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A Jóba Nyomda útja a felemelkedéstől 
az elárverezésig

Ez a tanulmány a tavaly száz éve elhunyt második Jóba Elek (1881–1918) emléke előtt 
tiszteleg, aki az apja által létrehozott officinát felvirágoztatva elérte, hogy az Nyíregy-
háza, sőt Szabolcs vármegye legnagyobb nyomdája legyen, amelynek a jelentősége 
nemcsak saját korában volt kimagasló, hanem még napjainkban is érezhető. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy 2018. január 29-én „A Jóba család 
munkássága és a Jóba Nyomda produktumai” nemzeti értékként bekerült a Nyíregy-
házi Települési Értéktárba.

Első Jóba Elek kisbirtokos családban született Kiskunhalason 1843. szeptember 
12-én. Az ő legmarkánsabb tulajdonsága a céltudatosság volt, amely egész pályafutása 
alatt dominált. Következésképpen az sem meglepő, hogy a nyomdaalapítása előtti két 
évtizedben tudatosan olyan munkahelyeket és mestereket választott, hogy a nyom-
dászattal kapcsolatos minden munkafolyamatot a legmagasabb szinten sajátíthasson 
el. A szaktudását 16 éves korára Szabadkán, a kiváló betűszedő hírében álló Bitter-
mann Károlynál szerezte meg, és azt Szegeden Burger Zsigmondnál, Pesten pedig 
a Pollák Testvérek Könyv- és Kőnyomdai Műintézetében, majd Heckenast Gusz-
táv híres könyvnyomdájában tökéletesítette tovább. Végül a Franklin Társulathoz 
szegődött, ahol a sallangok nélküli egyszerű tipográfiai stílus megteremtőjének, az 
ismert betűmetsző Hirsch Lipótnak is kivívta az elismerését a pontos, szakszerű 
munkavégzésével.

Jóba Elek Szegeden a tartós üzleti siker alapjára ugyancsak jó példát láthatott, mi-
vel Burger Zsigmond nemcsak könyv- és lapkiadással, illetve nyomtatással foglalko-
zott, hanem közigazgatási nyomtatványok készítésével is. Heckenastnál dolgozva ő 
szintén arról győződött meg, hogy a biztos megélhetés érdekében több üzletágban 
jelen kell lenni, hiszen ott a nyomtatás, továbbá a könyv- és hírlapkiadás egyaránt 
nagy hangsúlyt kapott. A tapasztalt nyomdász 1877-ben a miskolci Sártory Nyomdá-
ban cégvezetői munkakört töltött be, ily módon nyerve abban is gyakorlatot.

Jóba Elek 1879 októberében a barátjával, Piringer Jánossal összefogva alapított tipográfiai 
műhelyt Nyíregyházán, amelyet 1884 áprilisában közös megegyezéssel feloszlattak, és mind-
ketten önálló vállalkozásba kezdtek. Jóba Elek vagyoni háttere akkor már lehetővé tette, hogy 
kilenc hónap alatt három részletben megvásárolja a korábbi társtulajdonostól a felszerelést 
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– a kézi és a gyorssajtót a tartozékkal együtt – összesen 2300 forintért. A folyamatban lévő 
ügyeket átvállalta, a Nyírvidéket egyedül ő nyomtatta és adta ki, amely 1885-től a vármegye 
hivatalos lapja lett. A hetilap megyei jellege tizenhét évvel később megszűnt, és a szerepét 
az 1903. januártól 1950. májusig megjelent Szabolcs Vármegye Hivatalos Lapja vette át, amelyet 
éppúgy a Jóba Nyomda állított elő a fennállásáig.

Az újdonsült önálló tulajdonos a vándoréveinek tapasztalatait kamatoztatva fele-
sége,1 a nyíregyházi Bleuer Zsuzsanna segítségével alakította ki az officinája profilját, 
és ott könyvek, időszaki kiadványok, közigazgatási nyomtatványok készítését egyaránt 
elvállalta, mi több 1892-től a könyvkötészetre is kiváltotta az ipart. Az anyagi stabili-
tás módot adott arra, hogy a nyomdatermékei iránti egyre növekvő kereslet kielégí-
tésére 1894-ben és 1904-ben is vásároljon egy-egy tégelyes gyorssajtót. Időközben a 
családja nyolctagúra nőtt, ugyanis a házasságából hat gyermeke született: Elek (1881), 
Éva (1883), László (1884), Sándor (1888), Ilona (1892) és Berta (1894).2

Jóba Elek a három fia iskoláztatását, szakképzését úgy alakította, hogy az elsajátított 
tudásukat a vállalatukban kamatoztathassák. A legidősebb fiú a Nyíregyházi Evangé-
likus Főgymnasiumban tanult 1891-től 1898-ig, és az érettségi után Budapesten egy 
kereskedelmi szaktanfolyamot végzett, amely az üzletvitelhez szükséges ismeretekkel 
vértezte fel őt. Elek a tanulmányait befejezve 1902. április 3-tól a városi tanácson 
kezdett dolgozni, ahol az alszámvevői állásra négy pályázó közül őt tartották a legal-
kalmasabbnak. Köztisztviselőként való elhelyezkedése nem lehetett véletlen, mivel 
azáltal olyan kapcsolati tőkére tett szert, amely a későbbiekben előnyösnek bizonyult 
a nyomdájuk számára: befolyásos ismerősök, Bencs László polgármester barátsága és 
a várostól kapott megrendelések. A hivatalviselésének kézenfekvő okai között szere-
pelt az is, hogy még az övékénél nagyobb nyomdaüzemek sem tudtak egy népes 
családot eltartani, főként akkor, ha az várhatóan újabb tagokkal bővült. Az idősebb 
Jóba Elek vagy nem számolt azzal vagy csak későbbre datálta azt a lehetőséget, hogy 
az elsőszülött fia főállású nyomdászvállalkozó legyen.

László előbb a Nyíregyházi Evangélikus Főgymnasium három osztályát3, majd 
1898-ban a kassai katonai reáliskola egy, azután 1899-től a pécsi hadapródiskola négy 
évfolyamát végezte el, de mégsem ment katonai pályára. Ahelyett a szülei 1903-ban 
úgy döntöttek, hogy a nagyon öntörvényű, nehezen kezelhető fiuk ismerkedjen 
meg az újságírás és a lapkiadás fortélyaival. A gyermeküket nevelési céllal Cleve-
landba küldték tapasztalatszerzésre Jóba Elek régi barátjához, Kohányi Tihamérhoz, 
az 1891-ben alapított Szabadság című magyar nyelvű lap tulajdonosához, akinek a 
szerkesztőségében ő korrektorként dolgozott, bár azt a munkát nem kedvelte: 
„… mégsem ilyennek gondoltam a szabad Amerikát, mégiscsak ott vagyok, amit so-

 1 Jóba Elek és Pap Bleuer Zsuzsanna (1856–1908) 1880-ban kötött házasságot.
 2 Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára [MNL SZSZBML], V. B. 186. XIII. 512/ 

1895. Jóba Elek hatósági honossági bizonyítványa, 1899. jún. 21.; tóthné Bordé Katalin: A nyíregyházi Jóba 
nyomdászcsalád története, 1879–1944. PhD értekezés. Debrecen, 2006. 13–18., 22, 26–27, 39, 45–46. [tóthné, 
2006.]

 3 Jóba László 1895-től 1897-ig az első három osztályt végezte el ott. (A tanulók érdemsorozata. Első osztály.; Má-
sodik osztály; Harmadik osztály. In: A Nyíregyházi Ágost. Hitv. Evang. Főgymnasium 32., 33., 34. értesítője. 
Nyíregyháza, 1896., 1897., 1898. Jóba Ny., 93.; 83.; 113.)
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hasem szerettem, hogy ülök és írok.” – holott jó érzéke volt hozzá.4 Nem sokáig 
tartott ki ott, többfelé próbálkozott az egyébként remek kézügyességű fiatalember, 
míg másfél esztendő elteltével otthonról pénzt kérve visszatért Nyíregyházára, de 
belátta az édesapja igazát, hogy megérdemelte a kemény leckét. „Most már tudom, mi 
az élet.” – állapította meg az egyik hazaküldött levelében.5 László 1904-től több mint 
hat éven át a családi műhelyben tevékenykedett.

Jóba Elek a legfiatalabb fiának, Sándornak a saját mesterségét szánta hivatásul, 
azért korán hozzálátott bevezetni őt a nyomdászat minden ágának a rejtelmeibe, il-
letve a kiadóhivatal teendőibe, hogy majdan teljes készséggel vehesse át a birodalmát. 
A tulajdonos azonban hiába volt olyan körültekintő, mert az élet felülírta az eredeti 
elgondolását. Az első sokk akkor érte a családot, amikor Sándor 1905. szeptember 
1-én még serdülőkorában meghalt veleszületett szívbetegségben.6

    Első Jóba Elek  Jóba Elekné született Pap Bleuer Zsuzsanna

A következő nagy csapást magának a nyomdaalapítónak gyomorrák miatti elhuny-
ta jelentette 1906. június 26-án, aki több mint két évtizedig állt az akkor már egész 
Szabolcs vármegyében nagy elismertségnek örvendő officina7 élén. Pozíciójában 
a könyvelést végző özvegye követte, a fiaival együtt irányítva azt Jóba Elek utódai 
Könyvnyomdája és Könyvkötészete néven. „Tisztelettel értesítem előfizetőinket és 
üzletfeleinket, hogy megboldogult, néhai férjem könyvnyomda-, könyvkötészet- és 
lapkiadó vállalatát tovább is Jóba Elek cég alatt vezetem. A Nyírvidék kiadójául fia-
mat Jóba Eleket, az üzlet cégjegyzőjéül pedig, szintén fiamat Jóba Lászlót bíztam 

 4 Jóba László 1927-ben elnyerte a Magyarország fővárosi napilap „Magyarország rózsája” című pályázatát. (Rövid 
hírek. In: Nyírvidék, 48. évf. (1927) 112. sz. 6.)

