
Kner totó felnőtteknek 
 
Városunkban az idei évet - a Kner Nyomda alapításának 140. évfordulója alkalmából - Kner 
Emlékévvé nyilvánították. Az emlékév célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a Knerek Gyomára, 
annak társadalmi, gazdasági és kulturális életére, a magyar nyomdaiparra, a könyvészetre 
gyakorolt kimagasló hatására.  
Totójátékunk főszereplője - csatlakozva az emlékév tematikájához - a Kner család volt. A 
kérdéseket és a helyes válaszokat az alábbiakban olvashatják. 
 

 

1. A Fél évszázad mezsgyéjén című könyvében Kner 
Izidor színesen, ízesen idézi fel a 19. századi 
viszonyokat és azt, hogy ő milyen viszontagságok 
után alapította meg a nyomdát. Kner Izidor így 
emlékezik a családi tradíciókra: „Atyám közel 
nyolcvan esztendősen mesélte, hogy amennyire csak 
vissza tudnak emlékezni szülei, nagyszülei mind 
____________________________ (könyvkötőnek) 
ösmerte elődjét, őseit.” Milyen szó hiányzik a 
szövegből? 
 

a konduktornak 

b kompaktornak 

c kozmopolitának 

    

 

2. Kner Izidor édesapja, Kner Sámuel 1854-ben 
költözött Szarvasról Gyomára „nyomasztó volt neki 
a gondolat, hogy szarvasi munkálkodással atyja 
jövedelmét dézsmálta.” Három évvel később, 1857-
ben kérhetett iparengedélyt Gyomán. Kner Sámuel 
1857-ben nősült meg. Kit vezetett oltárhoz 1857. 
szeptember 23-án? 

a Netter Kornélia 

b Gesmey Katalin 

c Kulka Etelka 

    

 

3. A család Gyoma szélén élt, más sokgyermekes 
család szomszédságában. A nagycsaládban 
mindenkinek jutott feladat a ház körül. Miért 
határozott úgy 1873-ban Kner Izidor, hogy világgá 
megy? 

a 

Édesapja túl 
hamar tanította 
a könyvkötő 
mesterségre. 

b 

Édesapja nem 
tanította a 
könyvkötő 
mesterségre. 

c 

Édesapja a 
család 
élelmezési 
bevásárlójának 
tartotta. 

    

 

4. 1873-1877 között inas lett egy szolnoki 
könyvkötőnél. „Nem tanított mesterem semmire, 
hanem örökké a magam esze után dolgozgattam az 
imádságos könyveken. Mesterségbeli, mindig 
egyforma foglalkozásomat csak az utálatos házbeli 
teendők tarkították.” Honnan hordta a vizet a 
családnak? 

a a Tiszáról 

b 
a közeli artézi 
kútról 

c 

a ház udvarán 
álló kerekes 
kútból. 



 

5. Könyvkötőként járta az országot és több helyen is 
dolgozott. Székesfehérvárott találkozott először a 
nyomdai munkákkal. Fogadásból megtanulta a 
szedést. Miben maradt alul a szedőkkel szemben? 

a pontosságban 

b gyorsaságban 

c 

a kiszedett 
lapok 
nagyságában 

    

 

6. Kner Izidor 1882 júniusában indította el a nyomdát. 
Mikor kapott hivatalos végzést a cégalapításról? 

a 
1882. október 
15. 

b 1883. január 15. 

c 1883. február 15. 

    

 

7. A nyomda egy lakóházban kezdte működését. 
Természetesen úgy, hogy a család ott is lakott. Ez a 
ház a Hősök emlékútja 59. szám alatt állt. Az 
egyszemélyes vállalat első jelentős megrendelője 
Dévaványa főjegyzője volt. Hogy hívták őt? 

a Kurcsó József 

b 
Czibulka 
Gáspár 

c Garzó Gyula 

    

 

8. A közigazgatási nyomtatványok nyomtatása 
meghatározó volt a nyomda életében. Az első kész 
nyomtatvány jegyzéken hányféle iratot lehetett 
megrendelni? 

a 120  

b 150  

c 170  

    

  

9. A közigazgatási nyomtatványok forgalmazása 
mellett nagy jelentőségű munkának számított a báli 
meghívók nyomtatása és eladása is. Könyvtárunkban 
megtalálható a Röpke lapok című kiadvány XIX. 
évfolyamának 1. száma. Milyen esemény meghívója 
a 910-es számú meghívó? 

a farsangi bál 

b táncmulatság 

c 
zászlószentelési 
ünnepély 

    

 

10. A báli meghívókat neves művészek grafikái, 
festményei alapján készítették. Ez a színes nyomat 
Geiger Richard Kner Ilonát ábrázoló olajfestményéről 
készült. A kép egy 1912-ben megjelent könyv 
beragasztható melléklete. Mi a könyv címe? 

a 
Fél évszázad 
mezsgyéjén 

b 
Könyv a 
könyvről 

c 
A szép könyv 
dicsérete 

  



 

11. Kner Izidor 1889-ben vette feleségül Netter 
Kornéliát. Hat gyermekük született. Lajos nevű fiuk 
gyermekkorában meghalt. Gyermekeik: Imre, Endre, 
Albert, Erzsébet, Ilona. Kner Izidor nagyon tudatosan 
a nyomdász szakma felé irányította gyermekeit. 
Melyik fia vette kézbe a nyomda gazdasági 
irányítását? 

a Kner Imre 

b Kner Albert 

c Kner Endre 

    

 

12.  Albert tehetsége kézügyessége, kreativitása 
hamar megmutatkozott, ugyanakkor örökölte apja 
határozottságát és keménységét is. Tanulmányait 
fivére, Kner Imre irányította és szervezte. A művészi 
tanulmányok mellett a családi nyomdában el kellett 
sajátítania a nyomdai szakismereteket is. Mi lett 
végül a szakmája? 

a könyvkötő 

b tipográfus 

c reklámgrafikus 

    

 

13. Kner Imre volt a legidősebb fiú a családban. A 
nyomdában korán felelős beosztást kapott. Minden 
munkaterületet átlátott és kézben tartott. De emellett 
európai hírű tipográfus is volt. A Kner 
dokumentumok között található négy tipográfiai 
reklámlap, amelyet Kner Imre tervezett. A képen 
látható lapon kinek a könyvdíszei láthatók? 

a Kozma Lajos 

b Kohán György 

c Kass János 

    

 

13+1 A Kner-villa, Kner Imre egykori lakóháza 
Gyomaendrőd egyik szép épülete. Kivitelezéséhez 
1925. március 31-én kezdtek hozzá. A ház terveit 
Kozma Lajos készítette. Milyen stílusú 
díszítőmotívumokat használt az épületnél? 

a 
klasszicista és 
rokokó 

b 
neobarokk és 
népi barokk 

c 
art deco és 
neoklasszicista 

 


