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A veszprémi Egyházmegyei Könyvnyomda

KARLINSZKY BALÁZS

A 19–20. SZÁZAD FORDULÓJÁN MAJD’ HÁROM ÉVTIZEDEN
KERESZTÜL báró Hornig Károly irányította a veszprémi római katolikus püspök-
séget (1888–1917). Ez az időszak egybeesett az Osztrák–Magyar Monarchia arany-
korával. Szimbolikus, hogy 1916. december 30-án az utolsó magyar király, IV.
Károly koronázása alkalmával Hornig élt utoljára a veszprémi püspökök ősi előjo-
gával: Zita hercegnőt az ekkor hetvenhat éves bíboros-püspök koronázta magyar
királynévá. A világháború végét azonban már nem élte meg: 1917. február 9-én
nagyböjti körlevelén dolgozva hunyt el. A püspök halála pedig egyúttal egy korszak
lezárását jelentette.

Tanult ember lévén Hornig Károly sokra tartotta a kultúrát és az abban tevékeny-
kedőket. Több új iskolát építtetett, a régieket renováltatta, új tantermeket emeltetett
és rendezte a tanítók fizetését. Az egyháztörténelmet különösen kedvelte. Költségén
folytatott kutatásokat a Vatikánban egyházmegyéje később történészként is jegyzett
papja, Lukcsics József. Évtizednyi munkájának (1896–1907) eredménye a máig pél-
damutató gondossággal megjelentetett Monumenta Romana Episcopatus
Vesprimiensis, a veszprémi püspökség római okmánytára. Az egyháztörténelemmel
Hornig maga is foglalkozott: 1903-ban kiadta a nagy elődnek tekintett, az ugyancsak
határozottságáról és céltudatosságáról ismert Padányi Biró Márton püspök naplóját,
majd szerkesztette székvárosa, Veszprém múltját és jelenét tárgyaló kiadványt. A
könyveket nemcsak írta, hanem bibliofilként gyűjtötte is: tudatosan fejlesztette
könyvtárát, amely kb. 17 000 kötetre rúgott. Célzatosan tartott fenn kapcsolatokat
hazai és külföldi könyvkereskedésekkel, aukciós házakkal, amelyeknek járatta kata-
lógusait. Emellett gyűjtötte a könyvritkaságokat, gondja volt a vesprimiensiák
(veszprémi szerző által írt vagy Veszprémben megjelent, vagy Veszprémről szóló
könyvek), illetve a veszprémi egyházmegye papsága alkotásainak beszerzésére.
Felismerte a sajtó jelentőségét. Még esztergomi kanonokként szerkesztette a Religo
című folyóiratot, később pedig a Magyar Kultúra lapnak viselte nyomdai költsége-
it. Veszprémben 1894-ben létrehozta az Egyházmegyei Könyvnyomdát, 1898-ban
pedig az egyházmegye közlönyeként indította újra a városi hetilapot, a Veszprémi
Hírlapot. Megbecsülte a tollforgató papokat, de a művészetek terén jeleskedő civi-
leket is támogatta. Csikász Imre szobrász, Szoldatits Ferenc festő gyakran élvezték
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mecénási bőkezűségét. A korabeli mondás szerint pénzének nem szolgája, hanem
ura volt.1

*   *  *

Az Egyházmegyei Könyvnyomda működésének történetéről eddig három rövi-
debb összegzés készült. Kronológiai sorrendben az első Szegleti Ildikó Veszprém
megye nyomdászatának hat évtizedéről írt monográfiája, amely az egyes nyomdák
működésének rövid vázlatával és az általuk megjelentetett sajtótermékek bibliográ-
fiájával ismerteti meg az olvasót. A kötethez készített bevezető tanulmányban a dua-
lista korszak sajtótörténeti áttekintése olvasható. Ennek fontos, jelen írás szempont-
jából is lényeges megállapítása, hogy az 1890-es évektől a könyvkiadás terén meg-
mutatkozó fokozottabb jelenléttel a katolikus és a protestáns egyházak is részt vet-
tek a politikai és kulturális életről való véleményformálásban. Ez praktikusan azt
jelentette, hogy a püspöki székhelyeken egyházmegyei fenntartásban működő
nyomdák létesültek, így többek között olyan dunántúli városokban, mint Győr, Pécs,
Székesfehérvár és Szombathely.2 A Hornig Károly püspök által 1894-ben útjára
indított veszprémi nyomda is e sorba illeszkedett.

