
Adalékok a váci Kapisztrán Nyomda történetéhez
Fábián Borbála
Az 1926-ban Vácott alapított Kapisztrán Nyomda különleges, de nem 
egyedi vállalkozás a magyarországi ferencesek történetében, hiszen 
az erdélyi ferencesek közül Kájoni János 1675-ben Csíksomlyón 
alapított nyomdát, ami 1901-ig üzemelt. Ez a nyomda Kájoni János 
énekeskönyvének (Cantionale Catholicum) kiadására jött létre, de az 
imakönyvek mellett tankönyveket és más könyveket is nyomtatott. 
Pap Leonárd szerint szerepe volt abban, hogy Csíksomlyó vallási 
és kulturális központtá vált, főként a székelyek számára.1 Valamint 
a protestánsok elleni küzdelem segítette az erdélyi katolikusokat a 
megmaradásában is.

Az első világháború végén sok helyen felismerték, hogy a háború 
utáni új világban a katolikus sajtónak is új formában kell megjelennie, 
amihez szükséges a katolikus nyomdák létrejötte. Ez történt Pápán is, 
ahol egy részvénytársaságot hoztak létre, de a nyomdában a Mariá-
nus rendtartományhoz tartozó ferences barátok (is) dolgoztak. Ez a 
nyomda a második világháború után vette fel a „Ferences-nyomda, 
Pápa” nevet. Baján például a szerb megszállás idején, 1918-ban dön-
tött úgy a helyi katolikus értelmiség, hogy szükséges saját újságot 
kiadniuk, a saját nyomdában, amihez szintén egy részvénytársaságot 
hoztak létre az „Új Élet Rt.”-t. Ez a későbbiekben tovább gyarapo-
dott, hiszen a könyvkötészet mellett papír- és írószerkereskedéssel, 
valamint játékok árusításával is foglalkoztak. Vácott 1919 januárjá-
ban kezdték meg a Váci Keresztény Nyomda Részvénytársaság szer-
vezését, a 71 alapítótag között volt a katolikus legényegylet, az Ifj. 
Kálvin szövetség és két kanonok is. Váci Keresztény Újság néven 
jelentettek meg hetilapot.2

A magyarországi szerzetesrendek közül a legtöbb szerzetes a 
ferences rendben volt, bár a két nagy tanítórendben a piaristák és a 
ciszterek, valamint a bencések között több pap testvér szolgált az 
1930-as évek adatai szerint. Az 1943-as almanach szerint jezsuiták 
voltak legtöbben Magyarországon, és utánuk következtek a ference-
sek. A magyarországi ferences rendtartományok közül a legnépesebb 
a kapisztránusoké volt (167 + 29 fő).3

1 Pap Leonárd: Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok, Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009. (Bibliotheca Transsylvanica, 63.)

2 Magyar Katolikus Lexikon (http://lexikon.katolikus.hu/V/
V%C3%A1ci%20Kereszt%C3%A9ny%20Nyomda%20
R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3(%A1rsas%C3%A1g.html)

3 Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945., 2. 
jav. kiadás, Pannonica Kiadó, 1999. 191.



206 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

Gergely Jenő írta a kapisztránusokról: „A rend kiemelkedő sze-
repet töltött be az 1945 után is igen eleven hitéletben. Évente ekkor 
mintegy négyszáz lelki-gyakorlatot vezettek ferences atyák, hívták 
őket nyolcnapos missziók tartására és a még népszerűbb háromna-
pos triduumok, lelkigyakorlatok vezetésére. A hitoktatók java része 
is közülük került ki, és számos hitbuzgalmi és ifjúsági egyesületet 
vezettek. A rend igen értékes kulturális missziót végzett. Híresek vol-
tak szegedi és gyöngyösi rendházaik könyvtárai (az utóbbi megme-
nekült a pusztulástól). De a rend számos sajtóterméket is kiadott, és 
saját kezelésben működtette a váci Kapisztrán Nyomdát (1949-ben 
államosították). 1950-től a kapisztránusok korlátozott keretek között 
mintegy hatvan taggal tovább működhettek, de csak mint tanítórend.”4

A saját nyomda felállítása a Kapisztrán rendtartomány szerzetesi 
létszámának növekedéséhez is hozzájárult. A 18. században még a 
laikus testvérek többen voltak, mint a papok a magyarországi feren-
cesek között. A 19. századi reform miatt, amit Magyarországon 1898? 
–tól vezettek be, sokan szintén elhagyták a ferences rendet, nem vál-
lalták a szigorúbb szabályokat. A trianoni döntés következtében szin-
tén csökkent a ferences kolostorok száma, hiszen számos kolostor 
maradt az elcsatolt területeken, bár a szerzetesek is dönthettek arról, 
hogy melyik állam területén szeretnének élni. Például a szabadkai 
születésű Rukavina József 1923-ban a szabadkai kolostorból jött át 
Magyarországra.

1925-ben például 101 pap közül tizenhárman a provincián kívül 
teljesítettek szolgálatot, öten Amerikában, hatan Erdélyben plébá-
nosként szolgáltak. 25 tanulója is volt a provinciának és 56 laikus 
szerzetese. 16 kolostor és két rezidencia tartozott a kapisztránus pro-
vinciába, 13 plébániát is elláttak. Vácott két pap és két laikus volt.5 
1926-ban csak kicsit változott a létszámuk, mert 3 pap és két laikus 
lakott a váci kolostorban, valószínűleg azért, mert a kapisztránusok 
száma is növekedett (103 pap, 28 tanuló, 67 laikus). Az 1933-as sche-
matizmus szerint 4 pap és 23 laikus élt a váci kolostorban. A 23 laikus 
közül húszan a nyomdában dolgoztak (110 pap, 68 tanuló, 123 laikus 
– 16 kolostorban és 4 rezidenciában, 6 missziója 13 misszionáriusa is 
volt, csak két szerzetes élt a provincián kívül).

A nyomda alapításától kezdve folyamatosan nőtt a laikus test-
vérek száma Vácott. Az 1929-es tabula szerint már 19 laikus élt a 
négy pap testvérrel a kolostorban. A 19 laikus közül 16 a nyomdában 
dolgozott. Lassan teljesen betöltötték a váci kolostor hatalmas épü-
4 Gergely Jenő: A kolduló rendek. In: Élet és Tudomány, 1989. dec. 1. 

