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Száz éve ért véget a dualizmus kor.  
Az évforduló kapcsán számba vettük  
a történelmi Szatmár vármegye hat nyom-
dásztelepülésének nyomtatóüzemeit,  
valamint kiadványaikat. Közülük az első 
nyomdával a megyeszékhely, Nagykároly 
büszkélkedhet, az itteni officina alapítási 
éve 1754. Ez egyúttal a vármegye egyet-
len 18. századi nyomdaalapítása. Az ösz-
szes többi nyomdát csak a 19. század má-
sodik felében hozták létre. A vármegyéből 
elszármazott nyomdászok közül a legis-
mertebb a tragikus sorsú Misztótfalusi Kis 
Miklós (1650–1702). Érdekes adalék, hogy 
az Európa-hírű betűmetsző halála után 
majdnem két évszázaddal szülőhelye 
nyomdásztelepüléssé vált.

NAGYKÁROLY

A Károlyi nemesi család által létrehozott nyom-
dából származó kiadványokat a kezdetektől 
1827-ig már a 19. század végén összegyűjtötték. 
A Károlyi-nyomda néven ismert korszakból 98-féle 
nyomtatvánnyal számolhatunk, melyek nagy 
része latin nyelvű, kisebb része (31 kiadvány) ma-
gyar. Az első ismert magyar nyelvű mű 1756-ban 
jelent meg. 1827-től az önállósult Gönyei Gábor, 
majd fiai, József, illetve Gábor nevével fémjelzett 
nyomdából 54-féle kiadványt számoltunk ösz-
sze. Közülük harminc emlék-alkalmi kiadvány, 
négyféle vallási mű, kettő közigazgatási munka. 
Tíz idegen nyelvű kiadványra leltünk (kilenc la-
tinra és egy németre). A nyomdát, mint volt se-
géd 1884-ben ifj. Róth Károly vásárolta meg. Idő-
szakából 17-féle kiadványt ismerünk. Közülük 
ötféle közigazgatási mű, három irodalmi munka, 
kettő-kettő emlék-alkalmi nyomtatvány, illetve 
könyvtárjegyzék.

A Litteczky Endre és Társa nyomda 1884 és 1887 
közt működött.

Seper Kajetán 1887 és 1891 közt üzemelő nyom-
dájából két emlék-alkalmi nyomtatvány ismert.

Sarkadi Nagy Zsigmond nyomdájából, mely 1892 
és 1909 közt termelt, hat nyomtatott műre lel-
tünk. Közülük kettő irodalmi mű.

Az 1893 és 1898 közt tevékenykedő Turóczy 
Zsigmond, majd özvegye nyomdájából három ki-
adványt találtunk.

Vider Jakab nyomdája 1899 és 1901 közt, a No-
vák és Verő nyomda csupán 1899-ben, Gellis Jakab 
nyomdája 1902-től működött.

Az 1905 és 1912 közt üzemelő Manyák és Tóth 
nyomda néven is ismert Szatmárvármegyei Köz-

Szatmár vármegye nyomdászata
Kis Krisztián Bálint

Róth Károly egyik közigazgatási nyomtatványa (1904)
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ponti Közigazgatási Nyomdából öt kiadványt isme-
rünk. Közülük három közigazgatási mű.

Az 1906-ban alapított helyi Kölcsey Nyomda 
11-féle nyomtatott művel képviselteti magát. Kö-
zülük négy irodalmi, kettő egészségügyi munka.

Az 1909 és 1913 közt termelő helyi Petőfi 
Nyomdából kilenc kiadványt találtunk. Közülük 
kettő-kettő emlék-alkalmi mű, irodalmi munka, 
tankönyv, illetve egészségügyi jelentés.

Gál Samu 1910-ben létrehozott nyomdájából 
egy genealógiai művet ismerünk.

Az 1912-ben működő Róth és Tóth nyomda 
ugyancsak rövid életű utóda, Tóth József nyomdá-
ja 1913-ig üzemelt.

Az 1913-ban alapított helyi Pátria Nyomdából 
két nyomtatott művet találtunk.

SZATMÁR(NÉMETI)

Noha a két város, Szatmár és a Szamos túlpartján 
települt Németi 1715-ben egyesült, a nyomdá-
szok sokáig fontosnak tartották, hogy rögzítsék, 
nyomtatványuk Szatmáron kelt.

Kovács Mártont tekinthetjük a vármegye leg-
népesebb településén tevékenykedő első nyom-
dásznak, aki nyomtatóműhelyét neje révén an-
nak apjától, az újvidéki Fuchs Ignáctól örökölte. 
Kovács 1856 és 1882 közt működő nyomdájából 
nyolc kiadványt ismerünk. Közülük hat emlék- 
alkalmi kötet.

