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ködött az ügetőversenyzés, majd 1933. augusztus végén megnyitották az akkor modern épí-
tésű, Kerepesi úti ügetőverseny-pályát.

Az egykori első lóversenypálya lassan a feledés homályába merült. Ugyan a térképeken a 
Lóversenytér dűlő kifejezés megmaradt egészen az 1950-es évekig, és Epreserdő utca ma is 
megtalálható a közeli József Attila-lakótelepen, de az ott élők közül kevesen tudják, mi is a 
név eredete. Az Epreserdőn még az 1920-as évek elejéig szüretelték a fa gyümölcsét, de az-
után a mélyszegénységben élők, a hírhedt Mária Valéria- és Zita-szükséglakótelepek lakói 
teljesen kivágták és tűzifaként használták az erdő fáit és cserjéit.3

Gönczi Ambrus

Muraszombat és Csáktornya
nyomdászata, könyvkereskedői

és sajtótermékei a kezdetektől 1944-ig
BEVEZETÉS

Egy muravidéki, valamint a Muraköz központjának számító város vázlatos nyomdászat- 
és sajtótörténetének megírására, valamint a helyi könyvkereskedők számbavételére vál-
lalkozik ez a rövid tanulmány a kezdetektől, az 1880-as évektől a II. világháború végéig. 
A térségnek még van két jelentős nyomdahelye – és kétségkívül ezek a legrégebbiek –, az 
egyik Lendva (korábbi nevén Alsólendva), a másik Nedelic XVI. századi Hoffh  aler Ru-
dolf-féle röpke életű offi  cinája. Előbbi korabeli és XIX–XX. századi nyomdászatát már több 
alkalommal, illusztrálva is bemutatták,1 ezért nem vettük fel vizsgálódásunk körébe.

A két érintett település magyar nyomdáinak számbavételénél teljességre törekedtünk, de 
tisztában vagyunk azzal, hogy tanulmányunk nem lehet hibátlan és hiánytalan. Ugyanak-
kor igyekeztük feltárni a vizsgált időszakban megjelent valamennyi magyar nyelvű művet, 
különös tekintettel a helytörténeti-helyismereti kiadványokra.2 A rövid tanulmány szám-
szerűsített összefoglalással és fölhasznált irodalomjegyzékkel zárul.

Elöljáróban még annyit említünk meg, hogy a vizsgált időszakban több esemény és kö-
rülmény is döntően befolyásolta az itt élő nemzetiségek (magyarok, szlovének, illetve hor-
vátok, valamint zsidók) mindennapi és kulturális életét. A dualizmus kor „boldog békeideje” 

3 A cíkk megírásához az előbb említetten kívül még a következő művet használtuk fel. Viszota Gyula: Széche-
nyi István és a magyarországi lóversenyek megalapítása. Gazdaságtörténeti Szemle XI. 1904. 1. és köv. 11.

1 Pl. Bánfi  Szilvia: Rövid összefoglaló Alsólendva nyomdászatának történetéről. Magyar Grafi ka 2008. Jubile-
umi sz. 110–126.
2 Ez utóbbiak föllelt bibliográfi ai adatait lábjegyzetben rögzítettük. Megjegyzés: a terjedelmi lehetőségeket és 
az ésszerűséget szem előtt tartva külön már nem jelöljük a nyomdát (ny.), illetve a nyomdászt, és mindig csak 
az első kiadvány esetén adjuk meg a kiadás helyét is – a továbbiakban az ugyanott (Uo.) jelölést használjuk. Ha-
sonlóan járunk el a szerzők esetében is, amennyiben az egymás után szereplő művek szerzője ugyanaz a személy 
(ugyanő – Uő). Ugyancsak közhasználatban van és mi is alkalmazzuk a hónapok neve, a szerkesztő, szerkesztet-
te (Szerk.), a fordító, fordította (Ford.), a különlenyomat (Klny.), az évfolyam (évf.), a szám, számú (sz.), valamint 
a kiadási évszám megjelölése nélkül kiadott művek esetén szokásos rövidítést (é. n.).
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után az I. világháború borzalmai következtek, majd a trianoni békediktátum aláírásával 
törvényesen is a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett a Muravidék és a Muraköz te-
rülete. Az 1929-ben megalakult Jugoszláviától Magyarország 1941 tavaszán szerezte vissza 
ezeket a területeket – a Délvidékkel és a Baranyai-háromszöggel együtt. A II. világháború 
kimenetele után azonban ismét visszakerültek ezek a területek Jugoszláviához.

MURASZOMBAT NYOMDÁSZATA (1880–1944)

Muraszombat a dualizmus kor idején Vas vármegye magyarok és szlovének által vegyesen 
lakott települése volt. Ez a jellemző vonás megjelent a helyi kiadványokon is.

