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1. A választott témakör és jelentősége 

 

Sajátos helyet foglalnak el a nyomdák a különböző történeti kutatásokban.  A 

nyomdatörténettel foglalkozó tanulmányok leginkább a nyomdászat fejlődését, különösen 

annak technikai részét tárják fel, esetleg a nyomdászok érdekvédelmi törekvéseit taglalják. 

A nyomdák tevékenysége azonban más szempontból is vizsgálható. Az általuk előállított 

nyomdatermékek különös kortörténeti dokumentumokként is szolgálnak. Ezt felismerve 

születtek a közelmúltban egy nyomda, vagy egy település nyomdászatának komplexebb 

megközelítésű feltáró munkák. 

A felsőfokú tanulmányaim során már foglalkoztam a nyíregyházi Jóba nyomda 

történetének vizsgálatával, mely Nyíregyháza egyik legnagyobb, legjelentősebb 

nyomdájaként fontos szerepet töltött be Nyíregyháza város kiegyezés utáni iparában, 

könyv- és sajtótörténetében. A néhai témavezetőm, dr. Voit Krisztina javaslatára a 

vizsgálódást kiterjesztettem a történelmi Szabolcs vármegyére, mely vármegye egyúttal 

jelentette a kutatás földrajzi, és 1950-ben történt megszűnése az időbeli határt is. A kutatás 

kezdeti időpontját a kiegyezés éve jelentette, amely jelentős dátuma a magyar ipar, a 

gazdaság és a művelődéstörténet szempontjából. 

 

2. A kutatási feladat, a kutatás célkitűzései 

 

A kutatás feladatai közül elsősorban annak vizsgálatát végeztem el, hogy milyen hatások 

miatt indult rohamos fejlődésnek a magyar nyomdaipar, milyen körülmények segítették az 

új nyomdák alapítását, milyen feltételeket szabtak a nyomdát alapítókkal szemben. 

További feladatot az jelentett, hogy a nyomdák hogyan, milyen felszereltséggel, milyen 

körülmények között működtek. Kutatásom célja annak feltárása is volt, hogy a Szabolcs 

vármegyei nyomdák esetében is érvényesültek-e az országos tendenciák, ezek mellett 

milyen egyéb a nyomdák alapítását elősegítő, ösztönző hatások voltak. A nyomdák 

működésének vizsgálata körében külön is vizsgáltam azt, hogy milyen kiadványokat 

állítottak elő, ezek milyen gazdasági, kultúrtörténeti jelentőséggel bírtak. 
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Kutatásom kezdetén a kiindulópontot Farkas Margit sajtóbibliográfiája adta. Időközben a 

nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondozásában, László Gézáné 

összeállításában 2002-ben elkészült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén megjelent 

sajtótermékek bibliográfiája. Ez újabb adatokat szolgáltatott a kutatáshoz. A 

leghitelesebbnek tűnő nyomdakönyvek azonban nem kerültek levéltári őrzésbe, így a 

nyomdatermékek kutatására első sorban csak a fennmaradt példányok, az Országos 

Széchényi Könyvtárba beküldött kötelespéldányok adtak tájékoztatást.  

A nyomdák alapításáról, működéséről feltételeztem, hogy több adatot találok, de 

ebben a témában is nehézséggel találkoztam. Ahol az iparlajstromok megmaradtak, ott 

egy-egy bejegyzés fellelhető volt a település nyomdájáról. Ezek az iparlajstromi 

bejegyzések azonban gyakran csak a tevékenység megkezdését, annak bejelentését 

tanúsítják, a megszűnésről, annak okáról több esetben nem tartalmaznak adatot. Hasznos, 

kiegészítő információt szolgáltatott a Nyomdászati évkönyv és úti kalauz, amely a 

nyomdák működéséről, alkalmazottairól, műszaki berendezéseiről is tartalmaz adatot. A 

korszak igazgatási szabályainak feltérképezése is segítette munkámat. Így kerítettem sort a 

Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara iparlajstromainak átvizsgálására is, mert ez 

részben hatósági- részben érdekvédelmi szervként működött, így a nyomda településének 

igazgatási vezetője rendszeres adatszolgáltatást végzett a kamarák felé. Jelentős és fontos 

kiindulópont volt a Typographia adatbázisa a nyomdákról. Ez azonban más források 

adataival való összevetése után korrigálásra szorult, első sorban a nyomdák működésének 

végét jelentő évszámok tekintetében.  

