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Adalékok a székelyföldi
és a kárpátaljai nyomdászat
dualizmus kori történetéhez

BEVEZETÉS

A következő tanulmány két sorsdöntő esztendő közötti időszak kultúrtörténetének sajátos 
és igen fontos szeletéhez ad néhány kiegészítő adatot – a kiegyezéstől, vagyis az Osztrák–
Magyar Monarchia megszületésétől a dualista államalakulat széteséséig – a Székelyföldön 
és Kárpátalján működő nyomdákról, kiadványokról, köztük a sajtótermékekről. Elcsatolt 
történeti tájegységeink területén megjelent egy-egy tanulmányunkhoz szolgál adalékul az 
ugyanolyan szempontok szerint fölépített rövid munka két-két település nyomdáival, illet-
ve ahol találtunk, azok kiadványaival.

A nyomdák számbavételénél teljességre törekedtünk, de tisztában vagyunk azzal, hogy 
tanulmányunk nem lehet hibátlan és hiánytalan. Nem foglalkozunk pl. a vándornyom-
dászokkal. Egyébként valamennyi nyomdát föltüntetünk a kezdetektől 1918-ig, amelyre 
ráleltünk. Ha a nyomda ezután is működött, a működés utolsó ismert évét zárójelbe tet-
tük. Ugyanígy jártunk el a nyomdásztelepülés 1913. évi közigazgatási jellemzőinek meg-
adásánál, így a vármegye (vm.) megjelölésénél, a települési státusznál és a lakosságszám 
(l.) megadásánál. Ahol külön nincs föltüntetve, az a település egyszerű községnek számí-
tott.

Alapelvünk az volt, hogy tájegységenként a nyomdásztelepülések és nyomtatóüzemek 
az alapítás időrendjében követik egymást, jelezve a nyomda(tulajdonos) nevében időköz-
ben esetlegesen beállt változás(oka)t. Mindezen felül, amennyire csak lehetett, igyekeztük 
számba venni a megjelent nyomtatott műveket, különös tekintettel az érdekes és értékes 
könyvekre, helytörténeti–helyismereti, illetve egyéb kiadványra.1 Külön már nem jeleztük, 
ha nem találtunk helyi kiadványt.

I. ADALÉKOK SZÉKELYFÖLD DUALIZMUS KORI NYOMDÁSZATÁHOZ2

Szörcse (Háromszék vm., 623 l.)
Antos Áron nyomdája 1912–1913

Homoródalmás (Udvarhely vm., 2381 l.)
Hermann József nyomdája 1913–1914

1 Ez utóbbiak föllelt bibliográfi ai adatait lábjegyzetben rögzítettük. Megjegyzés: a terjedelmi lehetőségeket és 
az ésszerűséget szem előtt tartva külön már nem jelöljük a nyomdát, illetve a nyomdászt. A kiadás helyét csak 
egyszer adjuk meg, egyébként az ugyanott (Uo.) rövidítését használjuk. Hasonlóan, ha két egymás mellett sze-
replő műnek azonos a szerzője, így jeleztük: ugyanő (Uő). A többi közhasználatban lévő rövidítést is alkalmaz-
zuk a hónapok neve, a szerkesztő, szerkesztette (Szerk.), a fordító, fordította (Ford.), a különlenyomat (Klny.), 
az évfolyam (évf.), a szám, számú (sz.), terjedelemi megjelelésnél a számozatlan levél (sztl. lev.), Budapest (Bp.), 
valamint a kiadási hely, illetve évszám megjelölése nélkül megjelent művek esetében (H. n., é. n.).
2 Első megjelenés: Kis Krisztián Bálint: Székelyföldi nyomdák, kiadók, könyvkereskedők, újságok, folyóiratok 
és helyi lapok (1867–1918). In: A Csíki Székely Múzeum Évkönyve XI–XII. Főszerk.: Dr. Salló Szilárd. Csíksze-
reda, 2016. 89–117. (Klny.-ként is megjelent.)
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A helyi nyomdából háromféle egyházi kiadványt találtunk. Ezek közül az egyikféle a 
Dávid Ferenc Füzetek sorozat utolsó három, 7–9. sz. kötete. A másik a korszakban ország-
szerte kapható gyászbeszéd.3 A harmadikféle pedig érdekes szellemi értekezés, amelyet 
ugyancsak országosan terjesztettek a könyvkereskedők.4