 5 Jóba László szüleinek írt levelei 1903 márciusa és 1904 júliusa között. Negyedik Jóba Elek magántulajdonában.
 6 Jóba Sándor (1888–1905). (MNL SZSZBML XXXIII. 1. Nyíregyházi halotti anyakönyv, 1905.; A mi gyászunk. In: 

Nyírvidék, 26. évf. (1905) 36. sz. 3.)
 7 Például nála készült 1886-ban Lukács Ödön tollából Nyíregyháza szabad kiváltságolt város története című mono-

gráfia, a millennium alkalmából pedig a Geduly Henrik által írt másik helytörténeti munka, Nyíregyháza az ezredik 
évben címmel. (tóthné, 2006. 46.)
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meg.”� – tette közre a lapjukban. Jóba Elekné az elszenvedett veszteségei ellenére 
hatalmas akaraterővel folytatta a munkát a Nyírvidék és a nyomda irodájában, napra 
készen tartva a számlakönyveket, illetve a levelezést, amikor pedig megbénult a jobb 
karja balkézzel írt tovább. Végül hosszas betegséget követően 1908. július 7-én ő is 
távozott az élők sorából.9 Az újabb tragédia után Jóba László nyomdatulajdonossá 
lépett elő, és a bátyja társtulajdonosként üzletvezető, valamint a Nyírvidék kiadóhi-
vatalának az igazgatója lett. László csak 1911 elejéig menedzselte a könyvnyomdát 
és a könyvkötészetet, januárban tudniillik Budapestre10 költözött, azért február 13-
tól hivatalosan már egyedül Elek jegyezte a vállalatot. Ő a testvére által addig el-
látott feladatok átvételére az akkor egy évtizedes elméleti és gyakorlati tapasztalattal 
rendelkező Weisz Manót hívta Nyíregyházára, tehát az addig kizárólag a családtagok 
kezében lévő nyomda ügyvezető igazgatója onnantól egy külső személy lett.

A fentiekből adódott, hogy a vállalkozás továbbvitele végül a legidősebb fiú tiszte 
lett, ugyanis a középső nem érzett magában elhivatottságot az iránt és a legfiatalabb 
meghalt. Vagyis második Jóba Elek a családját ért megrázkódtatások miatt 1906-tól a 
hivatali posztjának megtartása mellett a nyomdában is helyt állt. Nyolc esztendő eltel-
tével azonban ő a rendkívüli igénybevétel következtében megromlott egészségi ál-
lapotára hivatkozva a nyugdíjazását kérte a köztisztviselői munkaköréből, ezért 1914. 
április 3-tól már csak az üzemének élt. Attól fogva a tulajdonos a három évvel koráb-
ban Weisz Manóval megkezdett modernizációt folytatva minden tipográfiai munkával 
kapcsolatos ágazatot továbbfejlesztett, és a kor követelményeinek megfelelő, nagyobb 
teljesítményű gépeket szerzett be. Annak köszönhetően, hogy 1911-ben már 2 db té-
gelyes és 2 db nyomóhengeres gyorssajtója is működött, a termelési mutatók lényege-
sen megnőttek, így 1912. december 1-jétől hetente kétszer nyomtatták a Nyírvidéket. 
A modern nyomdatechnikai vívmányok beszerzése 1914–1916 között egy Kaiser 13-
as rotációs gyorssajtó és két Typograph sorszedőgép vásárlásával folytatódott hét 
matricával – 2 db antique, 2 db romane garmond, 2 db borgis és 1 db nero – ellátva, 
és mindazokkal megteremtődtek a napilapkiadás feltételei.11

Az intézmény kiteljesedését mutatta, hogy az üzletember 1913-ban nyomdahelyi-
ségeket is magában foglaló lakóház építésére adott be kérvényt a Széchenyi u. 9. sz. 
alatti telkére. A szecessziós homlokzatú épületet a fővárosban és a megyében egyaránt 
elismert építész, Szabolcs Ferenc és munkatársa, Papp Gyula tervezte, amelyet 1914. 
június 10-én vett birtokba a nyomda, a szerkesztőség, a kiadóhivatal és Jóba Elek akkor 

  � MNL SZSZBML V. B. 186. 1906-os közigazgatási mutató. Jóba Elekné bejelentése nyomdai iparának fenntartása 
tárgyában; Értesítés. In: Nyírvidék, 27. évf. (1906) 30. sz. 1.

 9 MNL SZSZBML XXXIII. 1. Nyíregyházi halotti anyakönyv, 1908.; Özv. Jóba Elekné. In: Nyírvidék, 29. évf. 
(1908) 28. sz. 4–5.

10 Jóba László 1911 januárjától a fővárosban élt az első világháborús általános mozgósításig, majd Kassán szolgált 
honvéd tizedesként. Azt követően ismét Budapesten élve nyomdai, majd kórházi tisztviselőként dolgozott. Jóba 
László a Franklin Társulat tisztviselőjeként 1914-ben tartotta az esküvőjét Velenczey Irénnel. (tóthné, 2006. 51.; 
Házasság. In: Nyírvidék, 35. évf. (1914) 35. sz. 3.) 

11  tóthné Bordé Katalin: A Jóba nyomdászdinasztia története. Nyíregyháza, 2005. Grafit Ny., 31., 35. [tóthné, 
2005.]; Az 50 éves „Nyírvidék” albuma. Szerk. Vertse K. Andor. Nyíregyháza, 1928. Jóba Ny., 353. [Vertse, 
1928.]; Bordé Katalin: A Nyírvidék hetilapból napilappá alakulása. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 48. évf. 
(2013) 3. sz. 46.
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már öttagú családja,12 valamint a hajadon húga, Ilona.13 Az alagsorban külön munka-
termekben helyezkedett el a szedő-, a gépterem, a tömöntés (sztereotípia), a gépszedő, 
a gépöntő, a könyvkötő és a papírraktár. Az emeleten egy nagy nyomtatványraktárt, 
egy kamrát és egy mosókonyhát alakítottak ki. A földszinten kapott helyet a tulajdonos 
lakása és irodája, a szerkesztőség, továbbá az üzlethelyiségek. Nemcsak a munkahely 
és a lakrész különült el egyértelműen, hanem az egyes helyiségek is, az általuk betöltött 
funkciók alapján. A városi középosztály elvárásainak megfelelően a Jóbáék lakásában 
megtalálhattuk a külső kapcsolatok ápolására alkalmas szalont; a család közös életteré-
nek színterét, az ebédlőt; a személyes elkülönülésre szolgáló hálószobát és a gyerek-
szobákat. A lakásban fürdőszoba, különálló mellékhelyiség, kamra, konyha és cseléd-
szoba volt még. Az utcafrontról kocsifeljárót alakítottak ki. A nagy lakás és az autó 
meglétén kívül a cselédtartás szintén arra utalt, hogy Jóbáék az életmódjuk alapján a 
középpolgársághoz tartoztak. A cég vagyoni helyzete akkor volt a legjobb, hiszen az 
építkezéssel egy időben jelentős műszaki beruházás is történt. A nyomda felvirágozta-
tásához Jóba Elek apósa, Gróman Géza ugyancsak hozzájárult anyagilag, aki uradalmi 
igazgató volt Királytelken (ma Nyírtelek), és 1909-ben a száz nyíregyházi virilis között a 
46. helyen állt, illetve a város egyik legtöbb adót fizető polgáraként 1906 és 1918 között 
képviselőtestületi tagként tevékenykedett.14

A szakszerű vezetés és a biztos pénzügyi alapokon nyugvó folyamatos technikai 
fejlődés eredményeként a hajdan szerény felszereléssel indult officina az 1910-es évek 
közepére igényes kiállítású nyomtatványokat előállító elsőrangú lap- és nyomdavál-
lalattá nőtte ki magát a vármegyében. A több mint ötven éven át kormánypárti lapként 
működő Nyírvidék 1917. január 18-tól hétfő kivételével minden este megjelent. Később 
mindez az értékesítés szempontjából már nem volt kedvező, mert addigra a nagy bu-
dapesti lapok, az Est Lapkiadó Részvénytársaság újságjai: Az  Est, a Magyarország  és 
a Pesti Napló is megérkeztek, amelyek terjesztői, árusítói az Est-konszern nyíregyházi 
főbizományosaként egy ideig Jóbáék voltak. Ez az új szolgáltatásuk a saját kiadóhivata-
luk cégeként működve elégítette ki 1918 júliusától a háborús évek alatt megnőtt infor-
mációs igényt, népszerűvé téve városunkban az utcai árusítást.15

A Nyírvidék napilappá válása, a kiadójuk látványos profilbővülése és a Tiszántúl 
nyomdaiparában elfoglalt meghatározó szerepük azt bizonyítja, hogy a családi vál-
lalkozás az első világháború végére érte el a fénykorát. Miközben a többi nyíregy-
házi tipográfiai műhely éppen csak vegetált, ők képesek voltak megújulni és az üze-

12 Jóba Eleknek a Gróman Ilonával (1888–1954) 1908-ban kötött házasságából három gyermeke született: Sarol-
ta (1909), Katalin (1911) és Elek (1912). (MNL SZSZBML XXXIII.  1. Nyíregyházi házassági anyakönyv, 1908.; 
Uo. Nyíregyházi halotti anyakönyv, 1954.; MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Jóba Elek halálesetének felvé-
tele, 1918. aug. 19.)

13 Jóba Elek Éva húga 1904-ben ment hozzá Nagy Elek okleveles magánmérnökhöz. (Esküvő. In: Nyírvidék, 25. 
évf. (1904) 29. sz. 4.); Kossuthi Kovách Árpád fiúiskolái tanár 1913-ban vette nőül Jóba Bertát. (Esküvő. In: Nyír-
vidék, 34. évf. (1913) 104. sz. 4.); Jóba Ilona 1923-ban kötött házasságot domáldi és szászújfalusi dr. Felszeghy Béla 
miniszterelnökségi min. tanácsossal. (Házasság. In: Nyírvidék, 44. évf. (1923) 92. sz. 4.)

14 MNL SZSZBML V. B. 186. IV. 222/1913. Tervrajzok második Jóba Elek Széchenyi út 9. sz. alatti építkezéséhez; 
MNL SZSZBML V. B. 186. XIII. 16/1900. Nyíregyháza város képviseleti tagjainak névjegyzéke az 1910. évre; 
Margócsy József: Nyíregyházi képviseleti tagok, 1900–1944. Gépirat.

