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Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban,
2007. május 15.–július 14.*

Az „Egy nyomdamûhely titkaiból – Gyomai Kner Nyom-

da, 1882–2007” címmel az Országos Széchényi Könyvtár-

ban 2007. május 15-én nyílt kiállítást Esterházy Péter nyi-

totta meg. A kiállításon a Gyomai Kner Nyomda 125 éves

története alatt készült kiadványokból válogatott könyvek,

nyomtatványok, naptárak, báli meghívók, eredeti grafi-

kák, címlaptervek mellett régi nyomóformák, könyvköté-

szeti díszek, fotók, személyes emlékek adtak keresztmet-

szetet a nyomda színvonalas termékeibõl.

A Gyomai Kner Nyomda kiadványait végignézve ha-

zánk nyomdatörténetének egyik szép, tanulságos feje-

zetét, történetét követhettük végig, amely alapvetõen

két nagy korszakra osztható: a második világháború, 

a holocaust pusztításával ért véget a családi nyomda

idõszaka, amelyet az államosítás utáni korszak követ.

125 éve 74 forintnyi tõkével és némi hitellel kezdett

nyomdai vállalkozásba a könyvkötõ Kner Izidor. 

„A nyomda 1882 júniusában nyílott meg apám nevén és

iparengedély nélkül volt üzemben a fenn nem állhatás

reményében a fenti ideig” – írta a következõ évben meg-

kapott végzés aljára. A nyomdaalapító és gyermekei az

egyszemélyes kis nyomdát kemény munkával olyan

üzemmé fejlesztették, amelynek termékei már saját ko-

rukban is ismertséget és megbecsülést hoztak számuk-

ra. Nyomdai, kiadói munkájuk kapcsán mind a magyar

közigazgatás, mind az irodalmi és a mûvészeti élet

meghatározó egyéniségeivel kapcsolatba kerültek.

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL 
– GYOMAI KNER NYOMDA, 1882–2007

* A képek a kiállításon bemutatott nyomdatermékekbõl nyújtanak válogatást.
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A gazdasági alapot a közigazgatás területén használt

nyomtatványok jelentették, az elismertséget a könyvki-

adás hozta meg számukra: a Kner, Gyoma szavakhoz 

a minõségi, szép könyv fogalma társult. A Knerék által

megteremtett barokk és klasszicista stílusú tipográfia 

a magyar könyvmûvészet kimagasló, fontos állomása.

Kozma Lajos alkotta meg az 1920-as években a Kner-

nyomda számára az egyedülálló barokk ornamens-

készletet, könyvdíszeket, körzeteket, szigneteket, 

amelyek egyedi jelleget adtak a Gyomán készült kiad-

ványoknak.

Munkásságuk példaértékû, elért eredményeiket, a gyo-

mai nyomda történetét a magyar ipar- és kultúrtörténet

egyik kiemelkedõ fejezeteként tartjuk számon.

„Tudta, hogy azok az üzleti elvek, amelyekre munkáját

alapította, helyesek, becsületesek és igazak, azokkal si-

került a közönség becsülését, bizalmát és támogatását

kiérdemelnie s mindig változatlan hittel, bizalommal

fogott újra munkához.” – írta Kner Imre édesapjáról

1936-ban. „Amikor a harmadára kisebbedett ország-

ban, üzeme kifosztása és pénzének elértéktelenedése

után újrakezdte a munkát, ezt mondotta: „Annak ide-

jén 74 forinttal kezdtem. Most ennél sokkal többem

van, mert van nevem, amelyre támaszkodhatom.”

A könyveket ismerõ, olvasni szeretõ emberek körében

azonban nemcsak a régi, hanem az utóbbi évtizedek-

ben nyomtatott kiadványok is fontosak lehetnek: 

a szépirodalmi, ismeretterjesztõ kiadványok mellett

mûvészeti albumok, szakkönyvek, szótárak, lexikonok,

tankönyvek készültek Gyomán, Gyomaendrõdön. 

A színes szakmai folyóiratok mellett agendák, anya-

könyvek és különféle közigazgatási nyomtatványok ké-

szítése színesíti a termékpalettát.

Az igen látványos, korabeli nyomdai eszközökkel, nyo-

móformákkal, könyvkötészeti díszekkel, fotókkal, sze-

mélyes relikviákkal gazdagított kiállítás mind a laikus

érdeklõdõ, mind a magyar könyvmûvészetben jártas lá-

togató számára kínált „csemegét”.

A kiállítást kísérõ katalógust* Haiman Ágnes, Kner 

Izidor nyomdaalapító dédunokája, a plakátot és a meg-

hívókat pedig Ágnes fia, Gyergyák Bence (Kner Izidor

ükunokája) tervezte.

Füzesné Hudák Julianna

knermuzeum@gyomaikner.hu
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* Egy nyomdamûhely titkaiból. Gyomai Kner Nyomda, 1882–2007.

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május

15.–július 14., Budapest. Összeállította Füzesné Hudák Julianna és

Erdész Ádám. A kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztõje

Füzesné Hudák Julianna. Budapest, Országos Széchényi Könyv-

tár – Gyomaendrõd, Gyomai Kner Nyomda Zrt., 2007. 223 l.
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