A püspöknek a nyomda megalapításához kapcsolódó nyilvánvaló politikai célki-
tűzéseire a nyomda történetét másodszor összefoglaló Bándi László hívta fel a
figyelmet. A Veszprém városi sajtótörténetről közvetlenül a rendszerváltás előtt
megjelent munkában kibővítette és érdekes illusztrációkkal gazdagította Szegleti
adatait, azonban a kötet ismeretterjesztő-jellegéből adódóan sajnos adós maradt
információinak hivatkozásaival.3

A kettejük munkája révén körvonalazódó nyomdatörténet közös megállapításait
Molnár Jánosné foglalta össze a Magyar Katolikus Lexikon hasábjain, kibővítve
azokat a Veszprémi Hírlapból az üzemre vonatkozóan általa gyűjtött híradásokkal.4

A három szerző kutatásai alapján ismertté vált, hogy a nyomdaigazgatók mindenkor
egyházi személyek voltak; a nyomda előbb a mai veszprémi városháza alagsorában
működött – az egykori székeskáptalani Alapítványi Pénztár épületében –, majd
1936-ban saját ingatlanra tett szert a korabeli Gizella, a mai Szabadság téren, a
későbbi Napló-székház telkén álló épületben. 1922-ben a nyomda könyv- és papír-
kereskedéssel bővítette profilját, legfontosabb megrendelője pedig a veszprémi püs-
pökség, illetve intézményei és plébániai voltak. Az üzemet 1949-ben államosították.

Az Egyházmegyei Könyvnyomda működésének történetét az eddig ismert
momentumok esetleges pontosításán túl további szempontokból is érdekes megvizs-
gálni. Figyelmet érdemel például az, hogy vajon az alapító Hornig püspök céljai és
szándékai mennyiben valósultak meg az üzem alig félévszázados működése során.
Itt a politikai-kulturális megfontolások, a személyzeti döntések és a gazdasági-finan-
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ciális kérdések nézőpontjából szükséges közelíteni a nyomda történetéhez.
Mindezeken túl az üzem működésére vonatkozó levéltári vizsgálódás során előkerü-
lő eddig nem ismert információk újabb adalékokkal gazdagíthatják Veszprém és a
veszprémi püspökség történetét. 

A nyomda megalapítása

A veszprémi kötődésekkel is rendelkező, a 19. század végén Székesfehérvárott
élő nyomdászcsalád feje, Számmer Imre 1894. március 13-án nyitott nyomdát
Veszprémben. Célja feltehetően az volt, hogy az irodalom és színház iránt a családi
nyomdász-hagyományoknál nagyobb érdeklődést mutató fiát, ifj. Számmer Imrét
rávegye arra, hogy a família tradícióit folytassa.5 Az üzem a veszprémi Horgos utcá-
ban kezdte meg működését, azonban vezetésében alig három hónap elteltével tulaj-
donosváltás következett be. Id. Számmer Imre váratlan súlyos betegsége, majd júni-
us 13-án bekövetkezett halála6 után fia a veszprémi püspökségnek adta el az üzemet.
Az adásvétel pontos dátuma nem ismert; Hornig Károly püspök azonban a városi
közgyűlés 1894. június 11-i ülésén iparengedélyt kért a felszerelt nyomda és Scherer
István karkáplán-üzletvezető számára.7 Két héttel később, június 30-án pedig már itt
nyomták a Veszprémi Hírlapot, s az ugyancsak e napi dátummal megjelenő püspöki
körlevél is a nyomda megvásárlásáról számolt be.8 Az üzem vételára 7000 forint
volt, amelyet a székeskáptalan beleegyezésével a püspökség törzsvagyonának terhé-
re felvett kölcsönből teljesített a vásárlást kezdeményező Hornig Károly püspök.9

Azzal, hogy a nyomdát az egyházmegye tulajdonába vette, több, egymással össze-
függő célt kívánt megvalósítani. Vegyük ezeket sorra! 

Hornig Károly kulturális célkitűzései

A püspök legkézenfekvőbb szándéka az volt, hogy az üzem a püspökség vala-
mennyi intézménye számára a szükséges időben és megfelelő mennyiségben állítson
elő nyomtatványokat, könyveket és egyéb sajtótermékeket. Ezek az egyházigazga-
tási kiadványoktól (anyakönyvi ívek és kivonatok, költségvetések-számadások,
gyászjelentések, vagyonkezelési utasítások stb.) kezdve az egyházmegyei és szerze-
tesrendi iskolai értesítőkön és más tanügyi kiadványokon keresztül a püspöki-pápai
körlevekig a püspökség és intézményei működéséhez szükséges nyomdatermékek
teljes palettáját lefedték. Ezen túlmenően szépirodalmi munkák – közöttük jelentős
számban a katolikus legényegyletek színjátszó körei számára készített színművek –,
beszédek, imák, hit- és erkölcstani művek, továbbá köz-, egyház- és irodalomtörté-
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neti munkák voltak. 1894 és 1920 között csaknem négyszáz nyomdaterméket állított
elő a nyomda, ezzel a Dunántúl negyedik legtöbb kiadványt kibocsátó üzemének
számított.10

Nyomdák birtoklása révén a közgondolkodás formálásának további eszköze a
hírlapkiadás volt. Az Egyházmegyei Könyvnyomda által megjelentetett Veszprémi
Hírlap már a nyomda indulásától fogva az intézmény egyik kiemelkedő jelentőségű
terméke volt, bár az első néhány év alatt többször változott a lap profilja.11 Az átme-
neti évek után aztán 1898-tól Hornig püspök a Veszprémi Hírlapot az egyházmegye
hivatalos közlönyévé tette, s ettől kezdődően jellege a lap megszűnéséig, 1944-ig
változatlan maradt: katolikus világnézeti alapon álló hetilapként jelent meg.