15  Bordé Katalin: Az Est-konszern és a Központi Sajtóvállalat lapjainak meghonosodása Nyíregyházán. In: Peda-
gógiai Műhely, 37. évf. (2012) 1. sz. 32–33.
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müket a legmodernebb gépekkel felszerelni. Annak eredményeként az akkor több 
mint húsz embert foglalkoztató Jóba Nyomda könyv- és sajtótörténeti szempont-
ból fontos, ízléses tipográfiai kivitelű munkákkal16 büszkélkedhetett, és olyan hatal-
mas raktárkészlete volt közigazgatási, pénzügyi, ügyvédi, iskolai és egyéb hivatalos 
nyomtatványokból, hogy Szabolcs vármegye legtöbb települését, sőt 1910–1912 és 
1915–1917 között magát a megyeszékhelyet is ellátta azokkal.17

             Második Jóba Elek  Jóba Elekné született Gróman Ilona

A töretlen ívű fejlődés azonban megszakadt 1918. augusztus 18-án, amikor az egy 
évig tartó kezelések18 ellenére nyelvrák miatt 37 évesen elhunyt az ambiciózus vezető, 
aki – a későbbiekben majd látjuk – minden téren pótolhatatlannak bizonyult. Jóba 
Elek a halálos kor tudatában, dr. Lahmann drezdai szanatóriumában írt a feleségének 
egy végakaratát tartalmazó levelet, amelyben az egész életművét a szeretett hitvesére 
hagyta. „Azonnal láss hozzá a nyomdához…” – kérte tőle. A zökkenőmentes átállás az 
üzletvezetőjére hárult. „Weisz úr szaktudással tovább fogja nélkülem is vinni tudni az 
üzemet.” László hazatérése a megváltozott körülmények között sem jött szóba, ugyanis 
„Neki jövője van a Franklinban, és itthon ő elveszett, rossz hírű ember.” A körültekintő 
édesapa a lányai nevelését jó helyen tudta az édesanyjuk kezében, annyit mégis kikötött, 
hogy „Tanuljanak, de csak nyelveket és kereskedelmit!”; a fia taníttatásáról úgy ren-
delkezett, hogy a gimnázium befejezése után Németországban végezzen kereskedelmi 
iskolát, és két éven át valamelyik lipcsei – vagy esetleg más német – nagy nyomdában 
sajátítsa el a szakmát. Mindaz azt a célt kívánta szolgálni, hogy idővel ő legyen a „szép, 
jövedelmező” nyomda vezetője, a család támasza és a torzóban maradt „sok-sok nagy, 
szép” terv megvalósítója. Második Jóba Elek abban reménykedett, hogy a fia szintén 
elkötelezettje lesz a felmenői mesterségének, azért a házastársát arra kérte, hogy bá-

16 Például 1912-ben Leffler Béla: Petőfi Svédországban, 1915-ben Vertse K. Andor: A Szíriusz csillag felé, 1916-ban 
Vietórisz József: Levelek a harctérre és Révész Béla: Jogi tanácsadó és gyakorlati útmutató pénzintézetek és részvénytársaságok 
számára című munkák készültek a nyomdában. (tóthné, 2006. 69.)

17  tóthné, 2006. 68–69.
18 Jóba Eleket budapesti (dr. Hültl és dr. Ádám) és bécsi (dr. Eiselsberg) orvosprofesszorok mellett idehaza dr. Klek-

ner Károly és dr. Berend László kezelték. (Jóba Elek meghalt. In: Nyírvidék, 39. évf. (1918) 187. sz. 2.)
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torítsa őt az általa rajongásig szeretett hivatás elsajátítására, illetve folytatására. „A betű 
hatalma! Ideális foglalkozás.”

A nagybeteg elméleti és gyakorlati tanácsokkal egyaránt ellátta a hitvestársát a reá 
váró nehézségek leküzdéséhez, aki az említett levélből tudhatta meg, hogy a férje 
az életbiztosításával (24 000 korona) és értékpapírokkal (10 000 korona) fedezte a 
székházuk törlesztőrészleteit. Elek gondoskodott Ilus húgáról is, aki az idő tájt még 
az ő családjával élt együtt. A végrendelkezés vissza-visszatérő motívuma volt a fe-
leség, a kisfiú és a nyomda féltése. „Minden a tied legyen egyetlen drága életem hű 
párja, akit nem tudok még a másvilágon sem pótolni senkivel. Fifikénk19 ha megnő, 
megnősül, váltsa meg a nyomdát tőled. Isten segítségével talán már akkor szép értéket 
fog képviselni.” Az aggódó férj nagyon előrelátóan arra kérte az örökösét, hogy hala-
déktalanul sajátítsa el a gazdasági ügyek intézéséhez nélkülözhetetlen ismereteket, és 
tekintse azt a munkát szívügyének, mint ahogyan ő is tette, tudniillik élete értelmét 
a nyomda és a Nyírvidék adta. „Rövidesen meg fogod szeretni, hisz feltalálod benne 
minden munkám, ambícióm, tervem, vágyamat. Én nem tudtam volna élni a nyomda 
és a Nyírvidék nélkül. Ahogy én szentnek tartottam apám véres verejtékkel létesített, 
s fenntartott szerzeményét, megbecsültem, s az ő emléke ellen elkövetett véteknek 
tartottam annak elhanyagolását – légy, legyetek Ti is úgy vele!”20

A város köztiszteletben álló polgárát – aki 1900-tól a haláláig a nagy társadalmi 
presztízst jelentő választott képviselőtestületi tag volt –, Nyíregyházán mindenki mé-
lyen meggyászolta, mert őt annyira szerették és olyan nemes lelkű, segítőkész ember-
nek tartották. „A városházára, a kaszinóra és más épületekre kitűzték a gyászlobogót, 
a gyászoló háznál pedig a város színe-java megfordult, hogy a család mély gyászában 
osztozzék. A városi tisztikar, amelynek néhány év előtt tagja volt az elhunyt, Bencs 
Kálmán dr. polgármester vezetésével fejezte ki részvétét a családnál. A ravatalt telje-
sen elborítják a virágcsokrok és a koszorúk. Hogy mennyire szerették ebben a város-
ban Jóba Eleket, ez a virágtenger mutatja.”21

Második Jóba Elek irányításával a nyomda nagyobb eséllyel vészelte volna át az 
1918 utáni történelmi és gazdasági eseményeket. A forradalmak, a román megszállás, 
majd a gazdasági világválság okozta komplikációk leküzdése azonban már az özveg-
yére hárult, mivel az 1884. évi XVII. törvénycikk – ipartörvény – 40. §-a értelmében 
ő vitte tovább a nyomdát, a könyv- és lapkiadó-vállalatot. Abban a munkában két em-
ber: Weisz Manó, majd később Urbán Ferenc segítette a fiatal üzletasszonyt. Az általa 
jegyzett közel másfél évtizedben a géppark bővítése megszűnt, az utolsó beszerzés 
– egy kisebb (30 x 47 cm-es) nyomófelületű tégelynyomású gyorssajtó – 1923-ban 
történt, amit a módszeres tőkefelélés követett.22

A fenti körülményeket még tetézte, hogy az előző főnökével közösen nagyot 
alkotó Weisz Manó Jóbánéval együtt már korántsem volt olyan hatékony, aminek több 
oka volt. Az első helyen említendő, hogy az ő feladatai 1918 közepétől gyakorlatilag 

19 Elek fiuk.
20 Második Jóba Elek levele feleségének Drezdából, a Dr. Lahmann Szanatóriumból, 1918 nyara. (Negyedik Jóba 

Elek magántulajdonában.)
21 Jóba Elek meghalt. In: Nyírvidék, 39. évf. (1918) 187. sz. 2.
22  tóthné, 2006. 74.
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megkétszereződöttek, hiszen Jóba Elek munkakörének a jelentős része ugyancsak reá 
hárult, mivel az üzletvitellel az új tulajdonos egyedül nem birkózott meg. Ennek értel-
mében az ügyvezető igazgató közel három évig nemcsak a nyomdát igazgatta, hanem 
a cég egész Szabolcs vármegyére kiterjedő kapcsolatrendszerét is kézben tartotta. Az 
üzemben csak 1921. április 20-tól csökkentek a feladatai, amikor ott az egyik alkalma-
zott, Urbán Ferenc művezetői kinevezést kapott, és az ő helyettese lett.

Ily módon érthető, hogy Weisz 1922-ben a megnövekedett munka és felelősség mi-
att egy új, a számára kedvezőbb szerződést akart kötni a munkaadójával, amelyben 
„… többek között a bruttó jövedelem 2 százalékának jutalék címén való folyósítását, 
valamint a cégjegyzési jogosultság megadását…” kérte. Továbbá jelezte „ … a betegség 
esetére meg nem határozott időre igényelt 50 százalékos fizetésre vonatkozó igényét.”23 
Ezzel szemben Weisz Manó indítványozását követően csupán annyi történt, hogy 
a főnöke 1923 decemberétől alkalmazta Szabó Bellát, aki a könyvelést levette a vál-
láról, de az eredeti kérése nem teljesült. Jóba Elekné hiányos szakmai felkészültsége, az 
üzletvezető túlterheltsége és sértettsége odavezetett, hogy az ügyvitel áttekinthetetlenné; 
a pénzkezelés, a rentabilitás és az árukészlet ellenőrzése, illetve a megrendelt munkák 
szállításának nyomon követése lehetetlenné vált. Röviden fogalmazva: Jóba Elek remé-
nyét, miszerint az ügyvezető igazgatója képes őt pótolni a vállalkozás élén, és a neje a 
létfontosságú kereskedői ismeretek birtokába jut, az élet nem igazolta.

Az üzletasszonyra olyan előre nem látható akadályok vártak, amelyek végül megingat-
ták a vállalat korábban biztos alapjait. „Hogy ez az én nagy akarásom nem hozta meg az 
általam szándékolt sikert, annak oka volt elsősorban az utolsó négy esztendő fokozatosan 
rosszabbodó gazdasági helyzete, másodsorban az üzleti ügyekben járatlan özvegy min-
denki részéről való kihasználni akarása, harmadsorban pedig a szülői szeretetből fakadó 
az a vétlen magatartásom, hogy többet áldoztam gyermekeim gondtalan boldogságáért, 
kiműveléséért, mint amennyit szabad lett volna”24 – vélekedett 1926-ban.

Gróman Géza uradalmi igazgató lánya nemcsak a menedzseri teendők átvételekor 
nem bírt az annak ellátásához elengedhetetlen szakképzettséggel, hanem később is min-
den jel arra utalt, hogy nem volt érzéke a pénzügyekhez. Azt is vegyük számításba, hogy 
ő fiatalon hozzászokott a jómódhoz, amely a házassága tíz esztendejében szintén tartott, 
így 1918-ig nem tanulta meg a magánkiadásai racionalizálását sem. Mindez odavezetett, 
hogy a családi kiadások indokolatlanul nagyok voltak – a gyermekei neveltetésére, szük-
ségleteinek fedezésére erőn felül költött, az idősebb lányát például Svájcban taníttatta 
–, és a cég szerteágazó kereskedelmi kapcsolatait, bonyolult ügymenetét nem látta át. 
Ráadásul Jóba Elekné női vállalkozóként sem volt könnyű helyzetben, mi több 1926-tól 
Nyíregyháza város Árvaszéke25 is beleszólt a vagyonkezelésbe. Önmaga jól tudta, hogy 
azok a feladatok, amelyek elvégzésére kényszerült, meghaladták a képességeit, és az 
alkalmazottai, illetve az ügyfelei előtt sem emberileg, sem szakmailag nem volt akkora 

23  Vertse, 1928. 353.; MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Nyíregyháza város Árvaszékén felvett jegyzőkönyvek, 
1927. jan. 28., márc. 4.; Uo. Fekete Sándor, budapesti ügyvéd levele az árvaszéknek, 1927. febr. 8.