A város első nyomtatóüzeme, 
Grünbaum (névmagyarosítás után: 
Gondos) Márk nyomdája 1880–1897 
között működött.

Nagyobb terjedelmű XIX. száza-
di helyi nyomtatványt azonban nem 
ismerünk, csupán egy rövid alkalmi 
művet Újházi Miksa 1904-ig üzemelő 
nyomdájának indulási évéből.3

A következő ismert helyi nyomdá-
szok: Hirschl Nándor, akinek üzeme 
1899–1904 között működött, vala-
mint Kohn Mór, akinek nyomdája 
csupán az 1899. esztendőben termelt.

Balkányi Ernő 1904–1918 között üzemelő 
nyomdájából két kiadvány adataira leltünk.4 
(Itt jegyezzük meg, hogy Balkányi jelentős 
szerepet játszott Lendva nyomdászattörténe-
tében is.)

A dualizmus kori nyomdák mintegy váltó-
társa, az 1918–1944 között működő Vendvidé-
ki Könyvnyomda két nyomtatott művel kép-
viselteti magát – egy közigazgatásival5 és egy 
szlovén nyelvűvel.6 Ebben az időben a vállal-
kozás tulajdonosa a Muraszombati Takarék-
pénztár volt, és azt is tudjuk, hogy az üzem 
gyorssajtóján készült a helyi hetilap.

Áttérve a település sajtótermékeire, négyféle periodikát találtunk. Ezek közül a legrégibb 
és egyúttal a leghosszabb életű a Muraszombat és Vidéke című lap volt.7 Gazdasági szaklap 

3 A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület… alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve és elfogadott alap-
szabályai. Muraszombat, 1898. 16 p.
4 Tersánczky Gyula: Kebelhullámok. Alsólendva–Muraszombat, [1912.] 132 p.; Vasvármegye leírása. Írta: R. I. 
Muraszombat, 1914. 16 p.
5 Kertész Endre: Végrehajtási eljárásunk hibái és annak kiküszöbölése. Muraszombat, 1942. 16 p.
6 Gumilár Kálmán: Kátekizmus za mesterszke vizsge. Muraszombat, 1943. 12 p.
7 Muraszombat és Vidéke. Magyar és vend nyelvű vegyes tartalmú hetilap. Fel. szerk.: Takács István. Grüm-
baum ny. Mutatványszám: 1884. dec. 25. I. évf. 1. sz. (1885. jan. 4)–XXXVIII. évf. 40. sz. (1944. szept. 29.). Szü-
netelt: 1919 és 1941. máj. között.

A Muraszombat és Vidéke című kétnyelvű hetilap
I. évfolyam 1. számának fejléce

Grünbaum Márk nyomdájának hirdetése
a XIX. század végén
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is megjelent a városban néhány évfolyam erejéig.8 Aztán a korabeli bilingvis lapok számát 
gyarapította egy egyházi periodika.9 A korszakban egy kifejezetten csak szlovén nyelven 
kiadott újság is megjelent – külön érdekesség, hogy háromféle nyomdahellyel.10

A fent említett üzemek kiadványai után lássuk a helyi könyvkereskedelmi viszonyokat. 
Csupán egyetlen városi könyvkereskedőt ismerünk. Az Ascher B. és Fia névre keresztelt 
cég, amely 1913-ban már nem volt tagja a Magyar Könyvkereskedők Egyletének, a könyvek 
mellett zeneművel és a papíráruval is kereskedett. A vállalkozás már biztosan működött 
1890-ben, tulajdonosa egyenlő képviseleti jog alapján két személy volt: Ascher Bernát és fi a, 
Henrik. A cég feltehetően megérte a Nagy Háborút is.

CSÁKTORNYA NYOMDÁSZATA (1882–1944)

Csáktornya a dualizmus kor idején Zala vármegye magyarok, horvátok és németajkú zsi-
dók által vegyesen lakott települése volt. Ez a jellemző vonás különösen a helyi sajtótermé-
keken érződik.

A település első nyomtatóüzeme, Fischel Fülöp, később Strausz Sándor nyomdája kez-
detben egy ún. nagy- és egy kissajtóval, valamint „ízlésteljes” betűkészlettel volt fölszerel-
ve. Ebből az üzemből, amely 1882–1918 között működött, összesen 13 könyv, illetve füzet 
alakú kiadványt ismerünk. Ezek közül négy az alkalmi,11 kétféle az oktatási12 és kettő a 
gazdálkodási művek száma.13 A többi nyomtatvány egy-egy kötettel osztozik a követke-
ző témakörökön: helytörténet,14 életrajz,15 szervezeti alapszabály,16 egészségügy17 és hadá-
szat.18

Az I. világháborúig még egy nyomtatóüzem jött létre, a Hernstein és Gut nyomda 1911-
ben, amelynek utóda Gut Béla nyomdája volt 1912–1913 között.

