
29-ig Győr, szeptember 25—30-ig Kapuvár köszönti Sopront a Hazafias Népfront 
városi bizottságai rendezésében. 

A kulturális rendezvények közül január elején került sor Németh László Szé-
chenyi c. d rámájának bemutatójára, február 4-én pedig Sopronban tar tot ták a Mező-
gazdasági Könyvhónap országos megnyitóját. Ezt követően havonta rendeznek a vá-
rosban országos jelentőségű kulturális találkozókat, sőt néhány nemzetközi sereg-
szemlét is. 

A jubileumi évre tervezett 22 kiállítás közül felhívjuk a figyelmet a 3000 év a 
Borostyán út mentén című állandó kiállításra, a Sopron ipara, megyei kisiparosok és 
kézműiparosok kiállítására (június 24—július 11), a Magyar Vendéglátóipari Múzeum 
étlap- és menükártya-kiáll í tására (június 24—július 11). Július 9-től állandó kiállí-
táson látható a Győr—Sopron—Ebenfurti Vasút története. 

Dr. Hiller István 

A győri Streibig nyomdáról 250 év távolából 

1727-ben k e z d t e meg működését Győrött a Sopronból áttelepült Streibig József 
Antal, amikor kiadta kétnyelvű, előjegyzéses, nagyalakú naptárát, s megvetette az 
a lapját annak a nyomdának, amely azután 1850-ig folyamatosan működött. S bár 
a család egymást felváltó nemzedékei nem egyformán voltak értékesök, működésük 
mégis alapvető jelentőségű volt Győrött az írás-olvasás kul túrája , a közművelődés vo-
natkozásában. Olyan, amefly méltán váltott ki országos figyelmet. Hiszen kiadványai a 
XVIII. század végén és a XIX. század elején — ezt megelőzően pedig a második és 
harmadik kiadások egész sora azokból a művekből, amelyeknek az újrakiadásai for-
rásértékűvé emelték a vállalkozást —, vagy az első vidéki magyarnyelvű napilapnak, 
a Hazánknak megjelentetése: hű tükrei annak az előremutató nemzeti törekvésnek, 
amely az akkori évtizedeket á thatot ta és amely lelkesítette azokat, akik végső soron a 
megfogalmazói, szószólói és cselekvő részesei is voltak a korszak haladásának. 

A Streibig- dinasztia általában azzal a tiszta szándékú elhivatottsággal és meg-
szállottsággal dolgozott, küzdött és nyomorgott, mint Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai 
Páriz Ferenc, Bél Mátyás vagy az 1550-es években Huszár Gál. Küldetést vállalt, 
hogy szolgálja a magyar nép művelését és művelődését. S ez még a műfaj i lag viszony-
lag nem nagyra becsült naptárakban is megfogalmazódott. 1753-ban például — szö-
veghű közléssel — így: 

„Evei fejezem bé Kalendáriumomat, a késedelmes gyarló Magyarsággal lépő pen-
námat meg-állí tom; noha tudom, hogy lesznek némellyek, az kik a nélkül is sebesen 
follyását is meg-gátolják ítéletekkel, a kik tudniillik efféle újsághoz örömest köszö-
rülik nye lveke t . . . De ezeík ne-tekintsék az én egygyügyüségemet, se ne dorgállyák 
sovány Magyarságomat, hanem inkább fontollyák meg Nemzetségemhez való jó aka-
ratomat és a közönséges jónak szolgálattyában való igyekezetemett, a ki meg nem 
áll, még vékony erőm engedi. Mert látom, hogy a Magyaroknál nagy fogyatkozások 
vannak, efféle oktató Magyar könyvelkbül, nem is tudom, hogy valaki derekasan írt 
volna enrül a meteriérul. Azért én-ds tellyes szívvel, és igaz jó akarat ta l igyekeztem 
kedveskedni nekiek: kévánván, hogy ők-is igaz, és tiszta szemmel tekintsék mun-
kácskárnat . . ." 

Túlzás nélkül megállapítható, hogy ez a befejező rész felér egy vallomással. Val-
lomás egy jó ügy érdekében megnyilvánuló tudatos törekvésről, amely a magyar 
nyelviségben akkor még nagyon is szűkölködő Győr polgárait ösztönözte nemcsak a 
hasznos, gyakorlati ismeretek elsajátítására, hanem a magyar nyelv művelésére, ápo-
lására is. És ha az évszámot nézzük, az 1753-at, méginkább azt kell mondanunk, hogy 
Streibig Gergely e szándékával „késedelmes gyarló Magyarsággal lépő pennája" el-
lenére is megelőzte korát „sovány Magyarságával", a ..Nemzetséghez való jó akara tá-
val és a közönséges jónak", azaz a közjónak a szolgálatával. 