24 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Jóba Elekné levele az árvaszéknek, 1926. okt. 12.
25 Jóba Elek árváinak vagyonát Nyíregyháza város Árvaszéke kezelte, és a kiskorúságuk ideje alatt az ügyeiket, illetve 

az érdekeiket első fokon képviselete. Az árvaszék irataiban a tulajdonos halálától a legkisebb gyermeke nagykorúvá 
válásáig követhető nyomon a család és nyomda vagyoni helyzete.
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tekintélye, mint a férjének. A fentieket figyelembe véve valóban komoly eredményként 
könyvelhette el 1926-ban, hogy „… minden erkölcsi és anyagi támogatás nélkül […] a 
több mint 50 esztendős múlttal rendelkező ipari üzemet és vállalatot régi tradícióihoz 
méltó színvonalán sikerült […] fenntartanom a legutóbbi időkig.”26

A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy a kezdő vállalkozónő milyen kihívásokkal 
szembesült. Nyíregyházán, 1919 elején a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vette kéz-
be az irányítást, amelynek a vezetői – Kazimir Károly, Fazekas János és Schmidt Mihály 
– épp az ő nyomdászai közül kerültek ki. Téger Béla, a Nyírvidék helyettes szerkesztője is 
a párt tagja volt. A Friedrich-kormány a hatalomra jutása után szinte azonnal megkezdte 
a forradalmak, elsősorban a Tanácsköztársaság résztvevőinek a felelősségre vonását. An-
nak következtében 1920. október 23-án a Nyíregyházi Királyi Törvényszék bűnösnek 
mondta ki, és Kazimir Károlyt 5 év, Schmidt Mihályt 2 év 6 hó, Fazekas Jánost 2 év sza-
badságvesztésre ítélte az 1918. októberi forradalomban és a Tanácsköztársaság idején 
betöltött státuszuk miatt. Az ellenük felsorolt vádpontok között szerepelt olyan, amely a 
Nyírvidéket és nyomdáját egyaránt érintette, de az alól végül felmentették őket. Az ellen-
forradalom győzelmét követően azonban a napilap szerkesztőségének „jó hírére” ugyan-
csak árnyék vetült, mivel közölték a Szociáldemokrata Párt felhívásait, a rendezvényeiken 
elhangzott beszédeket, és beszámoltak az aktuális eseményekről. Ugyanakkor a cégnek 
előnye is származott abból, hogy több alkalmazottja a párt vezéregyénisége volt.

Meg kell említeni az első világháború végén mutatkozó rendkívüli mértékű 
papírhiányt is, amely Nyíregyházán a román megszállás alatt – 1919. április 27-től 
1920. március 10-ig – érte el a tetőfokát. Az idő alatt a román hadsereg a közigazga-
tást, a postaforgalmat és a sajtót is ellenőrizte. A Nyírvidék durva minőségű barna és 
sárga papíron megjelent 4, majd 2 oldalas számait Mosoiu, Mardarescu, Constanti-
nidi, Obogeanu, Mihaescu tábornokok, illetve Fruncescu ezredes parancsai uralták. A 
román katonai cenzúrabizottság 1920. február 29-ig ellenőrizte a lap tartalmát.27

Az évekig tartó papírhiány új lapok alapítását nem tette lehetővé, és a még megmarad-
tak számára pedig komoly fennakadást keltett, hiszen a papír szétosztása fontos hatalmi 
eszköz volt az éppen uralmon lévő kormányok kezében. Arra jó példa Durand Félix28 és 
özvegy Jóba Elekné levélváltása 1920 áprilisában. A Kereskedelmi Minisztérium papírü-
gyi miniszteri biztosa bár elfogadta a tulajdonosnő pontatlanul kiállított kiutalási kérelmét, 
és engedélyezte számára a kért mennyiségű papírt, de figyelmeztette arra, hogy a jövőben 
feltétlenül csatolja a nyomtatványmintákat meg az egyes tipográfiai munkák hivatalosan 
igazolt megrendeléseit is, azonfelül tüntesse fel a példányszámokat.29

A Tanácsköztársaság bukását követő években a nyomdaipar válságba került az 
országban. A Nyomda- és Rokonipar, a nyomdatulajdonosok lapja arról panaszkodott, 
hogy: „A nyersanyag drágulása már alig elviselhető. A munkabérek egyre emelked-
26 MNL SZSZBML V.  B. 189. 2821/1937. Jóba Elekné levele az árvaszéknek, 1926. okt. 12.; tóthné, 2006. 75.
27  tóthné, 2006. 76–81.
28 Durand Félix az 1882-ben alakult Első Magyar Papír Rt. Vezetője, a Kereskedelmi Minisztérium papírügyi mi-

niszteri biztosa a Magyar Nyomdászok Társaságának tagja. (tóthné Bordé Katalin: Kner Imre és a közéleti 
nyilvánosság. Nyíregyháza, 2001. Bessenyei Kvk., 193.)

29 MNL SZSZBML V. B. 186. III. 871/1920. Durand Félix levele Jóba Eleknének, 1920. ápr. 9.; Uo. Durand Fé-
lix levele Nyíregyháza Rt. város polgármesterének, Bencs Kálmánnak, 1920. ápr. 9.; KóKay györgy–BuZinKay 
géZa–Murányi gáBor: A magyar sajtó története. Budapest, 1994. MÚOSZ Bálint Gy. Újságíró-isk., 173.
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nek. Az adók fojtogatnak. A termelési nehézségek napról napra fokozódnak.”30 A 
vállalkozónő is arról számolt be 1920 márciusában Mikecz István alispánnak, hogy 
a forradalmak után zavarok álltak be a nyomdája működésében, amelyek túlzott 
bérkövetelésekkel kezdődtek, és az üzem teljes kommunizálásával végződtek.31 A fen-
tiek hátterében az állt, hogy abban az időben erősödött fel a szakszervezetbe tömörült 
nyíregyházi nyomdászok érdekérvényesítési törekvése. A trianoni békeszerződés az 
erős agrárjellege miatt eleve hátrányos helyzetű térség gazdasági-társadalmi viszonyait 
még kedvezőtlenebbé tette, és az anyagi bizonytalanság 1920–1922-ben sztrájkokat 
váltott ki. Noha a békekötés területi és lakossági veszteség tekintetében a szomszédos 
Szatmár, illetve Bereg vármegyéket sújtotta nagyobb mértékben, de a megváltozott 
kereskedelmi kapcsolatok, a mezőgazdasági cikkek exportálási nehézségei Szabolcs 
vármegyét is érzékenyen érintették. Ráadásul Trianon hatására sokan települtek le 
a megyeszékhelyen, azért az országban Szeged után Nyíregyháza küzdött a legna-
gyobb lakáshiánnyal. Egyszóval a menekültek elhelyezése és a hazajött hadifoglyok 
foglalkoztatása szinte megoldhatatlan dilemmát okozott a városnak.32

Az üzletasszony nehezen kezelte az egész magyar gazdaság 1920–1930-as évek-
beli permanens kríziseinek a következményeit. Ormos Mária akadémikus szerint 
a két háború közötti folyamatok szokásos korszakolása nem felel meg teljesen a 
valóságnak. Igaz ugyan, hogy a gazdaságban megfigyelhető bizonyos hullámzás, de 
az már nem, hogy a háborút követő kritikus időszakot 1924-től általános fellendülés 
követte volna, továbbá az sem, hogy a válság 1932-ben véget ért, és újabb felvirágzás 
kezdődött. Ő az 1926-os esztendőt – amely a Jóba Nyomda vagyoni státuszában is 
az első nagy megrázkódtatást idézte elő – kiemelte, mert akkor az egész országban 
óriási volt a munkanélküliség, ami helyi viszonylatban szintén elmondható. Hazánk 
gazdasági állapotában csupán 1927–1928-ra következett be pozitív változás, amely a 
városunkban, illetve a Jóbáék esetében egyaránt érzékelhető volt. A munkanélküliség 
1929-től azonban újból felerősödött Nyíregyházán, amely különösen az iparban 
elhelyezkedni kívánókat sújtotta. Ennek értelmében Ormos Máriának az a megál-
lapítása, hogy a válság 1932-ben nem ért véget, hanem valamilyen formában kimutat-
ható volt még a két háború közötti huszonegy esztendőben, nagyon érvényes egész 
Szabolcs vármegyére. Mivel itt akkor kezdődött a legnehezebb gazdasági periódus, 
amely fizetésképtelenné téve a Jóba cég vevőkörének számottevő részét is, felgyorsí-
totta a vállalkozás összeomlását.33

Az eddig említett valamennyi tényezőt szem előtt tartva kell megvizsgálnunk a 
Jóba Elek Könyvnyomda életében mutatkozó kríziseket és a megoldásukra tett kí-
sérleteket Nyíregyháza város Árvaszékének a családra vonatkozó, 1918. augusztus–
1931. október közötti iratai alapján.
30  Benda KálMán–irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. Budapest, 1961. Akad. K., 233.
31 Az ellenforradalom győzelme után, az ország közhangulatának átalakulásával egy időben a forradalmaktól való 

elhatárolódás került előtérbe. (PüsKi leVente: A Horthy-rendszer, 1919–1945. Budapest, 2006. Pannonica, 41.)
32  tóthné, 2006. 82–83.
33 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája, 1. Történelem és kultúra. Szerk. Cservenyák László. Nyíregyháza, 

1993. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 413–414.; orMos Mária: Körkép világválság idején. Moz-
gó Világ, 30. évf. (2001) 11. sz. 72–73.; orMos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja, 1929–1936. 
Budapest, 2004. Eötvös Univ. Press, PolgART, 70.
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Az első aggasztó problémák 1924-ben álltak elő, amelyek 1926-ra teljesedtek ki: 
1925 szeptemberében például el kellett árverezni a Mercedes személyautójukat egy 
2 116 800 koronás tőkekövetelés következtében.34 Majd a gyámhatóság az azonnali 
összeomlás elkerülésére 1926. október 7-én 260 millió korona felvételét engedélyezte 
a tulajdonosnő számára, amely összeg az 1925–1926. évi adóhátralékot, valamint kere-
seti adót, a banki jutalékot, a váltókamatot és a jelentős magánszámlákat fedezte. A 
felsoroltakon túl ő még több mint 627 millióval tartozott tizenhét különböző intéz-
ménynek, főként a nyomda működéséhez elengedhetetlen alapanyagok árával. Jóba 
Elekné adósságának közel fele – 300 millió korona – a Nyírvidéki Takarékpénztárnál 
volt. Mivel a családi javak gyakori nagyarányú megterhelése a kiskorú gyermekek anyagi 
jólétét veszélyeztette, azért október 8-án az árvahivatal elrendelte a gyámanya számadási 
kötelezettségét, és a vállalat szakértői felülvizsgálatát. A nyomda műszaki körülményeit, 
munkamenetét Géczy Kálmán, a Franklin Társulat igazgatója; az üzletvitelét pedig a 
Budapesti Pénzintézeti Központtól Minder Jenő ellenőrizte. A revizor megállapította, 
hogy a könyvelésben súlyos szabálytalanságok voltak, és úgy találta, hogy azokat az 
özvegy nagymértékű költekezése meg a hitelei meghosszabbítását célzó jutalékfize-
tés idézte elő. A szakember rávilágított még az ellenőrzés hiányára, a pontatlan szám-
lakezelésre, ezenkívül a vármegye településeinél lévő behajtatlan óriási kintlévőségeikre 
is. A vizsgálat után néhány nappal Jóbáné azt kérte az árvaszéktől, hogy a család régi 
barátját, jogtanácsosát, dr. Garay Gyula ügyvédet rendelje ki vagyonkezelőnek.