A korabeli évkönyvek mellett támaszkodhattam nyomdász szaklapokra is. Ezek között 

voltak a nyomdászok érdekvédelmi szervének folyóirataként, illetve szakmai lapként 

funkcionáló, ezért a nyomdászok élet és munkakörülményeit, ezek változásait, a 

nyomdász szakma, a technika változásait, fejlődését lehet belőlük nyomon követni. A 

vidéki nyomdatulajdonosok is létrehozták saját érdekvédelmi szervezetüket, és kiadták 

saját lapjukat, ami további pontosításokat tett lehetővé.  

A kutatás sajátos és egyre inkább fontos eszközét jelentette az internet. Ennek 

segítségével találtam rá két, az általam vizsgált vidéki nyomdák által előállított könyvre, 

amelyek az Amerikai Kongresszus Könyvtárában lelhetők fel. A nyomdászok életrajzi 

adatainak meghatározásában is fontos szerepe volt az internetnek, így pontosítottam több 

Szabolcs vármegyei nyomdász születési és halálozási dátumát. Az interneten létesítettem 

kapcsolatot, a legnagyobb számban működött, a nyomdászatot kereskedelmi tevékenység 
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mellett folytató vidéki kis nyomdák egyikében inasként tanuló, dolgozó adatközlővel, aki 

visszaemlékezésével segítette munkámat. 

 

3. A kutatás eredményeinek összefoglalása  

 

I. tézis  

A kiegyezés utáni gazdasági fellendülés mellett, a nyomdák számának jelentős 
mértékű megemelkedését a gazdaságot élénkítő jogszabályok segítették. 

 

A XIX. század első felében a termelést, a kiadványok előállítását meggyorsító, olcsóbbá tévő 

és a nyomtatványok példányszámát megsokszorozó találmányok születtek, amelyek általában 

csak hosszabb idő után, nagyobb késéssel honosodtak meg hazánkban. Ezért a nyomdák 

elszaporodásában nagyobb szerepe volt a korszak ipart támogató jogszabályainak.  Az 1872. 

évi ipartörvény a nyomdászatot szabad iparrá tette. A nyomdatulajdonossá válás egyedüli 

feltétele ekkor az elegendő tőke volt.  Az 1884. évi ipartörvény, mint engedélyhez nem kötött 

mesterség megkezdését csak egy nyilatkozathoz kötötte. Az iparos oktatás szabályozása is 

kedvezően hatott a nyomdákra. A szakképzett nyomdászok tarthattak tanoncokat, akik az 

alapvető szakismeret elsajátítása után olcsó munkaerőt jelentettek a tulajdonos számára. A 

gazdasági haszon növelésére gyakran több tanoncot foglalkoztattak, mint ahány szakképzett 

nyomdászt. 

A jogszabályok azonban csak ott ösztönöztek nyomdák alapítására, ahol a társadalmi, 

gazdasági, élet megteremtette a nyomdák számára is a biztos és rendszeres megrendelői 

hátteret. E mellett a vidéki nyomdák első sorban a közigazgatás valamely központi helyén, 

járási székhelyeken létesültek, amelyek nyomtatványigényüket a helyi nyomdászokkal 

elégítették ki. 

 
II. tézis 

Az 1867-ben ismét életbe léptetett 1848-as sajtótörvény kiemelten ösztönözte a 
nyomdaalapítást.  