1515–1516
5 Schematismus almae provinciae Sancti Joannis a Capistrano ordinis 

fratrum minorum S. P. Francisci in Hungaria ad annum Christi MCMXXV. 
Gyöngyös, 1925.
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letét. Az 1920-as évek első felében ugyanis az akkori váci püspök, 
Hanauer Alajos István azon gondolkodott, hogy a kispapok számára 
veszi igénybe a váci kolostor épületét. P. Horváth Zénó házfőnök 
nagy terve egy nyomda alapítása volt, aminek elindításához alkalmat 
adott a csődbe jutott Váci Keresztény Nyomda megvásárlása.6 1926. 
november 21-én vásárolták meg a Váci Keresztény Nyomdát, és a 
következő évben, október 1-jén költöztek a nyomdagépek a kolostor 
falai közé, a földszinti folyosót alakították át nyomdának, majd folya-
matosan felújították a szerzetesi cellákat a nyomdász kapisztránusok 
számára.7 A legtöbb nyomdász 1937-ben élt a kolostorban, 34 fő. Már 
1936-ban az oratóriumot bővíteni kellett, hogy elférjenek a szerzete-
sek, illetve egy hálótermet is kialakítottak a kolostor templom felőli 
második emeletén. 1937-ben arra kérték a többi kolostort, hogy Vácra 
küldjék használt habitusaikat, hogy a nyomdásztestvéreknek munka-
ruha készülhessen belőle.8

1933-tól két évig kettős igazgatás alatt volt a nyomda. A tarto-
mányfőnök és a nyomdaigazgató is vezette, ezért a bevételek is hol 
Budapestre, hol Vácra kerültek. Ez nem vált a nyomda előnyére, ezért 
a rendi káptalan 1935-ben úgy határozott, hogy a nyomdával kap-
csolatos költségeket a váci kolostor viseli, de a haszna is az övé. A 
tartományfőnökség számára a hivatalos nyomtatványokat ingyenesen 
kell elkészítenie és 7000 pengő angriát fizet, valamint a kolostor éves 
bevételeinek 10 százalékát köteles a rendi növendékek képzésére 
befizetni. Megengedte ugyanakkor, hogy látogatók rövid időre felke-
reshessék a nyomdát, pl. tanulmányi kirándulások alkalmával.9 

A cégvezetők gyakran változtak, hiszen a mindenkori házfőnök 
volt a nyomda igazgatója is. A szakszerű működést 1929-től 1943-ig 
a Keresztény Nyomdából átvett Farkass Károly művezető és Peré-
nyi Poncián nyomda-aligazgató biztosította. Az 1920-as évek végén 
nyomtatványain nem mindig szerepel az üzemigazgató neve. A tarto-
mányi közlöny láblécében 1927-ben Fábián Ferenc, 1928-ban Marti-
novics Andor olvasható mint üzemigazgató.10

Vándor Gotfried művében a nyomda polgári vagy civil, nem szer-
zetes dolgozóiról kevés szó esik. Az 1930-as nyomdász évkönyv és 
kalauz szerint  egy berakónő is dolgozott a nyomdában az egy szedő 
és korrektor, a gépmester, 6 szedőtanonc, 2 gépmester tanonc mel-
6 Vándor P. Gotfrid: A váci ferences Kapisztrán-nyomda története, Budapest, 

1986. [kézirat] 6.
7 Vándor 1986. 7. – A tartományi közlöny szerint október 4. után költözött át 

a nyomda a kolostorba, és ezért késett a közlöny megjelenése.
8 Rend-Tartományi Közlöny a Kap. Sz. Jánosról nevezett ferencrendi 

Tartomány Hivatalos Közlönye, (továbbiakban: RTK) 1937. nov., 8.
9 Vándor 1986. 17. és 20.
10 RTK 1927. és RTK 1928.
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lett.11 A ferences Tartományi közlöny szerint az első évben, 1927-ben 
átlag 10-12 ember dolgozott a nyomdában.12 Az 1940-es nyomdász 
évkönyv szerint Vácott akkoriban a legtöbb nyomdász a Kapiszt-
rán-nyomdában dolgozott: 11 szedő/korrektor, 3 gépszedő, 4 gépmes-
ter, 6 szedőtanonc és 2 gépmester tanonc.13

Vándor Gotfried szerint 1943. október 1-én távozott a rendből 
Perényi Poncián, a nyomda aligazgatója.  Egy másik váci nyomdá-
ban kezdett dolgozni és magával vitte Farkass Károly művezetőt is. 
Poncián munkáját P. Kováts Raymund, a nyomda igazgatója 1940 
és 1949 között vette át, akit az akkori házfőnökkel, P. Lukáccsal a 
nyomda második alapítójaként említ Vándor Gotfried. A szegedi 
házfőnök segítségével F. Buzás Anasztáz és Lőrincz János világi 
alkalmazott 1944 januárjában letették a mestervizsgát.14 1944 és 1948 
között a nyomda üzemvezetője volt Lőrincz János, aki 1934-től mint 
betűszedő dolgozott a nyomdában.15

Vándor Gotfried így emlékezik meg Kováts Raymundról: „Még 
világi korában, a rendbe történt belépése előtt kitanulta a lakatos szak-
mát. Gyakorlati érzéket fejlesztett ki magában az ipari szakmá[k]hoz 
és lelki vonzódást minden iparral foglalkozó emberhez. Szívvel-lé-
lekkel a nyomdának és a nyomdász testvéreknek élt.”16 

Az aligazgatói munkakört csak 1946-ban töltötték be, P. Szaba-
dos Anzelm (Imre) kapta ezt a munkakört, aki 1949-től a nyomda 
üzemvezetője is lett, sőt fizikai munkásként is dolgozott a nyomdá-
ban. Ő volt a laikus testvérek magisztere is, lelki életük irányítója.17

 Az 1930-as évek elején már így hirdették a nyomdát: „Kapiszt-
rán-Nyomda, Vác. A váci ferencesek nyomdája, egyike az ország leg-
nagyobb vidéki nyomdáinak, amely a vele kapcsolatos könyvköté-
szettel állandóan 30–40 embert foglalkoztat.”18

11 Nyomdász évkönyv és útikalauz. XXIX. évf. szerk.: Lerner Dezső, 
Budapest, 1930. 109. A következő 1933-as évkönyvben már nem szerepel 
berakónő.

12 RTK 1927. szeptember, 7.
13 Nyomdász évkönyv és útikalauz 1940. XXXIX. évf. szerk.: Halász Alfréd, 

Budapest, é. n. 83.
14 Vándor, 24–25.
15 „Lőrincz János 41 évvel ezelőtt került Vácott az akkori Kapisztrán 

Nyomdába. Betűszedő lett, majd a mind jobban fejlődő üzem műszaki 
vezetője. A felszabadulás után is sokat fáradozott, hogy a Pest megyei 
Nyomda Vállalat lépést tartson a követelményekkel és kielégítse a rendelők 
igényeit.” (Pest Megyei Hirlap, 1975. dec. 17. – Váci Napló, 1.