Géczy Kálmán referátumából tudjuk, hogy a vidéki igényeknek megfelelő, elég 
jól berendezett üzem volt a Jóbáéké még 1926-ban is. A Franklin Társulat nyomdai 
igazgatója szerint a két elektromos amerikai gyorssajtó és a két Typograph szedőgép 
akkor már nem számított modernnek, de a működéshez teljesen alkalmasak voltak, 
akárcsak a kézi erőre berendezett könyvkötészetben lévő vágógép és présgép is. A 
tiszta műhelyben megfelelően karbantartott gépekkel az idő tájt 33 munkás dolgo-
zott, akik kevesebb munkavégzés mellett nagyobb fizetést kaptak, mint a debreceni 
vagy a fővárosi társaik. Géczy a termelés hatékonyságának a növelésére fontosnak 
tartotta volna a szedők és a gépészek ellenőrzését, a létszámuk, valamint a juttatásaik 
ésszerűsítését, de a javaslata nem valósult meg. A cég havi forgalmi kimutatásai szerint 
ugyanis 1927 és 1930 között változatlanul 90 000 pengőt – a költségek és kiadások 
32–38 százalékát –, fordították a bérjellegű kifizetésekre.35

A vizsgálat következményeként a gyámhatóság arra kötelezte Jóba Eleknét, 
hogy minden hónap utolsó napján eredeti nyugtákkal igazolt elszámolást adjon be 
az üzletmenetről, azonfelül a család ráfordításairól. Az utóbbi alapján betekintést 
nyerhetünk a család életvitelébe. A háztartási számlák arról árulkodnak, hogy az öz-
vegy nehezen mondott le a cselédtartásról – 1928-ig kettő, 1929-ben és 1930-ban 
egy cselédje volt, csupán 1931-től nem alkalmazott házi kisegítőt. Ez a középosz-
tály körében országos jelenség volt, mert az általános elszegényedés miatt a bentlakó 

34 MNL SZSZBML V. B. 186. XIII. 11/1925. Árverési hirdetmény. Kelt: Nyíregyházán, 1925. szept. 5.
35 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Az árvaszék véghatározata, 1926. okt. 7–8.; Uo. Minder Ernő revizor 

jelentése. Budapest, 1926. nov. 15.; Uo. Géczy Kálmán jelentése. [Budapest], 1926. november.; Uo. Jóba Elekné 
levele az árvaszéknek, 1926. okt. 12.
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házicselédek száma szüntelenül csökkent.36 Jóbáné a cselédtartás mellett 1931-ig még 
mosatási díjat is feltüntetett a havi elszámolásokban, sőt gyakran vásárolt drága buda-
pesti, debreceni vagy helyi divatszalonokban – elsősorban a lányai kelengyéjét, illetve 
esküvői öltözetét szerezte be azokból. A kötelező kimutatásokból tudhatjuk meg azt 
is, hogy a fia 1928-ban vívóleckéket és francia nyelvből magánórákat vett, továbbá 
1929 szeptemberétől 1931 márciusáig Budapesten tanult.

Az árvahivatal 1927-től havonta 1004 pengőt engedélyezett az özvegynek a háztar-
tásra és a gyermekei neveltetésére felhasználni. Más szóval évente kb. 12 000 pengővel 
rendelkezett a négytagú család, vagyis fejenként háromezerrel, miközben a középo-
sztály évi jövedelme 1930–1931-ben 1050 pengő körül mozgott, amely az országos 
átlagnak (534 P) csaknem kétszerese volt.37 Tehát a szakhatóság bőkezűen állapította 
meg a háztartási és a neveltetési ráfordításokat. Sára 1928. április 28-án, Katalin pedig 
1930. szeptember 6-án ment férjhez, így a családi kasszát közvetlenül már nem ter-
helték, de a kelengyéjük törlesztése még évekig elhúzódott.

Az 1927-től 1930-ig terjedő időszakban hivatalosan a vállalkozás évi kifizetéseinek a 
7,5 százalékát képezhette volna a háztartásra költhető pénzmennyiség. Az elszámolások-
ból azonban látszik, hogy Jóbáné többnyire más címen, de mindig számottevően túl-
lépte az előirányozottakat, azzal is növelve a deficitet. Amikor kölcsönt akart felvenni, 
alaposan indokolnia kellett a kérelmét, és számlákkal igazolnia a felhasználását, mivel a 
gyámhatóság elviekben fontosnak tartotta a takarékosságot – hiszen ilyen nagy összegek 
saját szükségletre történő kivonása a forgótőkéből még jobb financiális helyzetben sem 
lett volna szerencsés –, de azt nem tudta kellőképpen érvényesíteni a gyakorlatban.

Az árvaszéki iratanyagban megtalálható a cég ügyviteléről és a család háztartási ki-
adásáról 1927 januárjától 1931 szeptemberéig elkészített valamennyi havi meg üzleti 
év végi pénzügyi kimutatás és leltár; azonkívül a tulajdonosnő előterjesztései a vállalat 
gazdasági életének rendezésére. Mint például a vagyonkezelő megnevezése vagy a na-
pilapja megjelentetéséhez kért szubvenció, amelyért Bencs Kálmán polgármesterhez 
folyamodott, aki az árvahivatal elnöke és Jóbáné néhai férjének a barátja is volt. A 
Nyírvidék tudniillik nem részesült a vidéki kormánypárti politikai lapok szokványos ál-
lami támogatásában, holott rászorult volna. Ugyanazt Géczy Kálmán szintén felvetette 
a beszámolójában: „… minthogy továbbá a lap a kormány politikáját hirdeti, talán le-
hetne odahatni, hogy illetékes helyen valami támogatásra találjon, vagy a községek és 
hivatalok részére megrendelt előfizetések vagy kedvezményes papiros kiutalás útján.”38

Bencs Kálmán a lap érdemeire hivatkozva abban az ügyben dr. Erdőhegyi Lajos 
és dr. Nánássy Andor országgyűlési képviselőkhöz39 fordult, akik biztosították őt 
36 Magyar művelődéstörténet. Szerk. Kósa László. Budapest, 2002. Osiris, 405.
37  roMsics ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2001. Osiris, 193–194. [roMsics, 2001.]
38 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Jóba Elekné havi kimutatásai az üzletmenetről és a háztartási számlákról, 

1927. január– 1931. szeptember.; Uo. Jóba Elekné levele Bencs Kálmánnak, 1926. okt. 18.; Uo. Géczy Kálmán 
jelentése a nyíregyházi Jóba Elek-féle nyomda felülvizsgálásáról. [Budapest], 1926. november.

39 Erdőhegyi Lajos 1922-ben a nyírbátori, 1927-ben a kemecsei kerület országgyűlési képviselője, majd 1929 no-
vemberétől három éven keresztül Szabolcs és Ung vármegye főispánja, majd 1932–1942 között törvényhatósági 
küldöttként felsőházi tag volt. Ő részt vett még a Nyírvidéki Takarékpénztár és a Nyírvidéki Agrártakarékpénztár 
igazgatásában is. Nánássy Andor Nagykálló országgyűlési képviselője volt 1922-től 1927-ig. (Országgyűlési alma-
nach az 1927–1931. évi országgyűlésre. 1., Képviselőház. Szerk. Freissberger Gyula. Budapest, 1927. Magyar Táv-
irati Iroda, 77., 165.; PüsKi leVente: A magyar felsőház története, 1927–1945. Budapest, 2000. Napvilág, 183.)
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az együttműködésükről, de mégsem tudták a kiadóhivatalt érdemi támogatáshoz 
juttatni, a város tanácsa pedig nem volt olyan anyagi kondícióban, hogy segíthes-
sen. A Nyírvidék is arról tudósított, hogy Nyíregyházának 508 473 pengő rövidle-
járatú kölcsönre lett volna szüksége, és más adósságok fedezésére 280 000 pengő 
hosszúlejáratú kölcsönt kellett felvennie.40

Végül Jóbáné 1926. októberi felvetése után két és fél évvel, 1929 májusában annyi 
mégis történt, hogy Erdőhegyi Lajos és a Tiszavidék helyi politikai napilap vezetősége 
ajánlatot tett a Nyírvidék szerkesztőségének egy részvénytársaság megalapítására, de 
az elsősorban a Tiszavidék megmentésére irányult. A későbbi főispán ekképpen akart 
egyszerre két bajt orvosolni. Egyrészt megmenteni a Tiszavidéket, másrészt eleget tenni 
Bencs polgármester kérésének a Nyírvidék szubvencióját illetően. Tudniillik a két lap 
fúziója nem jött létre, de köztes megoldásként a Tiszavidék szanálására a tulajdonosnő 
25 000 pengőt kapott, és annak a törlesztésére állami támogatásban részesült, csakhogy 
a kamatait már neki kellett fizetnie. A megállapodás értelmében 1929. szeptember 1-
jétől a Jóba Nyomda feladata lett a Tiszavidék előállítása, de az fél év múlva megszűnt 
anélkül, hogy a kiadóhivatalnak hasznot hozott volna, és újból csak egy napilap jelent 
meg Nyíregyházán. A Nyírvidék fenntartását Tőrős Pál városi főszámvevő még két év-
vel később is szükségesnek ítélte mondván, hogy a lapot a kormányzat állandóan igény-
be vette.