A nyomda termékei között az első évtizedekben a naptárak és néhány tankönyv 
mellett általában az egyházi vonatkozású művek dominálnak. Ez természetes dolog, 
hiszen magának a nyomdának a léte is elsősorban az egyház kezében volt. S nem-
csak az engedély vonatkozásában, hanem abban is, hogy munkával, megélhetési le-
hetőséggel is ia klérus látta el. így és ezért jelentek meg nagy számban a különféle 
prédikációk, szentírás-magyarázatok, halotti búcsúztatók. Említésre méltó közülük 
Bod Péter műve, a Szentírás értelmére vezérlő magyar kalauz c. munkája , amely 1746-
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ban jelent meg, tehát nemcsak Kolozsvárott, ahogy a Magyar Irodalmi Lexikon ír ja. 
1750-ben látott napvilágot a nagy egyházi és világi vihart kiváltó Enchiridion de fide 
című Padányi Bíró Márton-kötet, amelyben a szerző ki tűnő irodalmi érzékkel s „dog-
matikai és történelmi fegyverzettel harcolt a protestantizmus ellen", és amely miatt 
„a protestánsok Nagy Frigyes ú t j án a pápánál emeltek kifogást a mű ellen". A protes-
tálás következtében Mária Terézia meg is rótta Padányit, akit ugyanakkor becsült és 
kedvelt is, hiszen munkássága révén nevezte ki veszprémi püspökké. S ebbe a sorba 
tartozik a költő Amadé László Ájtatos fohászkodás az jó hír, név, bötsületnek pár t -
fogó patronussához címmel megírt imádságos könyve is. 

Számos természettudományos mű is elhagyta a Streibig-nyomdát. Megemlít jük az 
1742-ben kiadott orvosi munkát : „Chirurgiai utasítás, mellyben az egész anatómia 
o rvos l á sa . . . rövid kérdések által magyaráztatott és most elsőben magyar nyelven ki-
botsátatott Miskoltzy Ferenc győri chirurgus á l t a l . . . " A francia eredeti tehát magyar 
nyelven vált „elsőben" jobban hozzáférhetővé. 

Helytörténeti szempontból figyelemre méltóak a város történetével foglalkozó 
kiadványok. A négyéves török uralom (1594—98) felidézése közkedvelt téma volt. 
1747-ben Kováts István László írását, 1756-ban Sebő Mihályét adta ki a nyomda, majd 
három évvel későbben Hermán József munká já t ezen a címen: A gyalázatos egye-
netlenség és ditsőséges egyesség, mellyet a törak pogány igájábul ki-szabadult Győr 
városa vissza-vételének örvendetes emlékezete napján élő nyelvel magya rázo t t . . . 

A történelmi tárgyú kiadványok sorában megkülönböztetett helyet foglalnak el 
azok a művek, amelyekkel kapcsolatban vitáznunk kell bizonyos Streibiget lebecsülő 
megnyilatkozásokkal. Ez még nem a „nagy" korszak, ám jelentős mind nyomdatörté-
neti, mind pedig irodalomtörténeti és művelődéspolitikai szempontból. Második vagy 
harmadik kiadásaival a három-, kettő-, és egyszáz évvel előbbeni első kiadásokat pótol-
ta, hiszen azok vagy elkallódtak vagy elhasználódtak a háborúkkal terhes évtizedekben, 
századokban; a nyilván csekély példányszámok ennek a feltevésnék a valószínűségét 
csak erősítik. Az újrakiadások tehát — mint utal tunk rá — forrásértékűvé váltak. 
1755-ben Brodarics István leírását adta ki a mohácsi csatavesztésről, 1766-ban Thu-
róczi János Ghronica Hungarorum-át , 1789-ben pedig Heltai Gáspár kétkötetes Magyar 
Króniká-ját . És ezek a megállapítások vonatkoznak a valamikori győri tanár, majd 
kollégiumi igazgató, Lippai János Posoni Kert című művének a második, 1753-as ki-
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adására is. A magyar természetrajzi irodaiamban a szakemberek szerint ez a mű alap-
vető, a kertészeti szakirodalomban pedig a kezdet; Lippai volt „az első pomológus" 
és ő az, akinek „műve két évszázadon át az egyetlen magyar nyelvű szakkönyv, 
amely nyelvművelési szempontból is értékes". 

A századforduló a „nagy" korszak. Ez csak a neveket számítva is kétségtelen: 
Péczeli József, Révai Miklós, Faludi Ferenc, Fábchich József, Rát Mátyás (ő ragaszko-
dott a „h" nélküli alakhoz!) munkáiról van szó. Vagy hivatkozhatunk Sándor István 
Sokféle című köteteire, nem utolsó sorban pedig Magyar Könyvesházá-ra, az első 
magyar nyelvű bibliográfiára. És említsük meg Kovács Pál R.upert bencést is, aki 
azért adta ki Magyar Példa és Közmondási c. könyvét, mer t „a példa és köz mondá-
sok mindenkor nagy betsületben tar ta t tak minden Nemzetségnél . . . A Magyar Nyelv-
ben nem igen r i tkábbak a példa, és köz mondások, mint akár melly nyelvben, amelly 
nálam esmóretes. Azért úgy ítéltem, hogy talán nem vesztegetem heába tentámat, ha 
én is Anyai Nyelvemen innen-onnan öszve szedegetem a Magyar példa s köz mondá-
sokat, s azokat a Magyar nyelv szeretőkkel közlöm . . . " A műről „honismereti" szem-
pontból még annyit, hogy gyűjtésében számtalan Győr környéki közmondás is van, 
bizonyítva, hogy egyik forrása a saját gyűjtésű anyag volt. 

