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Könyvtörténeti kiállítás megnyitásával indult
a csaknem fél évezrednyi hagyományokra visz-
szatekintő debreceni Alföldi Nyomda Zrt. jubi-
leumi programsorozata.

Az Alföldi Nyomda első terméke A Szent Pál
apostol levelének magyarázata volt, amelynek
egyetlen példánya a Kolozsvári Egyetem könyv-
tárában található, és a jubileumi emlékülésre
a kölcsönkapott és bemutatott eredeti példá-
nyát megtekinthette az emlékülésen megjelent
mintegy ötszáz fő.

A vendégeknek a házigazda Alföldi Nyomda
Zrt. a  jeles évforduló emlékére több kiadvány-
nyal is kedveskedett: A Szent Pál apostol leve-
lének magyarázata – hasonmás kiadás, „Nem
pusztán üzletképpen tartatott”  és A 450 éves
Alföldi Nyomda, valamint a Nyomdatörténeti

Alföldi Nyomda Zrt.
450. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE AZ ORSZÁG LEGRÉGIBB NYOMDÁJA

György Géza vezérigazgató bemutatja 
A Szent Pál apostol levelének magyarázata c. mű 
egyetlen fennmaradt példányát
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szimpózium tanulmánykötete. Ez utóbbi az
Alföldi Nyomda titkárságán megrendelhető
1200 Ft + postaköltség áron. 

„A debreceni nyomdában 1849-ben bankó-
kat nyomtak, de itt készült a Függetlenségi Nyi-
latkozat is, 1918 és 1948 között Debrecen és
a Református Egyház közös tulajdonában műkö-
dött a nyomda.  Az, hogy Debrecen a reformáció
magyarországi központjává válhatott, a Refor-
mátus Kollégiumnak és a könyvnyomtatásnak
köszönhető. 1560 környékén sok más városban
is alakult nyomda, de később szinte valamennyi
eltűnt. A debreceni nyomda nem erre a sorsra
jutott, és ez annak köszönhető, hogy kultúrpo-
litikai missziója volt: a reformáció szolgálata.
Ugyanakkor a nyomda hosszú időn át maga
mögött tudhatta a város és az egyház szellemi és
anyagi támogatását. A ötödfél százada működő
Alföldi Nyomda Zrt. 360 dolgozót foglalkoztat,
évente 2000-2200 kiadványt jelentet meg, ami
mintegy 18 millió könyv legyártását jelenti, tíz-
ezer tonna papír felhasználásával” – hangzott
el György Géza vezérigazgató beszédében.  

A debreceni Kölcsey Központban a „Nem
pusztán üzletképpen tartatott” című könyv-
történeti kiállítást június 4-éig tekinthették
meg az érdeklődők. Az eseménysorozaton ju-
bileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpóziu -
mot is tartottak „a legrégibb folyamatosan
működő” nyomdáról. Május 16-án megnyitot-
ták „A nyomdászat vonzásában” című képző-
művészeti kiállítást, amely az egykor az Alföldi
Nyomdában dolgozott művészek munkáit mu-
tatta be. 

Az ünnepségsorozat május 20-án a hajdani
Nyomtató utca helyén álló zeneművészeti szak-
középiskola falán elhelyezett emléktábla-ava-
tással, majd ezt követően jubileumi emlékülés-
sel fejeződött be.