16 Vándor, 22.
17 Vándor, 25.
18 Nagy Gellért – Simonyi Próbusz: A váci barátok szentkúti kirándulása, Vác, 

1933.
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A Kapisztrán Nyomda logója
A Kapisztrán Nyomda logója az első kiadványokon még nem jelenik 
meg. Az 1930-as évek elején egy egyszerű dizájn: fekete pont, mellet-
te egy álló vonal, a vonal másik oldalán feljebb: kaPiszTrán / nyoMda 
/ Vác. látható például A budapesti növendékpapság két kötetes jubi-
leumi emlékkönyve hátsó borítóin.19 1933-ban már más logó jelenik 
meg a kiadott kötetek hátlapján a „Kapisztrán nyomda” egy sorban 
olvasható, alá kerül a Vác felirat, melyet különböző vonalakkal ke-
reteznek. Ez a logó nem állandó, hiszen több köteten más formában 
található. A nyomda jellegzetes, a keresztet és a könyvet kezében az 
ég felé tartó ferences szerzetes alakja 1939-től tűnik fel a kiadványa-
ikon. Ez látható a „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!” című 
váci dokumentumokat bemutató kiadványban is ezzel a képaláírással: 
„Az államosított Kapisztrán-Nyomda emblémája”.20

A nyomda bővítése, korszerűsítése
1938-ban, az új nyomdahelyiség felszentelésekor, amikor a kolostor 
fedett belső udvarára kerültek a nyomdagépek mondta az akkori tar-
tományfőnök P. Hermann Hermenegild OFM.: „Krisztusért és a hazá-
ért munkálkodik a Kapisztrán-nyomda, mert ez a kettős cél egymástól 
elválaszthatatlan. Másrészt minden erővel az evangélium eszméinek 
hirdetésére vállalkozik. Erre a modern igehirdetésre legalkalmasabb 
eszköz a betű. Szent István a feketeruhás bencéseket- hozta be, hogy 
a magyar népet megtanítsák a fekete föld megmunkálására. Majd a 
fehérruhás dominikánusok a magyar nép hitvilágát jöttek megalapoz-
ni, kimélyiteni. Utánuk a barnaruhás ferencesek következtek, hogy 
megmunkálják az emberek szivét. Azóta a ferencesrend, amint azt a 
népi nyelvhasználat is bizonyítja, valóban „barátja“ lett a magyarság-
nak. Ezeken a múltbeli hagyományokon kiindulva kezd munkába az 
uj nyomda is, hogy Krisztus világosságát vigyék szét a betű ereje ál-
tal.”21

Vándor Gotfried szerint nem volt jó ötlet a kolostor belső udvará-
nak lefedése, mert „a terem télen hideg volt, és hozzá még fűthetelen 
is, – nyáron az üvegtetőn keresztül átforrosodott –. Ehhez járult, hogy 
állandóan villannyal világitott helységben folyt a munka. a kolostor 
tetejéről lehulló víz, hó, jég és cserépdaarabok pedig az üvegtetőt 
nemegyszer áttörték, és ilyenkor a munkahelyiség vizben úszott. A 

19 1831-191 jubileumi emlékkönyv, A Budapesti növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskolája. Budapest, 1931. 

20 „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!” Írásos emlékek Vác város 
múltjából, 1074–1990, összeáll.: Horváth M. Ferenc és Pintér Tamás, Váci 
Történelmi Tár 1.  Vác, 1996. 722.

21 Nemzeti Ujság, 1938. dec. 18. 20.
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P. Raymund által felhelyeztetett, drótból készült védőrács pedig az 
egész műhelyt esti homályba boritotta.”22 

Az üzem átépítése, az új modern gépek beszerzése azt is jelen-
tette, hogy több külső megrendelést tudott vállalni a nyomda. 1939-
től kezdve több lapot itt nyomtattak. Például a Halászat című lap a 
váci Fegyintézeti Nyomdából került át, mert nem vállalhatta tovább 
az állami intézmény a lap kiadását, nehogy a magánvállalatoknak ver-
senyt csináljon. A szerkesztőnek „sikerült a váci Kapisztrán nyomdá-
val új megállapodásra jutni, és így a lapnak még szebb és az eddiginél 
még olcsóbb kiállítása biztosítva van.”23 A Halászat című lapot ezu-
tán megszűnéséig itt nyomtatták. A szerzetes nyomdákat bal és jobb 
(keresztényszocialisták) oldalról is támadták, hogy nemcsak egyházi 
megrendeléseket fogad el, és az olcsó szerzetesi munkaerő miatt sike-
res versenytársa a többi nyomdai vállalkozónak.

Ezek nem mindig voltak nyílt támadások. Dercsényi Dezső, aki-
nek édesapjáé volt a váci Pestmegyei nyomda, a Kapisztrán-nyomda 
felújítása utáni időszakból, valószínűleg 1939-es évről mondja: 

„Vácott a stabilizáció és a defláció korszakában nehéz volt mun-
kát találni. Nem hiszem, hogy lett volna még egy magyar város, ahol 
annyi nyomda működött, mint ebben alig 20 000 lakosú településben. 
És milyen nyomdák? A váci fegyintézet nagy létszámú, jól felsze-
relt nyomdájában rabok dolgoztak. Igaz, elsősorban közigazgatási 
nyomtatványokat készítettek, de „szívességből” helyi igényt is kielé-
gítettek. A ferences-rend kolostorában felállították a nagy kapacitású 
Kapisztrán nyomdát, s mivel alapitása egybeesett a hitleri uralom első 
éveinek damping árpolitikájával, a legjobb gépekkel szerelhették fel. 
Dolgozói a rend többnyire fel nem szentelt ún. harmadrendi tagijai-
ból kerültek ki. ök lakást, élelmet és ruhát kaptak munkabér fejében, 
ami bármily  kevésbe került is, nem volt csekélység ezekben a nehéz 
időkben. 

Nem tudók ellenállni annak, hogy e nyomda indulásának egyik 
kezdő epizódját el ne meséljem, mert itt ismertem meg a nyomdász 
szolidaritás és szervezettség nagyszerű példáját. 

