemekben gazdag polgár, iparos 50 éve
jeles könyvnyomdász és könyvkiadó, az ország legnagyobb közigazgatási
nyomtatványraktárának tulajdonosa, világhírű, szociális és közjótékony
feladatokat végez."51 A Nyomda- és Rokonipar vezércikke így tudósított: „A
magyar könyvnyomtatás gazdasági vonatkozásban legszorongatóbb idején,
1932. május 22-én, Gutenberg nagymesterünk valóban méltó utódának
ünneplésével önmagukat tisztelték meg azok a hatóságok, közületek,
intézmények és testületek, melyek e napon 50 éves munkaadói működésének
évfordulóján hódoltak Kner Izidornak, Magyarországi Grafikai és
Rokoniparosok Fönökegyesülete által rendezett díszülésén és az azt követő
társasvacsorán." A nagyszabású rendezvényen jelen voltak a kor szakmai,

л> BML. XI. 9. A/6.
50 BML. XI. 9. A/6.
51 BML. XI. 9. В/2.
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politikai, gazdasági, kulturális életének vezető személyiségei, államférfiai. Az
ülés végén az ünnepelt elmondta, hogy „senki emberfiát nagyobb megtiszteltetés
nem érheti, mint hogyha legelőkelőbb, legmagasabb színvonalon álló kartársai
magukhoz emelik. ... csak Békés vármegy érői kívánt külön megemlékezni. Az
ősvármegye közgyűlése őt soronkívül örökös tagjává választotta, amit csinál is
inkább sokra értékel, mert olyan vármegyéről van szó, ahol nagyon sok mágnás
van és ennek dacára polgárembert ért első ízben ez a kitüntetés."52 A díszülés a 
Gellértben volt, a bankettet a Gundelben tartották. Gyomán a közgyűlés hasonló
körülmények között - helyi léptékben - emlékezett meg a jubileumról. Kner a 
mágnásokkal való parolázást a Jókai-hősök tiszta, nemes bátorságával,
kitartásával megtehette.

Szolgálat és számadás 

Pályafutása alatt a meghívók kapcsán fogalmazta meg: „mire vigalmi
nyomtatványaimat a nagyközönséggel egészen széles rétegekben való
megösmertetése végett képes folyóiratot adtam ki ... 'Röpke Lapok' címmel, ...
magyarázta a báli meghívók és hasonló nyomtatványok szépségének a 
mulatságokra való jótékony hatását: ízlésfejlesztő, valamint kulturális
szolgálatát."53 Kner Izidor szolgálni, szolgáltatni, nevelni, szórakoztatni akart és
tudott kiváló minőségű, igényes, esztétikus, tartalmas termékeivel, írásaival.

Ha valaki, hát ő ismerte az írott szó erejét, melyet aforizmáiban
megfogalmazott: „írni-olvasni tudásnál kezdődik az ember, az írni tudásnál a 
félisten."54 és „A gaz bátrabban publikálja az igazságot, mint a becsületes, mert
ez föltétlenül igazat akar mondani."55 Kner írt és hite szerint a valódit. A 
feladattal együtt tudását, tapasztalatait igyekezett megosztani az őt követő
nemzedékkel. Gyermekei az oldalán dolgoztak a nyomdában. Fiai, Endre és -
elsősorban - Imre halála után továbbvitték az üzemet. (Fiaira ilyen aforizmákat
testált: „Az okosságot ingyen kapjuk - a bölcsességet drágán; az
élettapasztalatot: okosan és bölcsen eltöltött életünk árán."56 „Száz erény
ékesíthet; ha egy hibába estél; mindvégig erről emlegetnek."57 „Nagyot merni
csak úgy szabad, ha sikerül."38)

Kner Izidor életének 70. éve felé közeledve elkezdett dolgozni
önéletírásán. A kézirat eredeti címe: Félévszázad a kultúra szolgálatában. Az

5~>

' Nyomda- és Rokonipar, 1932. 1 l.sz. 7. p.
J Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 104-106. p.

