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Száz éve hunyt el Tevan Adolf, a nyomda 
elindítója és hetilapok alapítója. Halála 
centenáriumán tisztelettel emlékezünk 
munkásságára.

Az �si Tevan-család, az Árva 
vármegyei Alsókubinból 
származik, foglalkozásuk a 
kékfest� mesterség volt.

A békés megyei zsidók 
1832. évi összeírásában sze-
repelt el�ször a Tevan-család 
neve, akik vándorkereske-
déssel, majd szatócskereske-
delemmel foglalkoztak. Te-
van Adolf apja, Tevan József 
házaló kiskeresked�, 1853 
körül vette feleségül Einer 
Rozáliát. A házasságból tíz 
gyermek született, a legid�-
sebb Tevan Adolf 1854. ok-
tóber 9-én. 

Tevan Adolf életében több 
vállalkozással foglalkozott. 
Tulajdonosa volt a Tevan–
Reisz közös cégnek, amely a 
Petrozsényi bányaigazgató-
ság széntermékeinek csabai f�ügynöksége volt, 
majd irodagép- és villamos berendezések bizo-
mányos árusítója, és dolgozott mint könyvel� 
a Beiner-féle könyvkereskedésben. Tevan Adolf 
1884. február 19-én kötött házasságot a csabai 
neológ izraelita templomban az 1863-ban szüle-
tett Fischer Teréziával. A házasságból tíz gyermek 
született, köztük az els� 1889-ben Tevan Andor, 
a Tevan-nyomda kés�bbi felvirágoztatója.

A sokrét�en feldolgozott Tevan-nyomda törté-
netében nem szerepel, de várostörténeti jelent�-
ség�, hogy Tevan Adolf dolgozta ki Csaba elekt-
romos közvilágítása beindításának tervét. Ennek 
részletes kivitelezésének és megvalósításának 
szerz�désben garantált javaslatát 1893-ban ter-
jesztette a képvisel�-testület elé. A közgy�lés 

Tevan Adolf emlékére  
halálának századik évfordulóján
Gécs Béla

éveken át tárgyalta az ügyet, de nem Tevan kapta 
a megbízást. A villanytelep építése az általa java-
solt helyen valósult meg tíz év múlva, és 1904-
ben lett villanyvilágítás Csabán.

Csabán 1894 után három 
nyomda m�ködött. Szi-
helszky József és a Povázsay 
Testvérek, valamint Lepage 
Lajos tulajdonában. Utóbbi 
nyomdája, az egykori Vas-
út utca elején lév� bérház, 
bérelt földszinti helyiségé-
ben, közvetlenül a színház 
mellett volt. Akinek távo-
zása adta a szerencsés lehe-
t�séget Tevan Adolf kiske-
resked� és ügynök számára 
ahhoz, hogy könyvkeres-
kedést és nyomdát indít-
hasson. A szabad verseny 
polgári korszakában ehhez 
nem volt szükség szakkép-
zettségre, elegend� volt a 
t�ke és a vállalkozó kedv. 
Tevan Adolf, miután Lepa-
ge Lajossal megegyezésre 
jutott, 1903. március 16-án 

jelentette be a békéscsabai f�szolgabírónál, hogy 
nyomdai iparengedélyt kér. Miután ezt megkap-
ta, megalakult a Tevan-nyomda, 1903. április el-
sején. 

A könyvkereskedés hátsó traktusában ott ma-
radt néhány szekrény ócska bet� és egy lábbal 
taposó kézisajtó dolgozott csilingelve. Kezel�je, 
egy alkalmazott nyomdász készített meghívó-
kat és többféle apró nyomtatványt. Tevant meg-
babonázta a nyomtatás csodája, és elszánt volt 
m�helye fejlesztésére. Tevan Adolf sikeresen küz-
dötte fel magát, megállta a helyét a versenyben. 
Hamarosan két kéziszed� és gépmester dolgo-
zott a Tevan-m�helyben, két nyomógéppel. Ki-
adványaival gyorsan túln�tt Békéscsaba határa-
in. 1910-ben a nyomda személyzete hét f� volt. 
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Ez id�ben az akkori ország területén 18 609 volt 
a nyomdai munkások száma. Békéscsabán 1911-
ben tizennégy kéziszed�, három gépmester, hat 
szed�tanuló dolgozott a tulajdonosokon kívül 
a négy (Corvina, Gesmey, Függetlenség) csabai 
nyomdában.

A Tevan-nyomda els� világháború el�tti törté-
netével kapcsolatban is tény: a békéscsabai nyom-
daipari munkások osztályharcos szervezkedésé-
nek kezdete. A szakegyesület (szakszervezet) helyi 
csoportját kilenc csabai nyomdászsegéd 1905-
ben hozta létre egy vendégl�ben. Az els� elnököt 
a Tevan-nyomdából választották meg Szüsz Samu 
személyében. ( A csabai Járásbíróság akadályozta-
tása miatt a hivatalos bejegyzésre 1907-ben került 
sor, akkor már tizennégy f� taggal.)

A Tevan-nyomda az els� években egysze-
r� alkalmi és üzleti nyomtatványokat, eseten-
ként megrendelt könyveket, f�képpen szocialis-
ta irányzatú, rövid élet� újságokat nyomtatott.  
A Békés megyei Függetlenség cím� újságot más-
fél évig, mint tulajdonos Tevan Adolf adta ki. 
Önálló lapja volt 1909-ben a Békéscsaba és Vi-
déke cím� újság, melyet 1918-ig megtartott.  
A Tevan-nyomda 14 esztend�n át volt az indulás 
helyén, a város f�utcáján, a színház szomszéd-
ságában.

Tevan Adolf fia, Tevan Andor még ez id�ben 
fejezte be bécsi tanulmányait, 1910-t�l apja 
nyomdokaiba lépve átvette az üzem vezetését. 
1912-ben létrehozta a Tevan Kiadóvállalatot, 
majd megkezdte a Tevan Könyvtár, valamint a 

Tevan Amat�r sorozat köteteinek nyomtatását. A 
köztiszteletben álló Tevan Adolf 1921. június 29-
én távozott a földi világból, a zsidótemet�ben sí-
remlék �rzi nevét. A békéscsabai f�utcán, az egy-
kori Tevan-nyomda helyén márványba vésett 
bet�k emlékeztetnek a nyomdaalapító Tevan 
Adolf és fia Tevan Andor nevének tiszteletére.
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