A megrendelt gépeket a németek leszállították, s ebben az is 
benne foglaltatott, hogy szakképzett szerelő-oktatókat küldtek, akik 
a Linotype szedőgépek és a korszerű nyomógépek kezelését megis-
mertették. Ennek a betanításnak azonban néhány hét múlva végesza-
kadt. A német oktatók elutaztak és a következő hétfőn nem indultak a 
gépek, főként a szedőgépek. Megjelent nálunk a páter gvardián, aki-
vel a kisvárosi szokások szerint – a konkurrencia ellenére – szívélyes 
viszonyt tartottunk fel, s arra kérte apámat, küldjön át egy gépszedőt, 
aki talán rájön a hiba okára. 
22 Vándor 8.
23 Halászat, 1939. okt. 15. 93.
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– Nem tilthatom meg – felelte –, de aligha hiszem, hogy a mi 
szervezett munkásaink hajlandók lennének egy „blokált”24 nyomdá-
ban dolgozni. Így nevezték azokat a nyomdákat, ahol nem szervezett 
munkások működtek. 

– Kivel javíttatják maguk a szedőgépet? – kérdezte a páter. 
– Minden nagyobb lapnyomdának vannak szerelői, ezekhez for-

dulunk, de meg kell jegyeznem, kivétel nélkül szervezett munkások, s 
azok sem lesznek hajlandók semmi pénzért kijönni Önökhöz. 

Nem akarom nyújtani a történetet, a vége csak annyi, hogy Bécs-
ből kellett hozatni szerelőt, aki feltette a transzmissziós szíjat, s ment 
a szedőgép.”25

Dercsényi Dezső visszaemlékezésének részben ellentmond az 
1983-ban megjelent Vác története monográfia, mely szerint a nyom-
dászok szervezése a szakszervezetbe alacsony volt, a Horthy-korszak-
ban 10 fő körül mozgott, nem is volt külön csoportjuk. A szervezett 
munkások a Pestvidéki nyomdában dolgoztak.26 1940 januárjában 
a városi megrendelésekért versenyzett a Pestvidéki és a Kapiszt-
rán nyomda. Az előbbi üzemvezetője, Bénik Gyula – a monográfia 
szerint – elérte a Nyomdaipari Főnök Egyesületen keresztül, hogy a 
Kapisztrán Nyomda négy fizetett alkalmazottja is megkapja a bérmi-
nimumot. (1943-ban a szakszervezetnek 15%-os béremelést sikerült 
elérnie, amit az Iparügyi Minisztérium minden nyomdában kötele-
zővé tett.) 1942-ben a nyolc váci nyomda közül csak ez a két nyomda 
volt tagja a Főnök-egyesületnek.27 1941-ben a hét váci nyomda közül 

24 A blokált nyomdában dolgozók nem voltak tagjai a szakszervezetnek.
25 Dercsényi Dezső: A könyvek vonzásában. In: Életünk, 1984. /9. 958. Egy 

másik alkalommal így mesélte egy riporter kérdésére válaszolva: „Vácott 
az idő tájt jó néhány nyomda működött: a fagyházé, a ferences rendé, s 
néhány kis magánnyomda. Édesapám 8–10 emberrel dolgozott, s ez volt az 
egyetlen üzem, amely csupa szervezett munkást alkalmazott. A ferencesek 
nyomdája, a Kapisztrán Nyomda akkor létesült, amikor a hitleri gazdasági 
expanzió miatt olcsón lehetett német gépeket vásárolni. E nyomda így a 
legmodernebb berendezéssel indulhatott. De a német gyár csak egy hónapra 
küldött betanító szakembert. Egy hétfői napon beállított hozzánk az egyik 
páter, hogy állnak a szedőgépeik, küldjünk már át valakit. De mi nem 
tudtunk segíteni, mert nyomdászaink nem tették be a lábukat olyan helyre, 
ahol nem szervezett munkások dolgoztak ... Tény: a nyomdászokat igen jól 
megfizették akkoriban. De az is kétségtelen – erről viszont kevesebb szó 
esik –, e szakma szervezettsége is magas fokú volt... Ilyen emberek voltak 
Vácott a munkatársaim, baráti mestereim.” (Nádor Tamás: Legszebb a 
valóságtisztelet (Dercsényi Dezsőről) In: Magyar Ifjúság, 1982. okt. 29. 34.)

26 Vác története II. szerk.: dr. Sápi Vilmos, (Studia Comitatensia 14.) 
Szentendre, 1983. 484–485.

27 Vác története, II. , 450. és Nyomda- és rokonipari évkönyv, 1942. szerk.: 
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csak három volt szakszervezeti tag, a többi blokált nyomda volt, mint 
a Kapisztrán Nyomda.28

A ferences nyomda megalapításának volt politikai oka is, hiszen 
a szerzetes nyomdászok nem sztrájkolnak. Ezt már 1932-ben meg-
fogalmazta a Páduai Szent Antal missziós naptárban megjelent cikk 
szerzője a váci nyomdáról: „legyen egy olyan nyomda a katolikusok 
kezében, ahová a szociáldemokrata kezek nem érnek el, s amely min-
denkor üzemben maradjon. […] Ha tehát fontos nekünk a katolikus 
a sajtó, - márpedig úton-útfélen ezt hangoztatjuk, akkor fontos az is, 
hogy egy katolikus és nem beszervezett munkásokkal dolgozó nyom-
dánk legyen ahol a munkások a szociáldemokrata vezetőség paran-
csára sem hagyják abba a munkát. Ezt valósítja meg a váci Kapisztrán 
Nyomda az ő szerzetes-munkásaival.”29 

Misszió
A ferences rend keretében a missziók támogatása mindig is fontos 
volt. A magyarországi ferencesek is felismerték, hogy a 20. század 
első felében ennek a munkának egy fontos eszköze a nyomtatott betű, 
a ferences lelkiséget és missziót egy saját nyomda is elősegítheti, ahol 
a szerzetesek nyomdászként dolgozhatnak.

A kapisztránusok nemcsak külföldön tartottak missziókat, hanem 
országon belül is. Ezzel kapcsolatban jelent meg a Tartományi Köz-
lönyben: „Most került ki nyomdánkból az egyöntetű missios emlék. 
Minden rendnek akik missiokat tartanak, van valami közös megálla-
podott kis lapocska, amely emlékül szolgál az általuk tartott missío-
nak. Mivel hála Istennek, nálunk is a missiokból bőven kíveszük a 
részünket, jó és helyes volna az egyöntetű s mindenki által haszná-
landó franciskánus jellegű míssiós emlék. Ebben az irányban ezelőtt 
két éve már volt kezdés sőt bizonyos felhívás is  ennek alapján a 
pécsi házunkban lehetett kapni ilyeneket. Anyíra kellendők voltak, 
hogy a Maríána provinciából is kértek, elfogyott krb. 50 ezer példány. 
Most hogy teljesen kifogyott a példányszám, a váci „Kapisztrán” 
nyomdánk átvette ezeknek az emléklapoknak a nyomását és már el 
is készültek. Kérjük a nt. missiós Atyákat, hogy egyöntetűen a váci 
nyomdánk raktáron lévő franciskánus jellegű missios emléklapocskát 
használják minden missío alkalmával.”30 A következő évben, 1928-
ban: „A befolyó tiszta jövedelem a gyónok között kiosztandó misz-

Nyírő Tibor, Budapest, é. n.  64. 
28 Nyomdász évkönyv és útikalauz, 1941 (40. évfolyam) szerk.: Halász   

Alfréd, Budapest, 1940. 84.
29 A váci Kapisztrán Nyomda. In: Páduai Szent Antal missziós naptára 1933. 