Az 1926. októberi vizsgálatnak volt egy olyan következménye is, hogy az árvaszék 
1927 elején kezdeményezte Weisz Manó azonnali elbocsátását és helyette egy új 
ügyvezető igazgató kiválasztását, amivel Géczy Kálmánt bízták meg. Két buda-
pesti (Mészáros Jenő és Gang Károly), illetve egy miskolci (Venkovits Károly) 
nyomdász pályázott a pozícióra. Jóba Elekné 1927. január 26-án is felhívta a 
figyelmet a belső ügykezelés nélkülözhetetlen reformjára, a menedzselési gondokra, 
a Weisz Manó okozta káros hatásokra, és azt kérte, hogy döntsenek az új üzemvezető 
személyéről.41

Az akut probléma megoldására viszont több mint három hónapig nem történt 
említésre méltó előrelépés az üzletvezető többszöri kihallgatása ellenére sem. Bár 
az 1927. január 28-i kijelentése következtében a gyámhatóság ismételten elrendel-
te a pénztárkönyvek felülvizsgálatát, és annak elvégzését követően Medgyessy Pál 
ellenőrkönyvelő február 1-jén megerősítette a korábban megállapított tényt, hogy a 
városi házipénztár által kifizetett és a cég által bevételezett összegek között különb-
ségek mutatkoztak. Mi több, Márföldy József  ülnök arról értesítette a polgármestert, 
hogy Weisz Manó a városi megrendeléseknél esetenként közvetítői díjat adott. Azért 
Szohor Pál főjegyző már február 3-ára újabb kihallgatásra idézte be őt, mert a jutalék-
fizetés gyanúja érzékenyen érintette a városi vezetőket. Még érdekesebb, hogy Weisz 
a korábbi állítását február 4-én, a városi tanácson visszavonta. Ugyanaz február 12-én 
megismétlődött az árvaszéken, kiegészítve azzal a megjegyzéssel, hogy „… rosszul 
emlékezett a dolgokra, és ezért téves nyilatkozatot tett.” Ott akkor még a szabályta-

40 Nyíregyháza város 500 000 pengő függőkölcsön felvételére kényszerül… In: Nyírvidék, 51. évf. (1930) 25. sz. 3.
41 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Tőrős Pál főszámvevő jelentése az árvaszéknek, 1931. szept. 17.; Uo. 

Géczy Kálmán levelei az árvaszéknek, 1927. jan. 2, 4., 7.,8.; Uo. Jóba Elekné levele az árvaszéknek, 1927. jan. 26.
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lan, pontatlan könyvelés miatt is kérdőre vonták az ügyvezető igazgatót, aki a 
hiánnyal nem tudott elszámolni.42

A gyámhatóság a többszöri átvilágítás eredményeként Weisz Manót tette felelőssé 
az előállt körülményekért, és azért 1927. március 4-én el akarták bocsátani. Ő ezzel 
szemben egy évi felmondási időt vagy 3670 P végkielégítést kért. A hivatal március 
19-én háromhavi fizetést (1830 pengőt) ajánlott fel neki, amelyet az üzletvezető nem 
fogadott el, mivel ragaszkodott a hathavi jövedelméhez és az 1926. évi jutalékhoz. 
Ámde az anyagilag nagy terhet rótt volna a gazdaságilag meggyengült vállalkozás-
ra, így a döntéshozók halogatták az állásából való elmozdítását, és az új ügyvezető 
igazgató kinevezését az aspiránsok közül. Noha május elején Jóbáné ismét felvetette 
a személyi kérdés megoldásának időszerűségét, és a posztra Sára lánya vőlegényét, 
Jäger Oszkárt, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete nyíregyházi fiókjának igazgatóját 
javasolta. Ő azonban az esetleges alkalmazása előtt 6–6 hónap gyakorlatot kellett 
volna végezzen a családi üzemben, majd egy nagy fővárosi nyomdaipari vállalatnál, 
hogy az irányításhoz létfontosságú ismereteket szerezzen a kereskedelmi és az ipari 
ügyekben, valamint a lapkiadás terén. A tulajdonosnő irracionális indítványa azt a két-
ségbeesett igyekezetét bizonyítja, hogy minden áron szeretett volna megszabadulni a 
számára koordinálhatatlanná vált cégvezetés felelősségétől. Végül az árvaszéknek, il-
letve az elnökének a határozatlansága és pénzügyi természetű tényezők miatt Weisz a 
helyén maradt. Jóbáné a kiadások csökkentésére 1928. január 1-jén felmondott a havi 
203 pengő díjazású Tőrős Anna pénztárosnőnek, és helyette 130 pengőért Gallovich 
Erzsébetet alkalmazta március 1-jétől.43

A gyámhatóság, a városi tanács és a vállalkozónő mérsékelt sikerrel járó intézke-
déseinek, de még inkább a pengő 1927-re bekövetkezett végleges bevezetésének44 
köszönhetően, az országos trendnek megfelelően átmenetileg javult a Jóba Nyomda 
vagyoni helyzete. Az abból is látszott, hogy Jóba Elekné a befizetett adói után 1927-
ben és 1928-ban virilis tagja lett a város képviselőtestületének, ahol Margócsy Emil 
iskolaigazgató képviselte őt.45 Az idő tájt a cég vesztesége jelentősen csökkent: míg 
az 1926-ban pengőben több mint 45 ezret tett ki, addig 1927-ben kevesebb, mint 
27,5 ezer pengő, 1928-ban „csak” 14 ezer pengő volt. Az utolsó évben viszont a 
követeléseik a korábbihoz képest megkétszereződve 61 ezer pengőre nőttek, és az 
már az átmeneti prosperálás végét jelezte.46

42 Uo. Az árvaszékén felvett jegyzőkönyvek, 1927. jan. 28., febr. 3., 4., 12.; Uo. Medgyessy Pál, jelentése az árvaszék-
nek, 1927. febr. 1.

43 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Néhai Jóba Elek hagyatéka ügyében az árvaszéken felvett jegyzőkönyv, 
1931. ápr. 2.

44 1924. jún. 24-én megalakult a Magyar Nemzeti Bank, amely új pénznemre cserélte a koronát. Erről már az 
1925. évi XXXV. tc. intézkedett, de a gyakorlatban csak 1927. január 1-én jelent meg az angol fonthoz igazodó 
pengő és váltópénze a fillér. 1 font 27,8, 1 dollár 5,7, és egy német márka 1,4 pengőt ért.1 pengő 12 500 koroná-
val volt egyenlő. (angelotti ZsuZsanna–fux Kornél: Magyar pénzérmék és papírpénzek. Nagykovácsi, 1999. 
Grafon, 83.; roMsics, 2001. 157.)

45 Nyíregyháza város képviselőtestületének virilis tagjai 1927-ben. In: Nyírvidék, 48. évf. (1927) 5. sz. 7.; Nyíregyháza 
város képviselőtestületének virilis tagjai. In: Nyírvidék, 49. évf. (1928) 32. sz. 4.; Megváltozott a nyíregyházi virili-
sek névjegyzéke. In: Nyírvidék, 48. évf. (1927) 76. sz. 5.

46 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Jóba Elekné levele az árvaszéknek, 1928. febr. 28.; Uo. Medgyessy Pál 
ellenőr-könyvelő jelentése az árvaszéknek, 1929. máj. 31.
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A rövid ideig tartó fellendülés adhatott okot a Vertse K. Andor szerkesztette 
Az 50 éves „Nyírvidék” albuma című jubileumi kiadványuk optimista hangvételére, 
amelyből minden előfizetőjüknek küldtek egy példányt ajándékba, hogy mél-
tóképpen megünnepeljék az 1880-tól egzisztáló lapjukat. A valóság ellenben az 
volt, hogy 1929-től kezdve a veszteségeik ismét rohamosan növekedtek. Abban 
az esztendőben több mint 29 ezer pengő volt, amit főként az váltott ki, hogy 
az ország gazdasági állapotának romlásával párhuzamosan egyre több olyan me-
gyei intézmény vált fizetésképtelenné, amelyek már hosszú ideje állandó megren-
delésekkel látták el a Jóba Nyomdát, illetve járatták a Nyírvidéket  és  a  Szabolcs 
Vármegye Hivatalos Lapját.

Végezetül 1930-ban – amikor Jóba Elekné utolsó alkalommal adott számot a 
teljes naptári évre az árvahivatalnak – az addigi legnagyobb egyenleghiány mutatko-
zott. Akkor 159 497 pengő bevételhez 204 697 pengő kifizetés társult, és annak kö-
zel 60 százalékát a napilapja előállítási költsége képezte. A kimagaslóan nagy deficit: 
45 200 pengő, abból adódott, hogy 1929-ben már közel 86 ezres kintlévőségük volt, 
amelynek számottevő részét később sem tudták behajtani. Ezért lett 1930-ban több 
mint háromszorosa a károsodásuk az 1928. évinek. Ilyen hatalmas összeg kiesését már 
nem tudta tolerálni a vállalat, így annak fennmaradásáért a tulajdonosnő 1930 már-
ciusában és áprilisában egy-egy 25 ezer pengős jelzálogkölcsönt vett fel a Nyírvidéki 
Takarékpénztártól. Ráadásul ugyanazon év szeptember 6-án férjhez ment a fiatalabb 
Jóba lány, Katalin is, és az újabb anyagi terhet indukálva még jobban megnövelte az 
adósságaikat. Plusz az üzletasszony különböző kereskedőknél felhalmozódott saját 
kötelezettségei, valamint egyéb magánkiadásai együttesen 18 ezer pengőt tettek ki a 
háztartásra engedélyezett 12 ezer pengőn felül 1930 végéig.47

Bár az egyre növekvő hiteleik törlesztésére a korábbiaknál több nyomtatványt 
készítettek, de Weisz Manó – valószínűleg az őt ért családi tragédiák48 következ-
tében – az addiginál még kevésbé volt körültekintő, és ebből kifolyólag számos olyan 
szerződést kötött, amelyek a könyvnyomtatás terén ugyancsak ráfizetésessé tették a 
céget. Lássunk néhány példát a legnagyobb fiaskókra! Az ügyvezető igazgató 1929. 
április 5-én Erdélyi Gyulával egyezett meg a Nyíregyházi fejek előállítására 350 pél-
dányban, azok kötését is vállalva; 1930. január 13-án a kisvárdai Bakcsy Elemérrel 
állapodott meg az Utász zsebkönyv nyomtatásában 6000 példányra; 1930. július 28-án 
Tesléry Károllyal kötött egyezséget a Tanítói táblarajzok az új tanterv tárgyai köréből című, 
tekintélyes bevételt ígérő oktatási segédanyag elkészítésére egyéb kiegészítőkkel. A 
három megrendelő 1931 végére több mint 12 000 pengővel növelte a veszteséget. 
Mindezt tetézte, hogy a vállalkozással szerződéses viszonyban álló Újságbolt szintén 
elmaradt sok nyomtatvány- és újságszámla kifizetésével.
47 Uo. Jóba Elekné és Weisz Manó beszámolója a vállalat anyagi helyzetéről, 1927. dec. 31., 1928. dec. 31., 1929. 

dec. 31. és 1930. dec. 31.; Uo. A Jóba cég kimutatása a nyomda adósairól és hitelezőiről, 1929. dec. 31.; Uo. Az 
árvaszék véghatározata, 1930. márc. 26., ápr. 2., okt. 6. és 1931. máj. 1.; MNL SZSZBML XXXIII. 1. Nyíregyházi 
házassági anyakönyv, 1930.