Wohlmuth Imre nyomdaigazgató kezdeményezésére 1922 márciusában nyílt
meg az Egyházmegye Nyomda könyvesboltja. Az üzem neve ezután Egyházmegyei
Könyvnyomda, Könyv- és Papírkereskedés lett. Ezzel megvalósulhatott az alapító
elképzelése: nemcsak megfelelőnek gondolt témájú kiadványokkal látták el az olva-
sóközönséget és a nyomdatermékeket megrendelő egyházmegyei hivatalokat,
hanem a püspökség a könyvterjesztés aktív résztvevőjeként alakította a közvéle-
ményt is. A könyvkereskedés a belváros központi helyén nyitotta meg kapuit: a
Korona szálló épületében bérelt bolthelyiséget.12

A nyomdaigazgatók személye

A nyomdát működése fél évszázada alatt mindenkor az egyházmegye egy fel-
szentelt papja vezette. Az 1894 és 1949 közötti ötvenöt év során tizenhat személy
irányította az üzemet, ami átlagosan alig valamivel több, mint három esztendőt
jelentett. Ez az egy főre jutó rövid időszak ellentmondani látszik egy termelési egy-
ség gazdasági szempontokat figyelembe vevő működtetése kívánalmának. A nyom-
da ennek ellenére mégis jól teljesített, s ennek magyarázata részben az lehet, hogy
alkalmas, talpraesett és válogatott személyek kerültek élére. Lássuk a nyomdaigaz-
gatók sorát!13

Scherer István: 1894. júl. 2.14 – 1896. nov. 27.15, életkora a kinevezéskor: 35.
Serman Antal: 1896. nov. 27. – 1901. máj. 1.16, életkora a kinevezéskor: 35.
Szántó László József: 1901. máj. 1. – 1907. jan. 1.17, életkora a kinevezéskor: 36.
Czigány (Zágor) Pál Károly: 1907. jan. 1. – 1908. febr. 23.18, életkora a kineve-

zéskor: 32.
Wimmer Károly:19 1908. febr. 23. – 1914. aug. 18.20, életkora a kinevezéskor: 30.
Szlabey Dezső: 1914. aug. 18. – 1917. jún. 1.21, életkora a kinevezéskor: 32.
Lukcsics Imre: 1917. jún. 1 – 1917. aug. 3.22, életkora a kinevezéskor: 34.
Kovács József: 1917. aug. 3. – 1920. júl. 13. előtt23, életkora a kinevezéskor: 29.
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Wohlmuth Imre: 1920. júl. 13. előtt – 1925. febr. 24.24, életkora a kinevezés-
kor: 29.

Ravasz István: 1925. febr. 24. – 1927. szept. 26.25, életkora a kinevezéskor: 31.
Budai Flórián: 1927. szept. 26. – 1928. febr. 20.26, életkora a kinevezéskor: 35.
Kovács István: 1928. febr. 20. – 1933. aug. 31.27, életkora a kinevezéskor: 29.
Hanusz Albin Gyula: 1933. aug. 31. – 1935. nov. 7. előtt28, életkora a kinevezés-

kor: 32.
Gludovácz (1941-től: Gergely) József: 1935. nov. 7. előtt – 1943. aug. 26.29, élet-

kora a kinevezéskor: 34.
Révai József: 1943. aug. 26. – 1947. aug. 31.30, életkora a kinevezéskor: 26;
közben igazgatóság felállítása a nyomda élére: 1945. dec. 1.xxxi.
Börzsei János: 1947. aug. 31. – 1949. dec. 28.xxxii, életkora a kinevezéskor: 32.

A kinevezett személyek túlnyomó többsége esetében közös, hogy szinte vala-
mennyien a veszprémi székesegyházban működő fiatal karpapok közül kerültek ki.
A karpapok vagy karkáplánok a székesegyházi liturgiában történő segédkezés meg-
tisztelő feladatát végezték. A 19. század folyamán alakult ki az egyházmegyében a
tipikusnak tekinthető papi életpálya, amely a következőképp alakult: a papnövendé-
keket tanulmányaik végeztével, huszonöt éves koruk körül szentelték pappá. Az
1800-as évek első felében még jellemzően évtizedes, a későbbiekben pedig a paphi-
ány megszűnésével akár másfél-két évtizedes káplánkodás után nyertek plébánosi
kinevezést egy – gyakran szülőhelyük környéki – faluba. A székesegyházi személy-
zetet a frissen pappá szentelt növendékek legkiválóbb tagjai alkották, összesen négy
fő. Káplánként ők társaikkal ellentétben azonban nem vidéki plébániákon szereztek
tapasztalatot későbbi pályafutásukhoz, hanem a püspöki központban maradtak, és
szoros kapcsolatot ápoltak mind a püspök mellett dolgozó aulistákkal, mind a szé-
kesegyház működésében fontos szerepet játszó székeskáptalan tagjaival, a kanono-
kokkal. Kapcsolataik, felkészültségük és várbeli gyakorlatuk a későbbiekben azt
eredményezte, hogy nagyobb települések, városok, több esetben püspöki vagy szé-
keskáptalani birtokközpontok plébánosai lettek, vagy más egyházmegyei hivatalo-
kat tölthettek be.33 Későbbi pályafutásuk alapján a nyomdaüzem vezetése kiváló
gyakorlóterepnek bizonyult azon személyek számára, akiket a püspökség központ-
jában hosszabb távon, későbbi jelentős feladatra szándékoztak kinevezni. A munka
gazdasági szakértelmet, nyelvi pontosságot és vezetői erényeket kívánt, egyúttal
világi és egyházi személyekkel való kapcsolatépítésre is megfelelő kereteket terem-
tett, nem mellékesen pedig megfelelő súlyú felelősséggel járt.