évre. VII. évf. azelőtt Ferences naptár, Vác. 1932. 102.
30 RTK 1927. november, 30.
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szió-imaalap árának fedezésére fordíttatik. A misszió emléklapokat a 
misszió vezető szerzi be (Kapisztrán nyomda, Vác).”31

Az új tartományfőnök, Oslay Osvald 1928-as körlevelében fel-
hívást intézett a ferences írók érdekében, mely a tartományi közlöny 
mellékleteként jelent meg: „P. Zénó, váci házfőnök bátor iniciativá-
jára a vidéki városban igen szép s nagy munkateljesitményű nyomda 
került a váci házunkba. Ma már külön igazgatót kapott P. Odiló defi-
nitor személyében, aki egypár év alatt a nyomdát még erőteljesebb 
lendületbe fogja hozni. A Provincia odaszánta legjobb kandidátusait 
arra kéri a vezetőséget, hogy neveljen belőlük tökéletes szerzetes - 
nyomdászokat. így gondolkodik a Provincia a nyomda anyagi erői-
ről, de gondoskodni kell a nyomda szellemi részéről is. Kik lesznek 
ezek? A „Ferencesírók” , akiket a Provincia, megállapítandó fel-
tételek mellett egy körbe állít s mindegyiknek tehetsége s készsége 
szerint irodalmi tárgykört jelöl ki, amiben önmagukat képezik. Tár-
gykörük tágabb, mélyebb ismereteihez szükséges belföldi, s külföldi 
szaklapokról gondoskodik s a nagy erőknél, a külföldi ismeretek bete-
tőzésére, Reverindíssímus Atyánk hozzájárulásával, az utazásokat is 
megengedhetőnek érzi. A közel jövőben igen-igen nagy szükségünk 
lesz az író Testvérekre, azok szervezettségére s az író Testvérek mind-
egyikének irodalmi tárgykörére.”32

A Kapisztrán Nyomda a kínai missziót is támogatta a kiadvá-
nyokkal is, például a Páduai Szent Antal missziós naptárból befolyt 
tiszta jövedelmet a magyar ferences kínai misszióra fordították. 

Károly Bernát, a Kapisztrán Nyomda 1938 és 1939 közötti igaz-
gatójának ötletére, Nagymányoki Gilbert szerkesztésében egy könyv-
sorozattal is támogatták a missziókat. A ferences világmissziók soro-
zat célkitűzését így foglalták össze: „Mit akarunk? A legszentebb 
krisztusi feladatot: a Missziós Gondolatot mindenfelé terjeszteni! Ott 
akarunk lenni mindenhol, hogy olvassanak bennünket és felfigyelje-
nek ránk! – Meg akarjuk ismertetni a szélesebb néprétegekkel a legő-
sibb missziós Rend, a Ferences Rend misszióinak Multját és Jelenét! 
A Mult vértőlázott talaján járnak a Jelen hőslelkű apostolai szerte a 
világon! – E Füzetsorozat minden betűje, sora, száma: a népszerű 
leírások és személyes élmények, a csinos kiállítás és olcsó ár ezt a 
Célt akarja szolgálni! TESTVÉR! Olvass és ajánlj bennünket mások-
nak is! Apostola leszel Krisztusnak, az örök Misszionáriusnak!”

Az 1946-os Páduai Szent Antal naptárban ezt írták a könyvsoro-
zatról: „a missziós gondolat apostolai. Százezrek és százezrek olvas-
sák. Legyen ott minden katolikus család asztalán.”33

31 p. [Jagicza] Juvenál: Népmissziókról. In: RTK 1928. máj. 37.
32 https://mandadb.hu/common/file-servlet/document/703919/default/doc_url/

akapszjanosrolnevezettferencrenditartomanyhivataloskozlonye1928.pdf
33 Páduai Szent Antal  missziós naptára az 1946. évre. szerk: Nagymányoki 
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A nyomda más vallásos kiadványait a püspökök, érsekek is aján-
lották. Például a csanádi püspök, Glattfelder Gyula 1928-ban: „A váci 
Kapisztrán nyomda kiadta P. Kőnig Kelemen 0. F. M. „Alverna felé” 
c. munkájának I–II. kötetét. Azoknak akik harmadrendet vezetnek 
vagy szerzetes-nővérek gyóntatásával foglalkoznak, rendkívül hasz-
nos szolgálatokat fog tenni. [Kapható a váci Kapisztrán-nyomdában, 
ára: 6 pengő.)”34

Az esztergomi érsek, Serédi Jusztinián 1935-ben: „Hóka Imre 
»Májusi harangszó« című könyve (Vác, Kapisztrán nyomda kiadása) 
32 rövid, gyakorlatias májusi prédikációt tartalmaz, melyekben külö-
nös tekintettel van a családvédelem aktuális eszméjére.”35

 A kalocsai érsek 1949-ben az egyik körlevelében írta: „A Kapiszt-
rán Nyomda (Vác) kiadásában P. Szabados Anzelm 0. F. M. tollából 
az alább ismertetett kiadványokat melegen ajánlom T. Papjaimnak : A 
»12 könyörgés a Szentlélekhez« c. füzet célja: több fényt vetíteni az 
»ismeretlen Isten-re«. A »Mintha Jézus lennék...« c. füzet, a gyerme-
kek részére készült gyónási és áldozási kiskalauz, hogy őket a szülők 
is megtaníthassák a Tízparancs értelmére, a helyes lelkiismeretvizs-
gálatra, a jó és módszeres szentgyónás végzésére és a szentháromsági 
életbe kapcsolódó szentáldozás legszentebb művészetére. Az előbbi-
nek ára 1 Ft., az utóbbié pedig 150 Ft., amiből 10%-os kedvezmény 
kapható.”36

A nyomda és Vác
A város mindennapi életében is szerepet játszott, hiszen névjegykár-
tyákat, képeslapokat, röplapokat, plakátokat is nyomtattak.