48 Négy hónap leforgása alatt négy gyermeke (Ede, Jenő, Mária és Vilmos) közül kettőt is elveszített. Ede, aki keres-
kedő volt Pozsonyban, 1928. május 22-én; Vilmos, a pozsonyi kábelgyár részvénytársaság tisztviselője szeptember 
21-én hunyt el. (A Nyírvidék kiadóhivatali igazgatójának gyásza. In: Nyírvidék, 49. évf. (1928) 119. sz. 5.; Weisz 
Manó gyásza. In: Nyírvidék, 49. évf. (1928) 219. sz. 5.)
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Az említettek miatt az árvaszék 1931. március 15-én újabb felülvizsgálatot ren-
delt el, és felszólította Weisz Manót, hogy három napon belül terjessze be a saját és 
az összes havi díjas tisztviselő, illetve alkalmazott szolgálati szerződését, továbbá az 
Erdélyi Gyulával, Bakcsy Elemérrel és Tesléry Károllyal, azonfelül az Újságbolttal 
megkötött megegyezéseket. A kérésnek Weisz csak részben tudott eleget tenni, mert 
az utóbbival létrejött kontraktust nem találta, az alkalmazottak pedig az ő kivételével 
sohasem rendelkeztek írásban rögzített megbízással. Gönczy József  ülnök 1931. már-
cius 27-én elküldte Medgyessy Pál ellenőrkönyvelő jelentését és a nagy hiányt okozó 
három megállapodást a tiszti főügyésznek.49

A gyámhatóság az alábbi kérdésekre akart válasz kapni. Megfelelő kereskedői pre-
cizitással kötötte-e meg a szerződéseket az üzletvezető vagy felmerült-e a részéről 
akkora arányú felelőtlenség, ami vagyoni kárt idézett elő, és azért őt bírói úton ered-
ményesen lehetett volna anyagilag felelősségre vonni? Veszélyeztette-e a még kiskorú 
Jóba Elek pénzügyi érdekeit Weisz Manó olyan mértékben, hogy felmondás és vég-
kielégítés nélkül azonnali hatállyal el lehetett volna bocsátani?

Az árvahivatal ismét megpróbálta eltávolítani az ügyvezető igazgatót a cég éléről, 
de a főügyész április 1-jén úgy döntött, hogy az akkor érvényben levő 1884. évi 
XVII. tc. (második ipartörvény) 94. §-ában50 foglalt rendelkezések szerint csak abban 
az esetben bocsátható el azonnali hatállyal az alkalmazott, „…ha az iparos bizalmával 
való visszaélés által az üzlet érdekeit veszélyezteti. Ez a törvényhely az ily következ-
tetés alapjául határozottan szándékosságot követelvén, minthogy az előttünk fekvő 
3 jogügyletből károsításra irányuló szándék[ot] nem lehet megállapítani, bármilyen 
nagyfokú gondatlanság mutatkozzék is a 3 esetben különösen, nem hiszem, hogy 
ilyen irányú intézkedést a bíróság ítélettel szentesíteni fogja.”51

Tehát Weisz Manó jogi úton történő, felmondási idő nélküli elbocsátására nem 
volt lehetőség, ami felveti a következő kérdéseket. Ő miért nem konzultált a jogtaná-
csosukkal az ilyen nagyobb megrendeléseknél? A tulajdonosnő miért nem ismerte 
a szóban forgó szerződéseket, holott csaknem állandóan az üzletben tartózkodott, 
annak menetét figyelemmel kísérte, sőt abban maga is tevékenyen részt vett? A vizs-
gálat során hivatalosan csak Weisz Manót marasztalták el, akinek a hanyagsága bi-
zonyítható volt, de a szándékossága nem, és így a nyomda megszűnéséig az állásában 
maradhatott,52 de a család bizalmát végleg elveszítette.53

49 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Márföldy József  levele Weisz Manónak, 1931. márc. 15.; Uo. Az árvaszék 
jelentése a tiszti főügyésznek, 1931. márc. 27.

50 Az 1922. évi XII. tc. csak módosította az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvényt. Többek között ezt 
a paragrafusát is érintetlenül hagyta.

51 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. A tiszti főügyész jelentése az árvaszéknek, 1931. ápr. 1.
52 Uo. Néhai Jóba Elek hagyatéka ügyében az árvaszéken felvett jegyzőkönyv, 1931. ápr. 2.
53 A Jóba Berta családja által alapított Nyírvidék Szabolcsi Hírlap 1937 áprilisában felhívta az olvasóinak figyelmét 

arra, hogy Weisz Manó semmiféle összeköttetésben nem áll a lappal. (Nyílt-tér. In: Nyírvidék Szabolcsi Hírlap, 5. 
évf. (1937) 75. sz. 4.)
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                 Weisz Manó ügyvezető igazgató                      Harmadik Jóba Elek és Papp Erzsébet Róza

Véleményünk szerint, ha egy szakember időben kézbe vette volna a pénzügyeket, 
beszerzéseket, a kalkulációkat, árajánlatokat, biztosításokat, bérügyeket, megrende-
léseket, szállításokat, akkor harmadik Jóba Elek jobb gazdasági kondícióban vehette 
volna át a vállalkozást. 

A család legfiatalabb tagja a Nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnáziumban 1929-
ben leérettségizett, majd Budapesten elvégzett egy kereskedelmi szaktanfolyamot, és 
azt 1930. június 29-én sikeres vizsgával zárta. Azután szeptembertől folytatta a ta-
nulmányait a fővárosban, de 1931 márciusában azokat félbeszakítva hazajött, hogy 
minden tőle telhetőt megtegyen a vagyoni körülményeik javításáért. Próbálkozásai 
azonban tekintettel az adott gazdasági kondíciókra, eleve kudarcra voltak ítélve, rá-
adásul még kiskorú – 19 éves – lévén, nem volt kellő tekintélye sem az ügyfelek, az 
alkalmazottak, sem a családtagjai előtt. Azt viszont 1931 közepére már látta, hogy 
elkerülhetetlen a nyomda értékesítése a teljes csőd megelőzésére. Májusban tudniillik 
egy újabb 10 ezer P-s jelzáloghitelt vettek fel, mert a debreceni Papírforgalmi és Ke-
reskedelmi Vállalattal kellett rendezniük egy 20 ezres váltótartozásukat.

Jóba Elek 1931. szeptember 7-én kérte Bencs Kálmántól a korábban megígért 
támogatását, egy családi tanács összehívását, azonfelül egy újabb revízió elrendelését 
24 órán belül. A polgármester Tőrős Pál városi főszámvevőt bízta meg az ismételt 
átvilágítással, aki azonnal beszámolt az árvaszéknek a könyvelésben tapasztalt mu-
lasztásokról. Azért Márföldy József  ülnök szeptember 8-án felszólította Jóba Eleknét 
és Weisz Manót a hibák haladéktalan javítására. Azt követően Tőrős ugyanazokat a 
problémákat regisztrálta, mint amelyekre öt évvel korábban is fény derült. Vagyis, 
hogy Jóba Elekné irreálisan nagy összegeket vont ki a forgótőkéből, és az ügyvezető 
igazgató nem volt körültekintő, amit többek között a behajtatlan járandóságaik meg 
a magas adminisztrációs költség bizonyított. Amellett megállapította, hogy a cég 
19 532 pengő tiszta tőkével bírt, de a pénztárban jókora mínuszt talált. Az eszközök 
összesen 166 637 pengőt képeztek, amelyek a következő tételekből adódtak össze. Az 
üzem épülete 80 000 pengő, annak berendezése (gépek, felszerelések) 30 000 pengő, 
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a Széchenyi u. 16. sz. alatti Gróman-ház felének a becsült értéke 15 000 pengő, az 
adósok restanciája 28 730 P, a kétes követelések 6000 pengő, és a leltár szerint rak-
táron lévő papírkészlet, nyomtatvány meg irodaszer 6907 pengő.

A források összesen 147 105 pengőre rúgtak, amelynek közel 44 százalékát 
(64 626 pengőt) a Nyírvidéki Takarékpénztárnál lévő jelzálogkölcsönök, a 28 száza-
lékát meg az áruhitelezőknél jelentkező 41 080 pengő obligó (kötelezettség) képezte. 
A vevőkörük kintlévősége 16 074 pengő, a ki nem fizetett adók, illetve a különböző 
pénzhitelezőknél levő tartozások együttesen 11 700 pengő, a tisztviselők és alkalma-
zottak fizetési hátraléka 6013 pengő, az Országos Társadalombiztosításnál lévő, vala-
mint a tűzbiztosítási elmaradás 7192 pengő és 420 pengő volt.