Lőwy Miksa 1874 és 1914 közt üzemelő nyomdá-
jából 21-féle mű ismert – kilenc oktatási munka, 
hat vallási mű, négy emlék-alkalmi kötet és két 
közigazgatási mű.

Nagy Lajos, majd özvegye 1875 és 1909 közt 
termelő nyomdájából 15 kiadványra leltünk. 
Három-három emlék-alkalmi kiadvány, illetve 
egészségügyi munka és helyi közigazgatás. Két 
mű adózással foglalkozik. A szomszédos kis Ugo-
csa vármegye oktatási művel képviselteti magát.

Az 1875-ben alapított Szabadsajtó Nyomdából, 
melynek tulajdonosa a Nagykároly kapcsán em-
lített Litteczky volt, 67-féle kiadványt találtunk. 
Ezek java része (16 kötet) emlék-alkalmi kiad-

A Szabadsajtó Nyomda Sárköz kiadási hellyel 
megjelent verseskötetének díszkötése (1882)

Molnár Mihály egyik egyházi kiadványa (1887)
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vány, közülük az egyik német nyelvű. Tizenhá-
romféle vallási munka, hét kiadvánnyal képvi-
selteti magát a gazdaság-gazdálkodás, hat művel 
az irodalom.

Az 1881 és 1896 közt üzemelő Molnár-féle 
nyomda 11 kiadványát tártuk fel. Öt az irodalmi 
munkák, négy a vallási művek száma.

A Boros Adolf 1887-től termelő nyomdájában nap-
világot látott művek közül hatféle kiadvány adatai-
ra leltünk. Közülük kettő emlék-alkalmi kötet.

A legtermékenyebb helyi nyomda kétségkí-
vül az 1891-ben alapított Pázmány-sajtó, a he-
lyi püspöki nyomda volt. Százegyféle kiadványt 
találtunk ebből a nyomtatóüzemből. A legtöbb 
(47-féle) természetesen a vallási művek száma, 
melyek közül négyféle latin nyelvű, de érdekes 
módon a névadó Pázmány Péter egyetlen műve 
sincs közte. Emlék-alkalmi kiadványból 19-félét 
találtunk, közülük egy német nyelvű. Tíz az iro-
dalmi művek, hét a tankönyvek száma, melyek 
közül kettő latin nyelvtankönyv. Öt a helytörté-
neti-helyismereti művek száma. Négy életrajzot, 
három irodalomtörténeti művet és kétféle nap-
tárat is találtunk.

Morvai János 1895-től üzemelő nyomdájából 
43-féle kiadványt ismerünk. A legnagyobb cso-
portot 13 kötettel az emlék-alkalmi művek képe-
zik. Nyolc-nyolcféle vallási munkára, illetve iro- Huszár Aladár egyetlen ismert kiadványa (1915)

Szatmárnémeti főteréről készült képeslap (1916)
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dalmi műre leltünk. Három az oktatási kötetek 
száma. Kétféle gazdasági-gazdálkodási művel is 
találkoztunk.

A Weinberger Testvérek Nyomdájából, mely 1896 és 
1904 közt termelt, kilenc kiadványra leltünk. Kö-
zülük öt emlék-alkalmi kötet, három irodalmi mű.

Az 1901 és 1912 közt működő Kalik és Szerémy 
nyomda tíz kiadványát ismerjük. Közülük öt val-
lási munka, négy emlék-alkalmi mű.

A Grosz és Oesterreicher nyomda, valamint a he-
lyi Kölcsey Nyomda 1903 és 1909 közt üzemelt.

Az 1904-ben alapított helyi Merkur Nyomda 
három kiadványára leltünk.

A Szatmári Napló Könyvnyomda Vállalat 1904 és 
feltehetően 1907 közt működött.

Nemes András 1906 és 1910 közt működő nyom-
dája hat kötettel képviselteti magát. Közülük há-
rom emlék-alkalmi munka, kettő irodalmi mű.

Az 1908 és 1914 közt üzemelő Északkeleti 
Nyomda kétféle kiadványát ismerjük.

Gestettner Adolf nyomdája 1908 és 1909 közt, a 
Kálvin Nyomda szintén 1908-tól, Grünfeld Géza 
nyomdája 1910 és 1912 közt létezett.

Az 1911-től termelő Weisz-féle nyomda nyolc ki-
adványát találtuk meg. Három művel képviselte-
ti magát az irodalom, kettővel az oktatás.

A helyi Pátria Nyomda ugyancsak 1911-től, 
Kaczér és Dénes nyomdája 1912 és 1914 közt működött.

Huszár Aladár 1915-ben üzemelő nyomdájából 
egy emlék-alkalmi művet ismerünk.