1931-ben a váci népművelési bizottság tanulmányi kirándulás 
során megnézte a Kapisztrán Nyomdát.37 Számos iskolás-csoport 
tanulmányi kirándulás keretében felkereste a nyomdát, például 1934-
ben az I. kerületi magy. kir. állami főgimnázium, Verbőczy reálgim-
názium tanulói Budapestről.38

1935-ben József Ferenc főherceg meglátogatta a nyomdát is, 
amikor felkereste a váci ferenceseket.39

Gilbert, XXI. évf., Budapest.
34 Ordines Circulares ad Honorabilem Clerum almae Dioecesis Csanádiensis 

partis in Hungaria sitae de anno 1928. Szeged 30.
35 Circulares litterae dioecesanae anno 1935. ad clerum archidioecesis 

strigoniensis dimissae. Esztergom,1935. 22.
36 Litterae circulares ad venerabilem clerum archidioecesis Colocensis et 

Bacsiensis anno 1949 dimissae. Kalocsa, 1950. 38.
37 Váci Hirlap, 1931. okt. 18. 2.
38 A Budapesti I. ker. m. kir. állami Verbőczy István reálgimnázium értesítője 

az 1934–35. iskolai évről. Budapest, 1935.  25.
39 Váci Hirlap, 1935. ápr. 14. 1.
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A Kapisztrán Nyomda támogatta a Váci Múzeum Egyesületet 
is. 1929 és 30 között egy népszerősítő kiadványsorozatot jelentettek 
meg Váci népiratkák címen. A megjelent köteteik: 1929-ben Tragor 
Ignác A Hétkápolna és csodás képe és Huber József A kisgazda sorsa, 
1930-ban: Varázséji Béla A váci Rókus-kápolna története.40 1936-ban 
a Váci Múzeum Egyesület negyven éves fennállásának emlékére a 
tagok 1937. évi tagilletményük részeként a Kapisztrán Nyomdában 
nyomtatott  Az emberi élet Vácon és vidékén az őskortól napjainkig 
című Tragor Ignác könyvet kapták. (A kötet a Váci könyvek sorozat 
25. darabja, a többit általában a Pestvidéki Nyomdában nyomtatták.)41 

A háborús években, például 1942-ben a városi segélyakciókban 
is részt vett természetbeni adományokkal, pl. az Emerikána karácso-
nyi akciója részére, akik 400 szegény családon segítettek, más váci 
nyomdákhoz (Pestvidéki nyomda, Kodak) hasonlóan.42

1942-ben vallásos kiadványaikat a Kiskunhalason tartott Délpest 
Megyei Mezőgazdasági Kiállításon is bemutatták.43

Az egyik legnagyobb vállalkozásuk, a Kalevala kiadása Vác hírét 
is messzire vitte, hiszen Finnországban is megcsodálták a Kalevala 
magyar díszkiadását, mely a 100. évfordulóra készült el. Az eposz új 
magyar kiadását előkészítő La Fontaine Irodalmi Társaság kérte fel 
Vikár Bélát az új fordításra és választotta a Kapisztrán Nyomdát a 
könyv kiadására. Az országban több helyen rendeztek Kalevala-ün-
nepséget, a vácira finn vendégek is érkeztek: Nyyssönen követségi 
tanácsos, Järvenlaus regényíró, Ketlunen egyetemi tanár, Silo finn 
tudós és még sokan a Budapesten élő finnek közül. Az irodalmi társa-
ságból: Vikár Béla, Csengery János műfordító és Petry Mór. A vendé-
gek a kolostort is meglátogatták, hogy megnézzék hol készült a szép 
könyv.44

Holl Béla a váci könyvnyomtatás történetét bemutatóköny-
vében is a Kalevalát emelte ki a Kapisztrán Nyomda kiadványai 
közül: „ebben a nyomdában volt lehetőség tipográfiai szempontból 
igényesebb, szebb könyvek előállítására is. Itt készült többek között 
1935-ben a Kalevala jubileumi kiadása Axeli Gallén-Kallela színes 
metszeteivel.”45

40 http://lexikon.katolikus.hu/V/V%C3%A1ci%20
n%C3%A9piratk%C3%A1k.html

41 https://mek.oszk.hu/08100/08148/08148.pdf
42 Váci Hirlap, 1942. jan. 24. 4.
43 Cseri Gábor: A Délpest Megyei Mezőgazdasági Kiállítás Kiskunhalason 

1942-ben. Bács-Kiskun megye múltjából 23. Kecskemét, 2009. 204.
44 Váci Hirlap, 1935. szept. 25. 1.-2.
45 Holl Béla: A kétszázéves váci könyv (1771–1972) Magyar Helikon, 

Budapest, 1973. 113.
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A nyomda 1938. december 16-i felszentelése is fontos ünnepség 
volt a város életében. Az MTI tudósítása szerint: „A Szent Ferenc-
rend váci Kapisztrán-nyomdáját most szentelték fel ünnepélyes 
keretek között, József Ferenc királyi herceg, Hanauer A. István váci 
megyéspüspök, Gyulay Ákos miniszteri tanácsos és több más elő-
kelőség jelenlétében. A nyomda ünnepélyes megáldását P. Hermann 
Hermenegild ferencrendi tartományi főnök végezte. Utána József 
Ferenc királyi herceg mondott ünnepi beszédet.”46

Kapisztrán Sajtó Szövetkezet.
„Pestvidéki kir. tvszk 1939. VII. 5. Cg 5599/1939. 1497/1. – Ez a kor-
látolt felelősségű szövetkezet az 1939. évi június hó 22. napján tartott 
alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett. 
Székhelye: Vác. A szövetkezet célja: írók, művészek és zeneszerzők 
irodalmi, művészeti és zenei termékeinek közös üzletkezelés mel-
lett a kölcsönösség elve alapján való értékesítése. Evégből irodalmi, 
művészeti, zenei művek, levelezőlapok stb., tehát vele kapcsolatos 
nyomdai és más technikai úton sokszorosításra kerülő mindennemű 
termékek kiadása, ezeknek nagyrészben a váci Ferences Atyák ke-
zelésében levő, a Pestvidéki kir. Törvényszéken bejegyzett, Kapiszt-
rán-nyomda, egyéni cégnél való előállítása, sajtóorgánum létesítése, 
nyomdaüzem, könyvkötészet, sokszorosítóüzem felállítása, papír-
kereskedés, kegytárgyüzlet létesítése, címírások, körlevelek csoma-
golásának, címanyagok megszerzésének és ezzel kapcsolatos irodai 
munkáknak vállalása a közös üzletkezelés mellett, illetve a kölcsö-
nösségi elv alapján, a katholikus egyház céljait szolgáló szervezési 
ügyek intézése, jegyirodák és hirdetési irodák fenntartása, általában a 
tagok gazdasági érdekeinek előmozdítása. Tartama: határozatlan idő. 
Egy üzletrész névértéke 10 pengő. A szövetkezeti tag a szövetkezet 
kötelezettségeiért korlátoltan, csak a jegyzett üzletrész összege ere-
jéig felelős. Az igazgatóság 3–7 tagból áll. Az igazgatóság tagjai: dr. 
Nádas Zoltán (III. ker., Remetehegy 1647. sz.), dr. báró Schroeder 
Attila (VI., Lehel-utca 49.) és Ferenczy Zoltán (Donáth-utca 14. sz.) 
budapesti lakosok. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt vagy 
előnyomott cégszöveg alá két igazgatósági tag, vagy egy igazgatósági 
tag és egy cégvezető, ez utóbbi a pp. toldat alkalmazásával, nevét írja. 
A szövetkezet hirdetményei a Budapesten megjelenő Nemzeti Újság 
című lapban tétetnek közzé. Okmánytári szám: 1233. (XVI. kötet, 
344. lap.) (1939–34.)”47