A nyomdaigazgatók többsége egyúttal a székesegyházi karkáplánok elöljárója,
az alkántor, vagyis régies nevén a succentor volt. A succentori és nyomdaigazgatói
kinevezést általában egyetlen közös dokumentum foglalta magában. Az alkántor fel-

Révai József: 1943. aug. 26. – 1947. aug. 31.30, életkora a kinevezéskor: 26;
közben igazgatóság felállítása a nyomda élére: 1945. dec. 1.31.

Börzsei János: 1947. aug. 31. – 1949. dec. 28.32, életkora a kinevezéskor: 32.
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adata eszerint a székesegyházi kórus vezetése, illetve a székesegyházi személyzet
(díszítők, zenészek, takarítók) munkájának felügyelete volt. Gondot kellett fordíta-
nia a sekrestyében őrzött liturgikus ruhák rendben tartására, az oltárok és a templom
tisztántartására és gondozására. Kötelességei közé tartozott még a ministránsok
segítése-instruálása, illetve a harangozások idejének pontos betartatása. Engedel-
mességgel tartozott a székesegyházi kanonokok felé, utasításaikat be kellett tartania
és tartatnia.34

A succentori kinevezéssel párhuzamosan a megbízottak a nyomdaigazgatói fel-
adatokat is megkapták. A kinevező okmányok kevésbé részletesen taglalták ezt,
inkább általánosságokra szorítkoztak: „legyen körültekintő és éber […], pontosan
nézzen utána mindennek” stb. Mivel Hornig Károly még az első nyomdaigazgatót
megbízta az üzem ügyrendjének és az azt irányító vezető munkakörének kidolgozá-
sával, így nem volt szükség ezek pontos körülírására. Scherer István távozásakor –
ő épp a káptalan nagyberényi birtokközpontjának plébániáját nyerte el – nyújtotta be
a tizenhét pontba szedett „Igazgatói teendőket” főpásztorának és egyúttal kineve-
zendő utódának.35 E pontok lényegében teljes hatáskörrel ruházták fel az üzemet irá-
nyíró személyt: pénzügyekben és személyzeti kérdésekben szabadon dönthetett,
képviselhette a nyomdát külső személyek irányába vagy bírósági ügyekben. Mint
korrektor és revizor felelős volt továbbá a megjelenő nyomdatermékek minőségéért
és tartalmáért, valamint a Veszprémi Hírlap bevételeiért. Az éves nyomdai forgalom-
ról számadást tartozott készíteni, és jogában állt a kintlévőségeket behajtatni.
Tekintettel arra, hogy a nyomdaigazgatók panaszai szerint általában a plébániák
maradtak el a különböző nyomtatványok és kiadványok árával, ez figyelemre méltó
jogosítványnak számított egy pályáját kezdő egyházmegyés pap kezében.

A felsoroltak közül mindössze három személy akadt, aki nem töltötte be a suc-
centor munkakörét a nyomda irányításával együtt. Szántó László volt az első, aki
egyúttal a legidősebb volt az üzem irányítását elnyerők közül: harminchat évesen
kapta kinevezését. A megbízatás kifejezetten anyagi helyzetét volt hivatott javíta-
ni, mivel édesapja korai halála miatt édesanyja és beteg nővérének eltartása rá
hárult.36

Gludovácz József és Börzsei János kinevezésénél már más szempontok játszot-
tak szerepet. Előbbi hitoktató volt az angolkisasszonyok intézeténél, illetve 1933-tól
a Veszprémi Hírlap főszerkesztőjeként működött, míg utóbbi gazdasági szakember-
nek számított: 1945-ben gondnoka volt a háború után kifosztott szemináriumnak,
majd előbb számvevő, 1947-ben pedig az egyházmegye főszámvevője lett. A nyom-
da a könyvkereskedéssel történő bővülés révén egyre inkább megkívánta volna,
hogy hosszabb távú kinevezéssel bíró és professzionális szakember vezesse. Az
igazgatóváltások alkalmával kiküldött megbízottak 1927-től több alkalommal jelez-
ték, hogy „egy ilyen nagy arányokban fejlődő s nagy értéket képviselő üzem szak-
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ismereteket szerzett, állandó, egész embert kíván az igazgatói állásban”.37 1934-ben
Hanusz Albin akkori nyomdaigazgató kezdeményezte a succentori és az üzemveze-
tői állás szétválasztását „a felelősségteljes munkakörnek való tökéletes megfelelés”
miatt.38 Ekkor már Gludovácz József volt a nyomda által kiadott Veszprémi Hírlap
főszerkesztője, akinek személye révén a következő évtől elkötelezett szakember
került az üzem élére. Az Egyházmegyei Nyomda, Könyv- és Papírkerekedés fejlő-
dése irányítása alatt új lendületet nyert. 1942-ben az egyházmegyén kívülre helyez-
te érdeklődésének horizontját, amikor megvásárolta a budapesti KERMA Rt. papí-
ráru nagykereskedését, amelynek fejlődését csak a főváros ostroma akasztotta
meg.39 Az üzem vezérigazgatójaként Gergely (Gludovácz) József egyre több időt
töltött távol a püspökség központjától, ezért a veszprémi üzemek irányítására ügyve-
zető igazgató kinevezése vált szükségessé: 1943-tól Révai József lett a helyettes.

