
Kner totó gyerekeknek 
 

Városunkban 2022 Kner Emlékév. A Kner család maradandó szellemi értéket hozott létre. A 
település fejlődését évtizedeken keresztül segítették.  
Városunkban az idei évet - a Kner Nyomda alapításának 140. évfordulója alkalmából - Kner 
Emlékévvé nyilvánították. A Kner család maradandó szellemi értéket hozott létre. 
Évtizedeken keresztül segítették településünk fejlődését. 
Totójátékunk főszereplője - csatlakozva az emlékév tematikájához - a Kner család volt. A 
kérdéseket és a helyes válaszokat az alábbiakban olvashatjátok. 
 

 

1. 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 konduktor 

b kompaktor 

c kozmopolita 

    

 

2. Kner Izidor nagyapja a Pest megyei Gyón községből 
egy Békés megyei településre költözött. Melyik település 
volt ez? 

a Békésszentandrás 

b Mezőkovácsháza 

c 
Füzesgyarmat 

 

    

 

3. Ki volt a szarvasi könyvnyomda tulajdonosa, aki 
ellátta munkával Kner Izidor nagyapját? 

a Demartsik Ferenc 

b Tevan Andor 

c Réthy Lipót 

    

 

4. Kner Izidor édesapja Kner Sámuel 1854-ben költözött 
Szarvasról Gyomára. Mikor kapott iparengedélyt?  

a 1854 

b 1856 

c 1857 

    

 

5. Kner Sámuel, Izidor édesapja 1857. szeptember 23-án 
kötött házasságot. Hogy hívták a feleségét?  

a Netter Kornélia 

b Gesmey Katalin 

c Kulka Etelka 



 

 

6. Kner Izidor 1860. február 5-én született. Hányadik 
gyermekként született a családba?  

a első 

b második 

c harmadik 

    

 

7. A sokgyermekes családban mindenkinek jutott feladat 
a ház körül. „Esztendőkön át voltam a 
család________.” Hogyan folytatódik a mondat? 

a 
élelmezési 
bevásárlója 

b 
háztartási 
mindenese 

c kisbérese 

    

 

8. A család Gyoma szélén élt, más sokgyermekes család 
szomszédságában. 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. 

    

 

9. Inas lett egy szolnoki könyvkötőnél. De a házi 
munkától itt sem szabadulhatott. Honnan hordta a vizet 
a családnak?  

a a Tiszáról 

b 
a közeli artézi 

kútról 

c 
a ház udvarán álló 

kerekes kútból. 

    

 

10. Mesterétől, aki nem igen tanított neki a szakmáról 
semmit, megszökött. Hol állítottak ki neki mesterlevelet?  

a Szolnokon 

b Békéscsabán 

c Gyomán 

  



 

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

a pontosságban 

b gyorsaságban 

c 
a kiszedett lapok 

nagyságában 

    

 

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

a 1882. január 15. 

b 1883. január 15. 

c 1883. február 15. 

    

 

13. A nyomda egy lakóházban kezdte működését. Az 
egyszemélyes vállalat első megrendelője a dévaványai 
főjegyző volt. Hogy hívták őt?  

a Kurcsó József 

b Czibulka Gáspár 

c Garzó Gyula 

    

 

13+1 A közigazgatási nyomtatványok nyomtatása 
meghatározó volt a nyomda életében. Az első 
nyomtatványjegyzéken hányféle iratot lehetett 
megrendelni?  

a 120 féle 

b 150 féle 

c 170 féle 

 