II. ADALÉKOK KÁRPÁTALJA DUALIZMUS KORI NYOMDÁSZATÁHOZ5

Nagyberezna (Ung vm., járásszékhely, 2822 l.)
Deutsch Hermann (és Társa, Steiger Sámuel), majd Deutsch Hermanné nyomdája, 1907–

(1941)

Ilosva (Bereg vm., járásszékhely, 1919 l.)
Glancz Mór(icné) nyomdája 1910–(1944); Felvidéki Nyomda 1911–1914?; Lebovits L. nyom-

dája 1915–?
A Felvidéki Nyomda két, nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos kiadványát ismerjük.6 

Ugyanez az üzem nyomtatta az egyetlen föllelt helyi vegyes tartalmú hetilap számait is 1911 
és 1914 között.7

UTÓSZÓ

Tájegységenként két-két település nyomdái, illetve nyomdászai mutatkoztak be – kiegészít-
ve az eddig megismert vázlatos képet.

Székelyföld két újabban megtalált nyomdásztelepülésén egy-egy röpke életű nyomda 
működött az 1910-es évek első felében. Közülük a homoródalmási üzemből háromféle 
kiadványt találtunk. Ha az újonnan föltárt nyomdákat és nyomtatványaikat hozzáadjuk 
az eddigi adatokhoz, a dualizmus korra vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy Székelyföld 
négy vármegyényi területén összesen 16 település 69 nyomdáját, illetve nyomdászát, vala-
mint 644 könyv alakú kiadványát vettük számba.

Kárpátalja ugyancsak két újabb települése került föl a magyarországi nyomdászat törté-
netének képzeletbeli nagytérképére. Közülük Nagybereznán egy nyomda működött, amely 
átvészelte az I. világháborút és a Magyarországtól való elcsatolás időszakát is. Ilosván vi-
szont három nyomdát is találtunk – két könyv alakú kiadvánnyal és egy sajtótermékkel. 
A helyi nyomtatóüzemek közül az egyik ugyancsak megérte az I. világháború utáni (kül)
politikai változásokat. Ha mindezt hozzáadjuk az eddigi adatokhoz, a dualizmus korra 
vonatkozóan megállapíthatjuk, hogy Kárpátalja ugyancsak négy vármegyényi területén 
összesen 14 település kereken 90 nyomdáját, illetve nyomdászát, valamint 337 magyar nyel-
vű kiadványát és pontosan tíz település 101 sajtótermékét számoltuk össze.

Kis Krisztián Bálint

3 Gyászbeszéd Ürmösi Margit koporsójánál. Mondotta Szentgericén 1913. jún. 21-én Halmágyi Lajos. 1914. 7 p. 
Kókai Lajos bp.-i könyvkereskedő bizománya.
4 Ürmösi József: A szocializmus és a vallás. 1914. 84 p. Kókai bizománya.
5 Első megjelenés: Kis Krisztián Bálint: Kárpátalja nyomdászata, könyvkereskedői és sajtótörténete a kezdetek-
től 1918-ig (Tanulmány). Együtt. Irodalom, művészet, kultúra. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoport-
jának folyóirata. Szerk. a szerkesztőbizottság. XV. évfolyam, 2017/5. szám.  57–85.
6 Romanecz Aladár: A pánszláv sizma Bereg-felvidéken. Bereg-Ilosva, 1913. 10 p., Uő.: A rutén-kérdés megol-
dása. Uo., 1914. 19 p.
7 Borzsavölgy. Társadalmi, közgazdasági és közművelődési hetilap. Szerk.: Fekete Rudolf. I. évf. 1. sz. (1911. dec. 
5.)–IV. évf. 34. sz. (1914. aug. 20.).