46 Napi Hírek, 1938. dec. 16. (https://library.hungaricana.hu/hu/
view/NapiHirek_1938_12_2/?query=%22kapisztr%C3%A1n%20
nyomda%22&pg=27&layout=s)

47 Központi Értesítő, 1939. aug. 24. 835.
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A Kapisztrán Sajtó-Szövetkezet székhelyét, főtelepét 1940 máju-
sában Vácról Budapestre helyezték át.48 Az átnézett dokumentumok-
ban a néven kívül nem találtam közvetlen kapcsolatot a Kapisztrán 
Nyomdával. A könyveiket sem Vácott, a Kapisztrán Nyomdában 
nyomtatták, hanem más budapesti nyomdákban az 1940-es évek ele-
jén. 1943-ban megszűnt ez a sajtószövetkezet, illetve nevet változta-
tott: Fráter György Sajtószövetkezet néven folytatta tevékenységét.49 

Az 1944-45-ös események 
A laikus testvérek közül 1944 szeptemberében nyolc laikust behív-
tak munkaszolgálatra. Októberben  felmentették őket, mert a nyom-
dai munkát állandó hadikötelezettségnek tekintették. December 1-jén 
katonai behívót kaptak a rendház lakói, két laikus testvérnek azonnal 
be kellett vonulnia. December 8-án jelentek meg a szovjet tankok a 
kolostor előtti téren.50 „December 31-én egy propaganda-csapat ér-
kezett, akik elrendelték a nyomda azonnali munkába helyezését. 
Nyomdászaink röpcédulákat készítettek, amelyek felszólították a né-
meteket, hogy ne harcoljanak tovább. 1945 január havában több alka-
lommal közmunkára hivták a testvéreket? havat lapátoltak, konyhai 
munkát végeztek és sirgödröket ástak.”51

Böröczk Andrásné visszaemlékezése: „1944 decembere: kato-
nai autóval mentek érte, Farkasfalvi utcai lakására. A Géza király 
téri Kapisztrán nyomdába vitték, ahol már többen voltak ismerős 
váci nyomdászok. betűszedők, gépmesterek, berakónők. Német 
nyelvű röplapokat készítettek éjjel, s a nyomda szovjet parancsnoka 
elmondta, hogy a Dunántúlon szórják le a röplapokat a vöröscsilla-
gos repülősök, német katonai alakulatok fölé. Felszólították a még 
harcoló csapatokat, hagyják abba a felesleges vérontást, adják meg 
magukat.”52 Ez a munka március 10-éig tartott éjjel-nappal, vasárna-
pokon is, akkor az orosz katonák kivonultak. 

1947-48-ban kevés papírt tudtak szerezni, szinte csak egyházi 
megrendeléseket kapott a nyomda. Két szerkesztőségnek dolgoztak: 
Magyar Barát, Ferences Missziók. 1949-ben a kevés munka miatt 
a nem szerzetes dolgozóknak felmondtak. Az államosításra 1949. 
december 28-án került sor, de mivel vállalták a munkát az állami 
nyomdában is, ezért 1950-ben tovább dolgozhattak a kolostorban. A 
nyomda nevébe bekerült az államosított szó: Kapisztrány-Nyomda 
Államosított Vállalat lett. Kováts Raymund kivételével, akinek 1950. 
48 Nagy Magyar Compass (azelőtt Mihók-féle) 1942–1943, 66-ik évf., II. k. 

szerk: dr. Galánthai Nagy Sándor, Budapest, [é.n] 587. 
49 Központi Értesítő, 1943. nov. 25. 1827–1828.
50 Vándor, 31.
51 Vándor, 32.
52 Pest Megyei Hírlap, 1977. márc. 24. – Váci Napló
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január 9-én felmondtak, a többiek a szerzetesrendek feloszlatásáig 
maradtak. Szeptember 1-jén zárták le a nyomdát. A nyomdász test-
vérek többsége nyomdászként dolgozott tovább, főként budapesti 
nyomdákban.53 A kolostor épületében az államosított váci nyomdák-
ból létrehozott Pest megyei Nyomda működött 1977-ig.

A kolostor épülete az 1956-os váci események fontos helyszíne 
volt, hiszen a sajtószabadság megvalósításaként október 31-én a 
város a Kapisztrán Nyomdát „birtokba veszi” és megjelenteti az Új 
Váci Naplót.54 

Összegzés
A nyomda hírét továbbvitte a Kádár-korszakban Váci György könyv-
kötő mester, könyvkötő művész. A mesterséget itt tanulta, és a vele 
készített interjúkban számtalanszor megemlítette az 1970-es, 80-as 
években, hogy fiatal korában a Kapisztrán Nyomdában dolgozott. A 
nyomda neve ezekben rendszeresen így szerepel: „országos hírnek 
örvendő Kapisztrán Nyomda” vagy „országos hírű Kapisztrán nyom-
da”,55 vagy „nagy hírű Kapisztrán Nyomda”, „híres jó nyomda”56. 
Műhelye is a kolostor épületében volt.

1973-ban a Széchényi Könyvtárban rendezett, váci nyomdák tör-
ténetéről szóló kiállítás kapcsán a 14 váci nyomda közül a Kapisztrán 
Nyomdát kiemelték, mert kiadványai „díszes külsejével külön rangot 
ért el”.57

A nyomda kiadványainak szinte teljes felsorolása Vándor Got-
fried művében olvasható. Ő elsősorban a vallásos kiadványokat emlí-
tette meg, ezért néhány világi kötet kimaradt. A Magyar Katolikus 
Lexikon 33 folyóiratot is felsorol,58 amit a Kapisztrán Nyomdában 
53 Vándor, 35.
54 1956 Pest megyében I. - Pest Megye Múltjából 10. (Budapest, 2006) 215.
55 Verrasztó: A könyv szerelmese. In: Békés Megyei Népújság, 1982. nov. 23. 