A nyomda és könyvkereskedés irányításában változást a háborút követő ínséges
idők hoztak. A veszprémi püspöki székből esztergomi prímási stallumba kerülő
Mindszenty József utáni főpásztor, Bánáss László apostoli kormányzó az 1945. esz-
tendő őszén úgy rendelkezett, hogy a nyomdát ezt követően ne egyetlen személy
vezesse. A „viszontagságos időkben” létrehozandó nyomdaigazgatóság tagja lett
Hoss József nagyprépost – a székeskáptalan és egyúttal az Alapítványi Hivatal veze-
tője –, Révai József a nyomda korábbi ügyvezetője, Gergely József, Varga Péter Pál
helyettes szemináriumvezető (vicerektor), illetve civilként Vándor Ferenc mérnök.
Bánáss felszólította a tagokat, hogy lehetőség szerint hetente ülésezzenek, és leg-
alább utólag tájékoztassák a meghozott döntésekről. Az igazgatóság az ügyvezető
útján intézkedhetett. Az átalakítás célja az volt, hogy minél szélesebb körű tapaszta-
lattal rendelkező személyek bevonása eredményeképp rövid időn belül nyereséges-
sé váljon a nyomda, s ennek révén a papi nyugdíjintézet és a szeminárium is mie-
lőbb számottevő anyagi támogatást kaphasson.40

Gazdasági eredmények

Amikor Hornig Károly megalapította a nyomdát, a politikai-kulturális célkitűzé-
sek mellett gazdasági megfontolások is szerepet játszottak döntésében. Az üzem
által az egyházmegye szükségleteire megjelentett nyomdatermékek biztos felvevő-
piacra számíthattak, így a vállalkozás sikerre számíthatott. (Bár, mint láttuk, épp a
plébániák nem határidőre történő számlakiegyenlítései okozták a nyomda kintlévő-
ségeinek tekintélyes részét.) Az első években a püspök maga vizsgálta meg az éves
költségvetéseket és számadásokat, többször megjegyzéseket fűzve a kintlévőségek
magas arányához, illetve a beruházások szükségességének indoklását kérte.
Személyes gondoskodását jelzi, hogy az első a nyomdaigazgatói kinevezésekhez
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minden esetben hozzáfűzte: amennyiben a nyomda a kinevezett vezető jövedelmét
nem tudná fedezni, a püspök saját pénzéből egészíti ki azt. Az üzem azonban hama-
rosan önerőből tudta folytatni tevékenységét, amit mutat, hogy emelkedett az alkal-
mazottak száma, illetve az igazgató fizetése is évi 800 korona összegben állapodott
meg. Rendszeressé vált, hogy az alkalmazottak az éves számadás elfogadása után
egy vagy többhavi munkabérüknek megfelelő jutalmat kaptak.41 Nem okozott fenn-
akadást az üzemnek az sem, amikor a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az
alkalmazottak kollektív szerződést kaptak vagy béremelési igénnyel léptek fel.42

1922-ben, mint fentebb láttuk, Wohlmuth Imre nyomdaigazgató a nyomdát
könyv- és papírkereskedéssel bővítette. Ezzel nagy lépést tett az üzem afelé, hogy a
későbbiekben anyagilag valóban hozzájáruljon az egyházmegye központi költségve-
téséhez. 1925-ben Wohlmuth távozásakor már tizenhárom alkalmazottat foglalkoz-
tattak.43 Bevételei előbb lehetővé tették, hogy az addig ingyenesen használt, az egy-
házmegyei Alapítványi Pénztár székházában lévő helyiségiért bérleti díjat fizessen,
majd önálló ingatlant vásároljon. (Lásd a következő alfejezetben!) A további dina-
mikus bővülést jelezte, hogy a könyvkereskedés 1937-ben fiókkereskedést (kölcsön-
könyvtárat) nyitott a Veszprémben, a Kossuth utca és Szent Imre utca sarkán, két
évvel később pedig egy balatonfüredi kirendeltség nyitásának gondolata fogalmazó-
dott meg.44

Ugyancsak 1939-ben került sor arra, hogy a nyomda ténylegesen hozzájáruljon
az egyházmegye központi költségvetéséhez. Rott Nándor püspök rendelkezése sze-
rint január elsejétől egy nyugdíjazandó pap javadalmazására 2800 pengőt, egy pap-
növendék eltartására pedig 800 pengőt tartozott a nyomda fizetni. A szóban forgó
összeget két részletben, 1800-1800 pengő befizetésével kellett teljesíteni.45 A máso-
dik világháború után két évvel ismét képesnek ítélték a gyümölcsöző forgalmú üze-
met a központi költségvetéshez történő hozzájárulásra: Bánáss püspök 1947. január
13-án évi 300 forint befizetését írta elő a nyomdának.46