A sajtótörvény hatására megindult hírlapkiadást a nyomdák is örömmel fogadták, gyakran 

maguk a nyomdák végeztek hírlapkiadói tevékenységet. A nyomdaipari megrendelések 

mellett különösen a kisebb vidéki nyomdák életben tartását segítették olykor az általuk 
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folyamatosan nyomtatott, kiadott hírlapok. Ez az oka annak, hogy a lapok szerkesztői, kiadói 

között gyakran a lapot előállító nyomdák tulajdonosainak nevét olvashatjuk. A hírlapok 

megjelenésével kezdetét vette a lapokban való kereskedelmi hirdetések közlése is. A 

gazdasági nehézségek, a kicsiny könyvolvasó népréteg, a fizetőképes kereslet hiánya nem 

tette lehetővé a könyveknek a nyomdák számával arányosan emelkedő előállítását. Ezért a 

napilapok, folyóiratok ekkor az olvasóközönség legelterjedtebb hír és irodalmi művek 

forrásává váltak. Ezeket az érdeklődők a kávéházakban esetleg működő kaszinókban 

rendszeresen olvasták. 

A hírlapkiadás mellett az állami megrendelésekért folyt a harc, ez jelentette a nyomdák 

számára a folyamatos megrendelést, munkát és jövedelmet. A nyomdák legjövedelmezőbb 

tevékenysége a közigazgatási nyomtatványok előállítása volt. Ezeket rendszeresen és nagyobb 

számban kellett évről-évre nyomtatniuk. A kisvárdai nyomdászok között egyedül álló módon, 

egy cenzuson alapuló megegyezés, piacfelosztás is végbement. 

A korszak állami irányítói szubvenciókkal segítették a politikailag lojális lapokat és az 

ezeket előállító nyomdákat. Az állandó megrendelések, az anyagi támogatás hiánya miatt a 

vidéki lapok közül több kérész életűnek bizonyult, volt, amely mindössze egy számból állt.  

A fenti hatásoknak tulajdonítható, hogy a nyomdák száma a kiegyezés után 

megtízszereződött, vidéken számuk 1900-ra már 531-re nőtt.  

III. tézis 

A vidéki nyomdák többsége vidéken kis üzem volt.  

 

A szabad iparrá vált nyomdászat számos probléma elé állította a szakképzett nyomdászokat. 

A nyomdatörténet vizsgált időszakát végig kísérte a nyomdatulajdonosok és a szakmunkások 

törekvése, hogy a nyomdászat gyakorlását szakképzettséghez és biztosíték megfizetéséhez 

kössék, vagy korlátozzák a kiadható engedélyek számát.  

Az új nyomdák többségét kereset-kiegészítésnek szánták tulajdonosaik, ezeket könyv- 

papír és írószer kereskedés folytatásával együtt kérték bejegyezni az iparlajstromba. Az 

iparbejelentésekből kitűnik, hogy a nyomdaalapítást nem mindig kísérte a várt gazdasági 

siker. A veszteséget különböző módszerekkel igyekeztek kiküszöbölni. Volt, aki társat vett 

maga mellé, volt, aki kereskedéssel bővítette vállalkozását és volt, aki a megnyitást követő 
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rövid időn belül bezárta üzemét. Több nyomda esetében az állapítható meg, hogy tulajdonosa 

eladta üzemét, ám a nyomda továbbra is az alapító neve alatt működött, ilyen név alatt 

történtek kötelespéldány beszolgáltatások. Ezért fordulnak elő a különböző forrásokban 

egymásnak ellentmondó adatok egy nyomdaüzemről, ugyanazon időszakban több tulajdonos 

nevét feltüntetve az adott nyomdánál.  

IV. tézis 

A nyomdatermékek jelentik a nyomda működésének, a nyomdász szakmai 
felkészültségének legmegbízhatóbb bizonyítékát. 