Az ismeretlen nyomdanevű dualizmus kori helyi művek száma három. Ebből egy-egy a 
gazdálkodási,19 az alkalmi,20 valamint az egyházi művek száma.21

8 Gazdasági Értesítő. Szerk.: Richter József. Kiad.: Muraszombati Járási Gazdák Szövetsége. I. évf. 1. sz. (1911. 
szept.)–III. évf. 3. sz. (1913).
9 Lelki Harmat. [Magyar–vend nyelvű lap.] Beolvadt 1942-ben a Harangszó című lapba.
10 Novine. Pobožen, družbeni, pismeni list za vogrske slovence. Szombathely, Cserföld, Muraszombat. A leírás 
alapja: 1. 4. (25. jan. 1914), a lezárás alapja: 6. 7. (1919).
11 Margitai József: A „Muraköz” [c. hetilap] története. Csáktornya, 1896. 8 p.; Apám emlékezete. 1823. március 
24.–1896. szeptember 6. Uo., 1897. 16 p.; Meghivó. A Csáktornyai Sport-egyesület 1899. decz. 31-én… szilveszte-
ri-estélyt rendez… Uo., 1899. [2] p.; Csongor Gergely: Hangulatok, képek. Uo., 1909. 112 p.
12 Ambros József: Számtani példatár. Az elemi népiskolák számára. 3. füzet: III. iskolaév., 4. füzet: IV. iskolaév. 
Nagykanizsa–Csáktornya, 1887.; Csáktornya város népiskolájának története és a magyar népoktatás történeté-
nek vázlata. Összeáll.: a tanítótestület. Csáktornya, 1896. 248 p., 1 t.
13 Berger Károly Lajos: A lótenyésztésről különös tekintettel a nórii tájfajta tenyésztésre. Csáktornya, 1899. 16 
p.; Nagy Károly: A gazdasági háziiparról. Előadatott Csáktornyán, Alsó-Lendván, Letenyén, Bécs[új]helyen és 
Légrádon az 1899 telén rendezett népszerű gazdasági előadások alkalmával. Uo., 1899.
14 Zrínyi Károly: Csáktornya monographiája. A vár és város története s az 1901-iki népszámlálás. Csáktornya, 
1905. 455 p., 6 t., 1 kihajtható mell.
15 Neusiedler Jenő: Gasparich Márk… életrajza. Csáktornya, 1910. 31 p.
16 A Csáktornyai Izr[aelita]. Nőegylet alapszabályai. = Statuten des Csakathurener Israelit. Csáktornya, 1895. 
16 p.
17 Védekezzünk a kolera ellen [!] Csáktornya, 1914. 8 p. [Horvát nyelven is megjelent.]
18 Az ellenlökemes védelemről. (Kivonatos fordítás a lembergi tájékoztató tanfolyam 1918. évi előadásaiból.) 
Kiad.: a M[agyar]. Kir[ályi]. 28. honvéd Gyaloghadosztály-parancsnokság. Csáktornya, 1918. 12 p.
19 Viasz Nándor: A sertészvész elleni védekezésről, továbbá a száj- és körömfájásról. Uo., 1899.
20 Samu József: A Csáktornyai Állami Tanítóképezde emlékkönyve. Csáktornya, 1890.
21 Egyházi énekek. Egyházi hatóság által jóváhagyott szerzők nyomán róm[ai]. kath[olikis]. tanuló ifj úság szá-
mára összeáll.: Matyi Márk Mihály. Csáktornya, 1897.
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Aztán az 1941-ben ismét Magyarországhoz tartozó városban a következő rövid életű 
nyomdák jöttek létre: Sárecz Antal könyvnyomdája 1941-ben, Balkányi Lajos nyomdája 
és a Muraközi Katolikus Nyomda 1942-ben, valamint a Hunyák és Döring nyomda, amely 
1943–1944 között üzemelt.