Intézménytörténeti adalékok

Kovács József nyomdaigazgató az 1919-es évről szóló beszámolója érdekes
részleteket nyújt Veszprémnek a Tanácsköztársaság napjai alatti történetéhez. A
munkáshatalmat hirdető rezsim tartott a vármegye legnagyobb nyomdájának szerve-
zett munkásaitól, és természetesen azonnal államosítani kívánta az üzemet. A „szo-
cializálás” előkészítése során Kovácsot pozíciójában hagyták, de személyében fele-
lőssé tették az ott megjelenő sajtótermékekért, és egyúttal egy állandó megbízottat
jelöltek ki mellé. Az igazgató a nyomdára kirótt papírrekvirálást azzal hárította el,
hogy nyersanyag híján nem tudnának termelőmunkát folytatni, és így kenyérkereset
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nélkül maradnának az üzem munkásai. A küszöbön álló államosítást pedig merész
lépéssel előzte meg: személyesen kereste fel a városi direktóriumot, ahol bejelentet-
te, hogy a nyomda munkásai már maguk államosították az üzemet, és őt tették meg
újból annak vezetőjévé. Fizetése ugyan csökkent, de ezzel a lépéssel biztosította a
nyomda működését és ennek vagyonát a későbbiekre. E lépést azért tehette meg,
mert alkalmazottai mindenkor lojálisak igazgatójukhoz. Kovács kiemelte még
beszámolójában, hogy a kommün ellen szervezett tüntetésben a nyomda munkásai
is részt vettek.47

Kiegészítésre szorul az Egyházmegyei Könyvnyomda többszöri költözködése és
a hátteréül szolgáló tényezők feltárása. A nyomda kezdetben a Horgos utcabeli ún.
Halasi-féle házban, majd 1897. május 1-től a korabeli egyházmegyei Alapítványi
Hivatal újonnan felhúzott épületében, a mai városháza tömbjében működött.48 Az
üzem Hornig püspök jóvoltából közel három évtizeden keresztül ingyenesen hasz-
nálta a rendelkezésére bocsátott helyiségeket, amely helyzeten 1926-ban kívánt vál-
toztatni a székeskáptalani tagok felügyelte püspökségi pénzintézet. Az Alapítványi
Hivatal azért óhajtotta megszüntetni az alapító püspök által ajándékképpen biztosí-
tott szabad helyiséghasználatot, mivel elmondásuk szerint a háborút követően deval-
válódott az alaptőkéjük. A nyomda – folytatta a Hivatalt képviselő ügyvéd az érve-
lést – 1922-től könyvkereskedéssel is bővítette vállalati profilját, és immár „hasznot
hajtó üzemmé” fejlődött, amit éppen annak is köszönhet, hogy nem kellett bérleti
díjat fizetnie. A felek közötti ellentétet Rott Nándor püspök, méltóságából követke-
zően mindkét egyházmegyei üzem fővédnöke simította el. A felek meghallgatása
után úgy döntött, hogy méltányosságból elengedi a Hivatal által visszamenőleg
követelt házbért, és annak összegét a javasolt évi 2400 pengő helyett 1200 pengő-
ben állapította meg.49 A későbbiekben a nyomda vállalta, hogy a házbér összege
után járó adó és közüzemi pótlék – amely a megállapított bérösszeg közel felét tette
ki – összegét átvállalja a Hivataltól.50

A terhek növelésére mutatkozó szándék az Alapítványi Hivatal részéről, illetve
az üzem bővülése végül lehetővé és egyszersmind sürgetővé tette, hogy az intéz-
mény saját tulajdonú ingatlanba költözzön. E lépéssel a nyomda és a könyvkereske-
dés által a használt helyiségekért fizetett bérösszegtől is mentesültek. A nyomda ese-
tében ez kb. évi 2000, míg a könyvkereskedés számára pedig évi 3500 pengőt jelen-
tett.51 Az ingatlanszerzésre Gludovácz József igazgatósága elején került sor: az
1935. december 24-én kelt szerződéssel az egyházmegyei könyvnyomda megvásá-
rolta a Gizella tér 2. sz. alatti épületet, amelyre Rott püspök jóváhagyásával 20.000
pengős hitelt vettek fel az Alapítványi Hivataltól.52 Az épületet a következő év tava-
szán-nyarán az üzem céljainak megfelelően átalakítatták és kirakattal látták el, majd
1936 augusztusának közepén a nyomda és a könyvkereskedés, illetve a Veszprémi
Hírlap szerkesztősége is ide költözött.53 Az új tulajdonos a későbbiekben további
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kisebb átalakításokat végeztetett az épületen: 1938-ban raktárt és mellékhelyiséget,
1940-ben egyszobás lakást és üzemi helységeket, 1942-ben óvóhelyet alakítottak ki
az ingatlanban.54