 

A vidéki nyomdák esetében félrevezető lehet, ha csak az alkalmazottak csekély száma, a 

nyomda szerény gépi berendezése alapján alkotunk képet az általa végzett munka 

színvonaláról. Erre példa a mándoki Silberstein Bernát könyvnyomdája. Róla a fennmaradt 

források alig tartalmaznak adatot. A Debreceni Egyetem Könyvtárában fellelhető általa 

elkészített Forgách József gróf, Szalánczvár eredete és nevezetesebb eseményei című könyv 

kivitelezése magas technikai tudást tükröz. Az igényes kivitelű könyv a klisék magabiztos 

alkalmazásáról árulkodnak, a könyv számos képet tartalmaz, a képeket védőpapír előlappal 

kötötték vászonkötésbe. 

A kis nyomdák tehát sokszor csak a megrendelés hiánya miatt nem állítottak elő 

magasabb színvonalú, nagyobb szakmai felkészültséget igénylő nyomdatermékeket, holott 

erre képesek lettek volna. A nyomdák neve mögött feltüntetett könyvnyomda megjelölés ezért 

a tulajdonos nyomdász szakképzettségére és arra utal, hogy felszereltségénél és szaktudásánál 

fogva könyvek előállítására is képes volt. 

V. tézis 

A társadalmi, a kulturális élet fejlődésének szerves része, előmozdítója volt a 
nyomdászat. 

 

A sajtótermékek megnövekedett számú előállítása mellett, az 1849-es osztrák iskolareform, az 

Entwurf nyomán Magyarországon is bevezették az oktatási intézmények oktatási reformja 

következtében az iskolai értesítők évenkénti kiadását. Ezért a nyomdák rendszeres 

megrendelői voltak az iskolák, amelyeknek évről évre rendszeresen nyomtatták az iskolai 
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értesítőket. Ezek a típusú dokumentumok nagyobb számban maradtak fenn az utókor számára. 

Hiteles képet nyerhetünk belőlük az oktatási intézményekben oktatott tárgyakról, de az 

iskolák működéséről, tanári kar összetételéről és az intézményi életről is. 

A vidéken megélénkülő irodalmi élet bizonyságai, hogy verses kötetek, novellák is 

kikerültek a helyi nyomdákból.   

A nyomdászok életkörülményeinek bemutatása arra a következtetésre ad alkalmat, hogy 

az írni-olvasni tudó, a legtájékozottabb, legműveltebb munkásréteg igyekezett 

életkörülményeit a saját eszközeivel javítani, szakképzését megszervezni. A nyomdászok 

szakmai lapjai folyamatosan a magas esztétikai színvonal előállítását segítő újdonságok, 

klisék, díszek, betűtípusok és technikák átvételét szorgalmazták. A szaklapok hirdetései 

között a legújabb domború és színes nyomású nyomtatványok szerepelnek. A korszak 

betűmetszői, grafikusai is maradandót alkottak a nyomdai munkák kivitelezésében, 

díszítésében.  

 

4. A dolgozat eredményeinek hasznosítása 

 

A kutatás során feltárt eredményeket munkám során az oktatásban hasznosítom, a 

könyvtárszakos főiskolai hallgatók képzésében. Ez segít a könyvvel foglalkozó szakember 

számára egy komplexebb szemléletmód kialakításában, társadalmi, gazdasági kulturális 

összefüggések jobb megértésében. Az értekezésben ismertetett források, az azokból levont 

következtetések a nyomdatörténet még fel nem tárt eseményeinek további kutatására 

ösztönözhetnek kutatókat.  A levéltári források hiányosságai, esetenként rendszerezetlensége 

is felveti a vizsgálódások folytatásának szükségességét. Mindezek alapján a kutatók további 

kiegészítéseket, megerősítéseket tehetnek, új megállapításokat fogalmazhatnak meg. 

Indokoltnak tartom a nyomdászat, mint gazdasági tevékenység, de annak sajátos, a 

nyomdatermékek kultúrtörténeti jelentősége miatti további kutatást. 