6.
56 Min dolgozik? A corvinák orvosa. In: Szolnok Megyei Néplap, 1980. szept. 

28. 7.
57 Losonci István: Tárlókban a váci nyomda története. In: Pest Megyei Hirlap, 

1973. jan. 27. 4. 
58 „1926. XI. 21-1928. XII. 30: Váci Keresztény Újság; Ferences Misszió 

Közlönye; 1928. I. 15–1944. XII: Katholikus Élet (Újpest); 1929. I. 15 
- 1936. XII: Katolikus Jövő; 1929. 1. sz.-6. sz.: Jézus Szíve Szövetség 
Havi Szándéka; 1929:1. sz.-1933. 8. sz.: Váci Egyházmegye Hivatalos 
Közleményei; 1931. I-1944. XI: Isten Dalosai; 1933. XI-1934. II: Vezér; 
1933:7/8. sz.-12. sz.: Siketnémák és Vakok Oktatásügye; 1933–37: 
Pazmanita Tudósító; 1935. XII-1944. IV: Magyar Családtörténeti Szemle; 
1937. I–XII: Ferences Közlöny; 1937. X–XI: A Betlehem; 1938. XI-1944. 
X. 15: Magyar Kultúrszemle; 1939: Nemzeti Spanyolország; 1939. XII-
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hosszabb-rövidebb ideig nyomtattak. A felsorolásból hiányzik a már 
korábban említett Halászat című folyóirat 1939–44., 1931–1935.: 
Pannonhalmi Szemle, 1932 Máriapócsi virágoskert, 1936 Magyar 
Lelkivezető, németországi magyar katolikusok lapja,59 1937. IV.-
1944.: Magyar Méh, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Köz-
lönye, 1938–44.: Magyar Kultúrszemle, 1944. (17. évf.) Nagyma-
gyarország, 1944. (20. évf.) Szegedi Havi Boldogasszony, 1944. aug. 
(4. évf. 1.) Anyakönyvi Kurir.60

Nemcsak a kapisztránus provinciának készítettek kiadványokat, 
mert 1931 és 1934 között a másik ferences rendtartomány tabuláit61 
is Vácott készítették, bár Pápán is dolgoztak ferences szerzetesek egy 
egyházi nyomdában.

A kiadványaik közül az 1930-ban 15000 példányban megje-
lent Kis magyar legendáriumot,62 mely Tormay Cecile fordításában 
Szent István király legendáit, intelmeit, Imre herceg és Szent Gellért 
legendáját tartalmazza. A kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó aján-
dékaként 12000 magyar középiskolás kapta meg a Szent Imre jubile-
umi év alkalmából.63 Erről a könyvről írta Kállay Miklós a Nemzeti 
Ujság című lapban idézi a szerző szavait, hogy „Megdicséri a váci kis 
kapisztrán-nyomdát, amely a kötetnek egyszerű, de szerénységében 

1940: Levél a Constantineumból; 1940. V. 28-1944. XI. 16: Nyitra-Pozsony 
K. E. E. Vármegyék Hivatalos Lapja; 1940. XI-1943. VI: A Mi Lapunk; 
1942. I. 15-1944. XI. 15: Magyar Barát; 1942. X. 3-1943. IX. 27: Váci Élet; 
1943. I-1944. IX: Az Egység Útja; 1943. I-1944. XI: Vácegyházmegyei 
Papok Közlönye; 1943. I-1944. XI: Váci Katolikus Tudósító; 1943. 1.sz.-2. 
sz: Ferences Ifjúság (Szombathely); 1943. IX-1944.VII: Sződligeti Újság; 
1943. X. 31-1944. X. 1: Abonyi Katolikus Tudósító; 1944. (húsvét): Nova 
Clara Vallis; 1944. VII. 2-1948. XI: Lelkipásztori Levelek (Pécel); 1944. 
X. 25-XI. 11: Váci Hungarista Híradó (4 sz., 1-1 lapon); 1944/46: Magyar 
Umbria; 1946. XI-1947. XII: Lelkipásztori Levelek (Abony); 1947:1. 
sz.-1948. X: Assziszi Szt Ferenc III. Rendje; 1948. II: Egyházközségi 
Tudósító.”. (http://lexikon.katolikus.hu/K/Kapisztr%C3%A1n%20Nyomda.
html)

59 Magyar sajtó évkönyve, 1936. szerk.: Sziklay János és Szász Menyhért, 
Budapest, 1936. 300.

60 A magyar sajtó 1944, bibliográfia
61 Tabula congressus definitorialis Provinciae S. Mariae in Hungaria pro anno 

Christi MCMXXXI. Kapisztrán-nyomda, Vác, 1931. és Tabula congressus 
definitorialis Provinciae S. Mariae in Hungaria anno Christi 1934. 
Kapisztrán-nyomda, Vác.

62 https://mandadb.hu/tetel/647003/
Kis_magyar_legendarium_es_Szent_Istvan_kiralynak_intelmei

63 Nemzeti Ujság, 1930. jún. 15.13. és RTK 1930. júl. –aug. 41.
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is Ízléses köntöst adott.”64 A Debreczeni Ujság bibliofil kiadványnak 
nevezte a kötetet.65 

1929-ben a kapisztránus tartományi közlönyben ezt írták a nyom-
dáról: „Hatalom, világhatalom a sajtó, mert a kinek kezében van, az a 
helyzet ura; licealis Egyetem a sajtó, mert szabad előadásaival tanitja 
a tizezreket, százezreket; Paradiso a jó s Inferno a rossz sajtó, mert 
belőle fények, sugarak vagy mérges gázok terjednek. Kapisztrán 
nyomdának, annak a nemes s szent Betűforrásnak kell lennie, melyből 
a nyomtatott evangéliumi Szellem sugározzon szerte a Provinciában, 
az országban, sőt a határon túl is; de anyagi Forrásnak is kell lennie, 
melyből a váci népes familia megélhetése biztositassék, könynyű s 
olcsó mód adassék ahhoz, hogy ferences szellemünket mindazokhoz 
eljuttassuk, akik azt sóvárogják, s hogy a külföldi misszióknak anyagi 
támogatást is nyújtson.”66 
A Kapisztrán Nyomda beváltotta a hozzá fűzött reményeket és 
elvárásokat.

64 Nemzeti Ujság, 1930. jún. 15. 13.
65 Debreczeni Ujság, 1930. jún. 30. 11.
66 RTK 1929. szept-okt. 113.