A háborús front áthaladását sikeresen vészelte át a nyomda épülete, azonban a
szovjet bevonulást (márc. 23.) követő második éjszaka – Révai József ügyvezető
1945. május 28-án kelt, szemtanúk beszámolóin alapuló jelentése szerint – orosz
katonák okozta tűzben leégett az épület. A nyomda raktárait hadizsákmányként már
korábban lefoglalták és a nyomdagépek közül kettőt elszállítottak, a mozdítható
értékeket pedig Révai korábban biztonságba helyezte. A tűzvész ellenére a raktárak
felszabadulásával a nyomda ideiglenesen bérelt helyiségekben meg tudná kezdeni a
termelést, a könyvkereskedési részleg pedig az árusítást.55

Láttuk, hogy az újrakezdés sikeres volt, és 1947-ben már arra nyílt lehetőség,
hogy a két szomszédos telket és a rajta álló romos épületet is megvásárolja az üzem.
A Gizella tér 1. és 3. számú házak 20-20.000 forintért kerültek 1947 tavaszán a
nyomda tulajdonába.56 Nem sokáig örvendhettek azonban a beruházásokkal meg-
nyíló távlatoknak. 1949 őszén Badalik Bertalan püspök értesült arról a jogszabály-
tervezetről, amely a nyomda államosításával fenyegetett. Megbízta ezért a püspök-
ség jogtanácsosát, Moldoványi Jenőt, hogy a három ingatlanra vonatkozóan szer-
kesszen ajándékozási szerződést, amellyel azokat az egyházmegyei szeminárium
számára adják át. Az ajándékozást a veszprémi járásbíróság december 29-én fogad-
ta be.57 Az államosítást elrendelő 1949. évi 20. törvényerejű rendeletet azonban egy
nappal korábban, december 28-án lépett hatályba… Nem volt a továbbiakban aka-
dálya tehát annak a városi mérnöki hivatali bejegyzés megvalósításának, amely a
Gizella tér 1–4. sz. alatti épületek lebontásáról rendelkezett.58

*   *   *

Az Egyházmegyei Könyvnyomda a veszprémi püspökség fontos intézménye
volt. Nyomdatermékei révén az egyházmegye saját szükségleteinek kielégítésén túl
aktív kultúraformáló szereppel bírt, és komoly gazdasági eredményeinek köszönhe-
tően jelentősen hozzájárult az egyházmegyei költségvetéshez. A nyomdát igazgató,
pályájuk elején álló és sokra hivatott papok számára az üzem vezetése megfelelő
gyakorló terepnek bizonyult, ahol „szem előtt”, de mégis saját hatáskörben és fele-
lősséggel hozhattak döntéseket. Az Egyházmegyei Könyvnyomda létezése fél
évszázada alatt Veszprém meghatározó kulturális vállalkozása volt.
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volt az üzem fejlesztésében.

10 SZEGLETI 1978. 251.
11 A hírlap alapító szerkesztőjéről, Várkonyi Dezsőről lásd PÁKOZDI Éva Szilvia írását a

Veszprémi Szemle ugyanezen számában.
12 A könyvkereskedés tervéről így írt a korabeli hírlap: „Egyházmegyei Könyvkereskedés. Az

Egyházmegyei Könyvnyomda, mely szép munkáival városunk határán messze túl elismerést
vívott ki magának, újabb kezdeményezéshez fog. Több oldalról sürgették már, hogy üzemét
könyvkereskedéssel is bővítse ki és így vegye ki részét a kultúra terjesztésének munkájából ily
módon is. Wohlmuth nyomdaigazgató a sürgetésnek eleget teendő kibérelte üzlethelyiségül a
régi tisztviselő-bolthelyiséget a Korona-szálló épületében. Az üzlet berendezése most folyik, s
előreláthatólag néhány napon belül a könyvkereskedés megnyílik. Kapható lesz mindennemű
papírnemű és irodaszer, továbbá iskolakönyvek, zeneművek. A könyvpiacon megjelenő minden
jó irányú irodalmi termék megszerezhető. Április elsejétől kezdődőleg átveszi a budapesti
keresztény lapok bizományosságát is. Üzletvezetőnek megnyerték Fábián Károlyt, aki
hosszabb időn át budapesti nagy cégeknél bő tapasztalatot szerzett, akinek szakavatottsága
biztosítéka annak, hogy a vásárló közönség kifogástalan kiszolgálásban részesül. A
könyvkereskedés vállalja a külföldön megjelent bárminemű könyv megszerzését.” (Kiemelések
az eredetiben – KB.) Veszprémi Hírlap 30. évf. 24. sz. (1922. márc. 23.) 2–3.