Kner Izidor: Eszmék és viaskodások. Gyoma: Kner, 1906. 362. p.
3 uo. 354. p.
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1928-as teljes szöveget a cenzúra megnyirbálta, nem tűrték a korbeli

gazdaságpolitikai kritikát. Az 193 l-es gyomai kiadást követően írta Molnár

Jenőnek, a Borsszem Jankó szerkesztőjének: „Mikor hozzáfogtam, az volt az

elgondolásom, hogy mire napvilágot lát, kisüt az igazi sajtószabadság napja - s 

csak természetes, hogy hat fejezet kihagyásával jelenthettem meg!59 56 évvel
később - egy elkallódott fejezet kivételével - szerző szándéka teljesült. Az
önéletrajz és a tanulmányok stílusa, nyelvezete lendületes, élvezetes:
sikertörténet.

1935-ben alig öt hónappal halála (augusztus 19.) előtt egy budapesti
barátjának adott önmagáról létösszegzést (április 11.): „Esti levelemet példának
okáért magamról írom. íme: Másé lett, akit szerettem. Eletem legizgalmasabb és
legmunkásabb idején, ... idegbénulás támadta meg a jobbszememet, ... amelyen
nem lehet segíteni ... Ehhez fatalista hit és mindig kéznél levő lelkierőm kellett.
Minden orvosom elsősorban is a munkától tiltott el a legszigorúbban és vad
dühvel feküdtem neki a dolognak, ... és egy pillanatra sem voltam elkeseredett
soha. Ágai szegezte le, hogy félévszázad alatt én voltam a Borsszem Jankó
legélénkebb munkatársa és a 'Kagál' főtréfacsinálója. írásaim egytől-egyig
vidámak ... Lélekre mondom, hogy ez nem komédiázás volt, hanem nem tudtam
semmi felett bánkódni, vagy tépelődni, hanem az elém került akadályokat
felrúgtam, ... vagy ha ez nem volt lehető, belenyugodtam. Tehát mindent úgy
vettern, ahogy adódott. Egy baj kerekedett belőle, az, hogy az orvosságot nem
tűrtem, és ha csak lehető volt káromkodással helyettesítettem. Ez ma sincs

másként. ...az ember mindent kibír és mindent legyőz, ha ura tud lenni

idegzetének és nem hagyja magán elhatalmasodni a bús és a rossz érzéseket."

Kner Izidor - a tanulmány elején hivatkozott - talán utolsó levelében csak utalt a 

nyomdára, a könyvkiadásra. Ami az elmúlt 75 évben fontos volt számára az, a 

munka, a hit, tréfa, a vidámság, a törhetetlen optimizmus, amely sikerének

záloga volt.

A kiadói emblémában ábrázolt apró kis vándorbotos emberke, Kner Izidor

életútja kiválóan példázza az első fejezetben felvetett gondolatot. Rónai András

Mihály Pesti Naplóban közzétett nekrológjában így írt róla: „A környezet hogy

nem nyűgözte, hogy nem békózta - megcsúfolása volt minden miliőelméletnek.

A Szekfü-féle történetben olvastam, hogy török hódoltság az Alföld klímáját is

megváltoztatta. - így változtatja meg talán a hasonlóan rendkívüli jelenség, a 

talentum is a klímát maga körül. Vagy pedig úgy igaz, a talentumos ember

lényegesebb és elhatározóbb miliője ő maga, lényének belseje ..." (1935.

Félévszázad mezsgyéjén, i.m. 278. p.
60 BML. XL 9. В/1.
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augusztus 22.). Ma is szükség van ilyen nagy formátumú emberekre. Teremteni
tud az optimizmus, amely az élet nehézségein felülemel, átsegít.

Summary

This study has tried to recall the atmosphere of the 19th and 20eth 
centuries in Hungary. In the middle of the 19th century there took place an 
emancipation the development of which was mainly iniciated by the aristocracy. 
The process is best illustrated by the fantastic career of Izidor Kner, the owner 
of a printing firm in the country. The same process of development is reflected 
by appearance of comic papers like „Borsszem Jankó", too. Since the 
bourgeoisie was not very numerous in Hungary at that time, it was the task of 
the gentry to iniciate and control this process. Gentry and bourgeoisie met 
mainly in the cafes, which became the schools of democracy and liberal 
thinking in Budapest. In one of these famous cafés Izidor Kner made the 
acquantance of the editors of „Borsszem Jankó''. Izidor Kner's career had a 
special place in the atmosphere of modernization because he had managed to 
earn a high social position although he had to suffer from several 
disadvantages caused by his environment. His humour and wisdom proved to be 
good help for him throughout his life. 
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