A vizsgálat szerint a vállalat forgótőkével, továbbá árukészlettel alig rendelkezett, 
és a nagy kötelezettségek miatt a szállítók folyamatos zaklatásával kellett számolnia. 
A főszámvevő azt a megoldást javasolta, hogy egyezkedjenek a hitelezőkkel vagy 
megfelelő kölcsönkonstrukciókkal állítsák helyre a fizetőképességüket. Meg kell je-
gyezni, hogy jelzálogkölcsönnel megterhelhető számottevő ingatlanuk akkor már 
nem volt, és szanálásra sem számíthattak az ország gazdasági állapota következtében, 
hiszen 1931 nyarán Magyarországot szintén elérte a nemzetközi pénzügyi válság. 
Egyszóval csak a hitelezőikkel történő megegyezés alternatívája jöhetett volna számí-
tásba, de az nem valósult meg.54

Tovább rontotta a helyzetüket, hogy az állami hivatalok az 1930-ban bevezetett 
takarékossági intézkedésből kifolyólag a nyomtatványaik legnagyobb részét házilag 
készítették el, így a nyomdák munkája megcsappant. Ezen ok miatt a nyíregyházi 
tipográfiai műhelyek is arra kényszerültek, hogy munkásaik egy részét elbocsátsák. 
Jóbáéknál viszont továbbra sem történt létszámleépítés, mi több 1931. december 14-
én új alkalmazottat vettek fel Kétz Géza Mihály személyében, aki betűszedőként dol-
gozott a nyomda megszűntéig.55

A vállalkozás tehát a teljes összeomlás szélén állt, azért az árvahivatal szeptember 
23-án arra kötelezte az üzletasszonyt és a jogtanácsosát, Garay Gyula nyíregyházi 
ügyvédet, hogy tisztázzák a talált pénztárhiány okait. Bencs Kálmán Jóba Eleknét 
nyomatékosan felszólította arra is, hogy 48 órán belül tegye meg a propozícióit a még 
kiskorú fia anyagi érdekeinek megóvására, ugyanis ellenkező esetben az árvaszék el-
nökeként hivatalosan elmozdította volna a tisztéből. A gyámanya a kérést az 1931. 
szeptember 25-i levelében teljesítette, amelyben a vagyonkezelésről és a vezetésről 
egyaránt lemondott azzal az indokkal, hogy a bonyolult gazdasági ügyek intézése 
meghaladta a képességeit, azonkívül gyökeres változtatásokat indítványozott. Úgy, 
mint a javak elkülönítése, a fia nagykorúsítása és a cégtulajdonosi minőségének 
elismertetése, a háztartási költségek újbóli megállapítása, a még pénzzé tehető in-
gatlanaik eladása, a Tiszavidékre felvett 25 000 pengős kölcsön likvidálása, az üzem 

54 Harmadik Jóba Elek középiskolai és kereskedelmi szaktanfolyami bizonyítványai. Negyedik Jóba Elek magántulaj-
donában.; MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Jóba Elekné 1929., 1930. és 1931. évi havi háztartási elszámo-
lásai; Uo. Harmadik Jóba Elek levele Bencs Kálmánnak, 1931. szept. 7.; Uo. Tőrős Pál jelentése az árvaszéknek, 
1931. szept. 17.; roMsics, 2001. 168.

55 MNL SZSZBML V. B. 186. X. 384/1939. Kétz Géza munkakönyve, 1931. dec. 14.; MNL SZSZBML XV. 6. Nyír-
egyháza, 19. köt.
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személyi kiadásainak jelentékeny csökkentése, a hitelezőivel magánegyezség létre-
hozása. Jóbáné a pénztárban talált 17 430 pengő 82 fillér hiányról úgy nyilatkozott, 
hogy azt az ő nyugtái képezték, amelyekkel a magánadósságai, illetve a háztartási 
ráfordításai kiegyenlítésére kivett pénzösszeget ismerte el. A gyámanya a családi 
tanácskozás idejét másnapra, szeptember 26-ra tűzte ki, és arra Bencs Kálmánt is 
meghívta.56

A tulajdonosnő felvetései közül nagyon rövid időn belül teljesült Jóba Elek nagy-
korúsítása, amit 1931. október 23-án terjesztett elő, arra hivatkozva, hogy a fia „… a 
nyomdai ipar vezetéséhez a szükséges szakismerettel rendelkezik, eddigi magavisele-
tével, komolyságával tanújelét adta annak, hogy méltó és képes arra, miszerint ügyeit 
saját esze és belátása szerint önállóan vihesse, és erre kellő érettséggel is bír, … .”57 
Ugyanazt kérelmezte az érintett személy is. Jóbáné testvérei, Gróman László és 
Gróman Gyula mindkettőjükkel egyetértett, ily módon az árvaszék október 24-én 
az 1877. évi XX. tc. 4. §-a alapján az 1912. január 28-án született Jóba Eleket na-
gykorúnak nyilvánította.58

Rejtély, hogy mit akart elérni a gyámhatóság harmadik Jóba Elek nagykorúsításával. 
Valószínűleg Weisz Manó helyett nem tudtak másik ügyvezető igazgatót alkalmazni, és 
őt szakmailag felkészültebbnek, ezenfelül rátermettebbnek tartották az édesanyjánál, 
aki így nemcsak a vállalatvezetés ódiumától, hanem a gyámi feladatától is mentesült. 
Mindenesetre a megrendült gazdasági hátteret ismerve érthetetlen, miért várták egy 19 
éves fiatalembertől, hogy úrrá lehet a már hosszú ideje elhúzódó válságon.

Végül másfél évnyi küzdelem után bekövetkezett az elkerülhetetlen katasztrófa. A 
szép kiállítású nyomtatványai elismeréseként az 1920-as évek közepén arany-éremmel 
kitüntetett59 Jóba Nyomdát a legfiatalabb családtag sem menthette meg a felszámo-
lástól, ugyanis arra az édesanyja köztartozásai miatt 1933. február 25-re árverést rendel-
tek el. A lefoglalt ingóságok között gépek, betűk és villanyerőre berendezett nyomdafel-
szerelések voltak, amelyek felbecslésére az árvahivatal Mauritz Ottó gépgyárost kérte 
fel. A házi bútorok és egyéb mobíliák értékének megállapításával a helyi Oláh E. Zsig-
mond bútorgyárost bízta meg Bencs Kálmán. A csődtömeg eladását 1933. szeptember 
1-jén 15 órára hirdették meg, nyilvános árlejtés útján, amelynek a gondnoka Schwartz 
László nyíregyházi ügyvéd volt. A nyomda épületét a gépekkel, felszereléssel, betűkkel, 
villanymotorokkal, a teljes könyvkötészeti anyaggal, irodai eszközökkel, papíráruval és 
házi bútorokkal együtt eladták a hátralékaik kiegyenlítésére.60

A jelzáloghitelek fedezete a székház volt, amelyet a Nyírvidéki Takarékpénztár Rt. 
kapott meg. Azt később a részvénytársaság központi fűtéses lakásokká, az alagsori 
nyomdahelyiségeket pedig lakáspincékké, gépházzá, fa- és széntárolóvá, házmesteri 

56 MNL SZSZBML V. B. 189. 2821/1937. Az árvaszék levele Jóba Eleknének, 1931. szept. 23.; Uo. Jóba Elekné 
levele az árvaszéknek, 1931. szept. 25.

57 Uo. Jóba Elekné levele az árvaszéknek, 1931. okt. 23.
58 Uo. Az árvaszék véghatározata, 1931. okt. 24.
59 Arról az általuk nyomtatott számlák hirdetési szövegében (MNL SZSZBML XV. 8. 1. d. 8.), majd a Nyírvidékben 

számoltak be. (Jóba Elek könyvnyomdája. In: Nyírvidék, 50. évf. (1929) 5. 150. sz. p. 5.)
60 MNL SZSZBML V. B. 186. XI. 232/1933. A városi tanács határozata özv. Jóba Elekné elleni árverés ügyében, 

1933. febr. 16.; schwartZ lásZló: Csődtömegeladás. In: Szabolcsi Hírlap, 1. évf. (1933) 147. sz. 6.
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lakássá és egyéb mellékhelyiségekké alakíttatta át Baruch Jenő okleveles mérnök ter-
vei alapján.61

A nyomda elárverezése következtében harmadik Jóba Elek nem folytathatta 
felmenői hivatását, de a feleségével, a sárvári származású Papp Erzsébet Rózával62 
együtt papír- és írógép-kereskedést nyitott Nyíregyházán. Valamint ő részt vett a Sza-
bolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság tagjaként a Nyírvidék utódlapjai: a Szabolcsi 
Hírlap, majd a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap kiadásában is, amelyeket Orosz Károly nyom-
dájában állítottak elő. Az utóbbi újságnak 1938. április 5-től a nyomdászdinasztia leg-
ifjabb tagja lett a szakképzett felelős szerkesztője.63

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy Jóba Eleknének, majd később a fiának 
a kedvezőtlen körülmények ellenére sikerült 15 évig életben tartani a második 
Jóba Elektől megöröklött virágzó vállalkozást. Mint láttuk, az 1918-tól 1926-ig 
zökkenőmentesen működött, de az azt követő hét esztendő rendkívüli gazdasági 
megpróbáltatásokat hozott, ami azonban szerencsés módon a nyomdatermékeik 
mennyiségén és minőségén nem volt tetten érhető, mert szakmailag akkor is tökéletes 
produktumokat64 állítottak elő.

A Jóba Elek Könyvnyomda termékeiről elmondhatjuk, hogy esztétikusan el-
rendezett szedéssel, jó minőségű papíron egymással harmonizáló betűcsaládokat, a 
formához illeszkedő betűtípusokat és díszítőanyagot használva, ízléses tipográfiával 
készültek. Összesen 33 periodikájuk 170 évfolyamáról, továbbá 185 önálló kötetes ki-
adványukról tudunk, amelyből terjedelménél fogva 77 tekinthető könyvnek, 108 pedig 
kisnyomtatványnak, illetve füzetnek. Az iskolai értesítők száma 169; a jegyzőkönyvek, 
jelentések és egyéb hivatalos kiadványoké 127. Az említetteken kívül 500 különféle 
közigazgatási és aprónyomtatványt készítettek. A cég a helyi közigazgatási, társadal-
mi és kulturális élethez kapcsolódva elsődlegesen lokális érdekeket szolgált, vagyis a 
nyírségi szerzők munkáit, írásait közvetítette a nyírségi olvasóknak.65

61 MNL SZSZBML V. B. 192. III. A Nyírvidéki Takarékpénztár Széchenyi út 9. sz. alatti házának átalakítási terve, 
1935. máj. 11.

62 Jóba Elek Budapesten, 1936. szeptember 11-én kötött házasságot Papp Erzsébet Rózával (1910–2003). (tóthné, 
2006. 275.)

63 Harmadik Jóba Elek életének további alakulásáról, illetve a Nyírvidék utódlapjairól: A Jóba nyomdászdinasztia 
története. Nyíregyháza, 2005. Grafit Ny.; A Jóba család és nyomdája. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve 48. évf. (2006) 461–471.; A Nyírvidék a történelem viharában. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 50. 
évf. (2015) 4. sz. 65–77. című írásaim számoltak be.

64 Például 1929-ben Fehér Gábor első regénye, a Semmibe ívelő hidak, 1930-ban Juhász Margit második verseskötete, 
az Üzenem Ádámnak, 1930-ban a Bessenyei almanach, 1932-ben Személyi Kálmán kétkötetes munkája, a Római jog 
és két szépirodalmi válogatás a helyi szerzők verseiből, novelláiból: az Írások, valamint a Szabolcsi anthológia készült 
a nyomdában. (tóthné, 2006. 116–117.)

65  tóthné, 2006. 141–142.
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