Az ismeretlen nyomdanevű szatmárnémeti 
kiadványok száma 127. Közülük harminc az em-
lék-alkalmi kiadványok, 27-féle a vallási munkák, 
23-féle az irodalmi művek, 20-féle az oktatási ki-
adványok száma. Idegen nyelvű nyomtatvány-
ból négyet találtunk, melyből kettő latin, egy 
német és ugyancsak egy román nyelven jelent 
meg.

NAGYBÁNYA

A járásszékhely első ismert helyi nyomdásza, az 
1875 és 1882 közt tevékenykedő Huzly Károly 
nyomtatóüzeméből egy irodalmi műre leltünk. 
Föltehetően ez az első, nem újságformátumú 
nagybányai nyomtatvány.

Az 1881 és 1903 közt működő Molnár-féle 
nyomdából 53-féle kiadványt találtunk. Közülük 
hat-hat emlék-alkalmi munka, illetve vallási mű, 
öt naptár. Szintén öt kötettel képviselteti magát 
az irodalom, négy-néggyel a helytörténet-hely-
ismeret és az oktatás, hárommal a gazdaság-gaz-

dálkodás, kettővel a múzeumi értesítő, ugyan-
csak kettővel érdekes kategóriaként az erdészet.

Lengyel Viktor nyomdája csupán 1889-ben, a Ha-
ladás Könyvnyomda 1893 és 1896 közt üzemelt.

Nánásy István 1896 és 1917 közt termelő nyom-
dájából 52-féle kiadványt ismerünk. Harminc 
kötettel a legnépesebb a vallási művek tábora. Öt 
irodalmi művet találtunk. Három-három a hely-
történeti-helyismereti, illetve az emlék-alkalmi 
kiadványok, valamint a helyi iskolai értesítők 
fajtáinak száma.

Kovács Gyula 1902-től működő nyomdájából 42 
nyomtatott műre leltünk. Közülük tucatnyi okta-
tási mű, hét naptár, további hat tankönyv, négy 
a vallási művek száma. Háromféle irodalmi mű-
vet találtunk. Érdekes adalék, hogy négykötetes 
irodalmi sorozatot is megjelentetett ez a nyomda.

Az 1903 és 1914 közt üzemelő Morvay-féle 
nyomdából negyedszáz kiadványt találtunk. Az 
irodalmi művek száma öt. Három kötettel képvi-
selteti magát az emlék-alkalmi kiadvány, két-két 
nyomtatvánnyal az oktatás, a vallás, valamint a 
közigazgatás.

Weinberger Lajos nyomdája 1903 és 1909 közt, a 
helyi Minerva Nyomda is 1903-tól, míg Singer Sán-
dor nyomdája 1909 és 1911 közt termelt.

Frankovits Aladár 1911-től működő nyomdájá-
ból egy irodalmi művet ismerünk.

Az 1912 és 1916 közt üzemelő helyi Hermes 
Nyomda négy kiadvánnyal képviselteti magát.

Az ismeretlen nyomdanevű nagybányai ki-
adványok száma 19. Hat-hat kötet emlék-alkal-
mi munka, illetve irodalmi mű. A helytörténe-
ti-helyismereti művek száma négy, az oktatási 
munkáké kettő.

MÁTÉSZALKA

A járásszékhelyen 1877-től termelő Weisz-féle 
nyomdából tízféle kiadványt ismerünk. Három-
féle vallási kiadvány, kettő szervezeti alapszabály.

A Szatmár és Bereg Nyomdából egyetlen kiad-
ványt ismerünk az 1913-as esztendőből. Fülöp 
Lajos nyomdájáról is csak egy évből, 1916-ból van 
adatunk.

FEHÉRGYARMAT

Az ugyancsak járásszékhelyen 1885-ben alapí-
tott Kossuth Nyomda (Mátyás Adolf vállalkozása) 
két kiadványát ismerjük – az egyik pénzintézeti, 
a másik politikai tárgyú.
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A másik helyi nyomtatóüzem, Klein József 
nyomdája 1890 és 1903 közt működött.

Ismeretlen nyomdanévvel egy helyi szerveze-
ti kiadvány jelent meg.

MISZTÓTFALU

Feltehetően elsősorban nem helyi igényeket szol-
gált ki a legkisebb szatmári nyomdásztelepülés 
üzeme, Simon Aurél nyomdája, mely 1896-tól mű-
ködött. Ugyanis mind a négy föllelt kiadvány 
megrendelője és kiadási helye nem Misztótfalu 
volt.

Nyomdai hirdetés a Fehérgyarmati Hírlapban (1909)

ÖSSZEFOGLALÁS

1918-ig Szatmár vármegye fél tucat településé-
nek 55 nyomdáját, illetve nyomdászát mutattuk 
be. A föllelt nyomtatott művek száma 775 ma-
gyar, 82 latin, négy német és csupán egyetlen ro-
mán nyelvű kiadvány.
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