A XIX. századból is töhb mint 500 Streibig-kiadvány van birtokunkban. Közöttük 
igen sok a gyakorlati élettel összefüggő, mint a Márton Gábor tollából származó Gaz-
daságos méhtartás című vagy Zsoldos Gábor versékbe foglalt Egésség r e g u l á i . . . cí-
met viselő kötet; de közérdeklődésre tartott és tar that ma is számot az olyan szo-
ciográfiai vonatkozású kiadmányok sora, mint például A mester-embereik mívjei és 
szerek á r ának . . . Győr vármegyében az 1818-dik esztendőben lett meghatározása, 
vagy ugyanebben az éviben a Takéntetes Nemes Győr vármegyének 1818-dik esztendő-
ben tartott közgyűlése alkalmatosságával a tselédek és napszámosak bére . . . címűek. 
Azután e sorba sorolhatók a röplap jellegű munkák, mint például a szőlőműveléssel 
kapcsolatos A Somlai Táj, vagy is az eltalált természetes Champaner főeímű kiadvány, 
amely arról ír, hogyha „Ámbár későn is, tsakugyan üdeje, hogy a Magyar is kedves 
Honnyában a természetnek elrejtett drága kintseit szemügyre vegye és felfedezze . . . " 

És végül: a Streibig nyomda terméke volt a német nyelvű Vaterland c. napilap, 
amely már kezdettől — 1843 — igyékezett hazai lenni, vagyis megfelelni a reform-
kori követelményeknek és maga a fűszerkereskedő kiadó, Noisser Richárd kezdi meg 
a tárgyalásokat a lapnak magyar nyelvűvé való átváltoztatására. így jelent meg azután 
1847-ben január másodikán a Hazánk, dr. Kovács Pál szerkesztésében. 

A Hazánk-nak „derék dolgozó társa" volt Petőfi Sándor és a napilap értékét 
öregbíti a tény, hogy a költőnek 27 versét közölte le elsőként, amelyek között van 
például az Egy gondolat bánt engemet , A XIX. század költői, meg a Magyar 
vagyok című. És leközölte a Kerényi Frigyeshez címzett Uti leveleket is Kovács, aki 
egyik felfedezője, majd bará t ja és csodáló tisztelője volt Petőfinek. Se szeri, se száma 
lapjában a Petőfivel foglalkozó írásoknak. A Kovács Pál által szerkesztett Hazánk 
a Streibig-nyoandának olyan vállalkozása volt, amely egymagában is elegendő volna 
a „jeles" minősítésre. Nemcsak Petőfi megjelentetése fémjelzi ezt, hanem a korszakot 
regisztráló és az akkori magatartást tükröző cikkek is, amelyek a haladást, a nemzeti 
törekvéseket szolgálták. íme néhány mondat az utolsó számokban megjelent szer-
keTZitőá vallomásból: 

„A közel napok rohanó perczeiben századokat élt át az emberiség. A történet 
könyveiben több lapot írt be a musa. E lapok lőnek a megszabadult népek szentírásai. 
E szentírásban magasnak, nagynak hirdettetik az igaz isten neve. Ez az isten a 
szabadság .. . 

E s . . . lelkünkben még inkább megerősödött a meggyőződés, hogy a férf i legyen 
erős mint a cser, melly ezer kar ra l vár ja be a fergeteget s zúgó lombjait ha meg-
szaggatja is a zivatar, de fejedelmi derekját meg nem haj tha t ja . 

Ez volt a múltban meggyőződésünk . . . Ez legyen a jövőre programuník." 
1848. augusztus 10-én jelent meg az utolsó szám: a reakció győzött, ám az igazsá-

got a lapot üdvözlő Irinyi József szép gondolatai tar talmazzák: 
„Üdvezlégy szép Hazánk, leglszébb ajándoka Győrnek, mi ez, az év küszöbén a 

nemzetség oltárára tehete; üdvezlégy szép virága ez évnek, melly a honnak olly bő 
gyümölesőzést ígér! — Üj pályádhoz, mellyen a rózsa bokrok közt a tövis koszorúk 
sem fognak hiányziani, azon óhajtással járulok, hogy légy szilárdé, kitortóvá, erőssé s 
hatalmassá. Legyen e haza felvirágzása s törekvéseid eszménye . . ." 

A nyomda, amely 250 évvel ezelőtt kezdte meg működését, 123 éven át volt a 
város művelődésének egyik központja és segítette, támogatta azt a nagyszerű műve-

lődési folyamatot, amely jellemezte a mozgalmas századokat. . 
Pernesz Gyula 
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