Az ugyancsak 1944-ig működő Muraközi Katolikus Nyomdából három kiadványt is-
merünk – egy sajátos nyelvtani munkát,22 aztán a helyi polgári iskola évkönyvét, mely „az 
iskola fennállásának LXX., a felszabadulás 2. évében” jelent meg,23 valamint egy szlovén 
nyelvű könyvet.24

A helyi sajtótermékek száma itt is négy. Közülük csak egy, a Muraköz című volt a 3. sz.-
tól kezdve magyar nyelvű,25 a többi pedig horvát nyelvű periodika.26

Áttérve a helyi könyvkereskedelmi viszonyokra, ezen a településen is egyetlen ilyen 
vállalkozással számolhatunk a dualizmus idején. A nyomdászok közt emlegetett Strausz 
mintegy mellékvállalkozásként könyv-, zenemű- és papírkereskedéssel, valamint könyv-
kötészettel is foglalkozott. A vállalkozás ezen részét is elődje, Fischel alapította még 1882. 
aug. 15-én, majd 1894-ben lett tulajdonosa Strausz. A céget az egylet jegyzékébe 508. sz. alatt 
jegyezték be. A kereskedés – a nyomdához hasonlóan – valószínűleg 1918-ig működött.

Később, 1941-ből értesülhetünk a fönt említett Sárecz vállalkozásának katolikus könyv- 
és papírkereskedő részlegéről, valamint könyvkötészetéről.

UTÓSZÓ

A vizsgált időszakban Muraszombat-
ban és Csáktornyán is hat-hat nyomdát 
találtunk. Muraszombatban 1918-ig ösz-
szesen öt, azt követően egy új nyomda 
működött – ez, ha nem is kontinuitást, 
de valamiféle folyamatot jelent. Szembe-
tűnőbb a változás Csáktornya esetében, 
ahol 1918-ig két nyomda működött és 
szűnt meg, majd több évtizedes hiátus 
után, 1941-ben egy, 1942-ben két, 1943-
ban pedig további egy rövid életű ma-
gyar nyomda jött létre – nyilvánvalóan a 
fent említett területi visszacsatolás, majd 
a világháborús vereség következtében.

A két városban viszonylag szerény mennyiségű kiadványt találtunk. Muraszombatban 
öt nagyobb terjedelmű nyomtatvány mellett négy sajtóterméket, míg Csáktornyán 19-féle 
kiadvány mellett ugyancsak négyféle helyi sajtóterméket tártunk fel. Ez tehát összesen a 

22 Gyakorlati muraközi nyelvtan. Szerk.: Láposi Haller Jenő. Csáktornya, 1942. 35 p.
23 A Csáktornyai M. Kir. Áll[ami]. Polgári Fiú- és Leányiskola évkönyve az 1942/43. iskolai évről. Szerk.: Nagy 
Károly. Csáktornya, 1943. 47 p.
24 Fára József: Kratki pregled historije Megyimurja. Csáktornya, 1943. 32 p.
25 Muraköz. Helyi érdekű vegyes tartalmú lap. Szerk.: Margitai József. I. évf. (1884. jún. 10)–XXXIX. évf. 26. sz. 
(1944. jún. 30.). Szünetelt: XXXV. évf. 26. sz. (1918.)–XXXVI. évf. 1. sz. (1941) között
26 Međimurje. Novine za megjimurski puk. Szerk.: Margitai József. Fischel ny. I. évf. 1–22. sz. (1884); Prekmur-
je. Čakovec [1904. Címfordítás: Muraköz. A Zalavölgyi Hírlap 1919. jún. 12-i sz. említi mint a horvát irredenta 
törekvések orgánumát.]; Medjimurske Novine. Čakovec [1918. Címfordítás: Muraközi Újság. A Zala 1919. febr. 
12-i, 35. sz. említi, hogy vasárnaponként horvát nyelven jelenik meg négyoldalas terjedelemben Csáktornyán.]

Sárecz Antal vállalkozásának hirdetése 1941-ből
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két településre vonatkozóan pontosan kéttucatnyi kötetet, valamint nyolcféle sajtótermé-
ket jelent. A képet szépen árnyalja, hogy a sajtótermékek közül Muraszombatban egy bi-
lingvis, egy kizárólag szlovén nyelvű, Csáktornyán pedig három horvát nyelven jelent meg. 
Csáktornyáról van német nyelvű nyomtatványunk is – a helyi zsidóság kiadásában. Emel-
lett szerény számú, városonként mindössze egy-egy könyvkereskedővel számolhatunk a 
dualizmus korban.

Ugyanakkor az is látható, hogy az I. világháború következményei és az azt követő (kül)
politikai változások tükröződnek a magyar nyomdák megszűnésén, valamint a nyomda-
termékeken. A nyomtatóüzemek és azokkal együtt a különféle kiadványok, köztük a sajtó-
termékek, valamint a könyvkereskedők egyébként nem véletlenül koncentrálódtak ezeken 
a jelentősebb településeken – mindinkább a nemzetiségi-felekezeti viszonyoknak, a szel-
lemi igényeknek és a (technikai) lehetőségeknek megfelelően fejtették ki tevékenységüket.
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