13 Az egyes személyek nyomdaigazgatói megbízatása egyetlen kivételtől eltekintve (Lukcsics
Imre), Pfeiffer Jánosnak a veszprémi egyházmegye papságáról készített monumentális
névtárában is megtalálható. A kinevezések napi dátumai a kinevező okmányokból kerültek
kiegészítésre.
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14 VÉL I.1.44.a. 1063/1894.
15 VÉL I.1.44.a. 1945/1896.
16 VÉL I.1.44.a. 1365/1901.
17 VÉL I.1.44.a. 4847/1906.
18 VÉL I.1.44.a. 1123/1908. Czigány Pál 1915-ben nevet változtatott, a későbbiekben a Zágor

vezetéknevet használta. PFEIFFER 1987. 1100–1101.
19 Pfeiffer történeti névtára szerint 1908-ban Kertész Kálmán is kinevezést nyert a

nyomdaigazgatóságra, ezt azonban levéltári forrásokkal nem sikerült alátámasztani. Vö.
PFEIFFER 1987. 591.

20 VÉL I.1.44.a. 4018/1914.
21 VÉL I.1.44.a. 2101/1917. Az újonnan kinevezett Lukcsics Imre nyomdaigazgatóságával

kapcsolatos adatok kimaradtak a történeti névtárból. PFEIFFER 1987. 685.
22 VÉL I.1.44.a. 3087/1917.
23 VÉL I.1.44.a. 3565/1920. A kinevezés dátuma nem ismert; július 13-án történt az üzem átadása

az újonnan kinevezett igazgatónak.
24 VÉL I.1.44.a. 724/1925.
25 VÉL I.1.44.a. 3811/1927.
26 VÉL I.1.44.a. 807/1928.
27 VÉL I.1.44.a. 3139/1933.
28 VÉL I.1.44.a. 4793/1935. A kinevezés korábban történt; november 7-én a Veszprémi Királyi

Törvényszék mint cégbíróság Gludovácz Józsefet bejegyezte cégvezetői minőségben, mint
cégjegyzési joggal rendelkező személyt.

29 VÉL I.1.44.a. 3687/1943. Révai József ügyvezetői kinevezése.
30 VÉL I.1.44.a. 2-29/1947. Börzsei János főszámvevő helyettesítési megbízatása.
31 VÉL I.1.44.a. 3348/1945.
32 VÉL I.1.44.a. 9801-7/1949.
33 Börzsei Siófok, majd Ajka plébánosa volt, később esperes, majd a püspökség főszámvevője lett.

Budai esperességig emelkedett. Gludovácz József a háború után az esztergomi
főegyházmegyébe távozva Budapesten lett plébános. Hanusz esperes, majd pápai főesperes
volt. Kovács István Alsópáhokon 25, Kovács József Zalabéren 33, Lukcsics Imre Peremar-
tonban 21, Ravasz István Ságvárott ugyancsak 33 évig szolgált plébánosként. Révai József
Marcali plébánosa és segesdi főesperes lett. Serman Antal peremartoni plébános és esperes volt,
Szántó József szintén esperes lett, és pápai kitüntetést kapott. Szlabey Dezső közel harminc évig
igazgatta a veszprémi Davidikumot. Wimmer a pápai tanítónőképző igazgatója volt két
évtizeden át, s ő is rendelkezett pápai kitüntetéssel. Wohlmuth Imre Siófok plébániáját
irányította közel harminc éven keresztül. PFEIFFER 1987. passim.

34 A succentori teendők felsorolására lásd például Hanusz Albin kinevezési okmányát: VÉL
I.1.44.a. 3139/1933. A feladatok kevésbé részletes összegzése a székesegyház 1929-es
egyházlátogatási jegyzőkönyvében található: VÉL I.1.8. tom. 129. 13–14. 

35 VÉL I.1.44.a. 1945/1896.
36 Kérvénye a megürülő nyomdaigazgatói állásért: VÉL I.1.44.a. 927/1901. Nem sokkal később

önálló plébániát nyert el Somogysámsonban, amely feltehetően nagyobb jövedelmet biztosított
számára. PFEIFFER, 1987. 966.

37 Az idézet Szlabey Dezső korábbi nyomdaigazgatótól származik, akit mint az üzem vezetésében
tapasztalatot szerzett, Veszprémben szolgáló papot – a Davidikum igazgatója volt 1917–1946
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VÉL I.1.44.a. 4531/1927.

38 Rott Nándor ekkor ismét Szlabey Dezső véleményét kérte ki azzal kapcsolatban, hogy a
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39 Életére: PFEIFFER 1987. 440. A KERMA ügyvezetője, majd vezérigazgatója lesz: VÉL
I.1.44.a. 731/1943., uo. 799/1943., kötelezettségeit meghatározzák (uo. 1509/1943.), lépéseket
tesz az Egyházmegyei Könyvnyomda és a KERMA jogi elkülönítésére (uo. 4470/1943.,
4967/1943.). Véglegesen csak 1944-ben vált meg veszprémi nyomdaigazgatóságától: uo.
2043/1944. A korábban Kertész Márk tulajdonában álló budapesti vállalkozásnak a veszprémi
püspökség tulajdonában történő működésének vizsgálata szétfeszítené jelen írás kereteit, ezért
arra itt nem térek ki.

40 VÉL I.1.44.a. 3348/1945.
41 Lásd például az első költségvetéshez fűzött észrevételeket: VÉL I.1.44.a. 1503/1897., illetve

Czigány Pál 1906. évi kinevezését: uo. 4847/1906. 
42 VÉL I.1.44.a. 1583/1910. Az első világháború során drágasági pótlékot kértek és kaptak a

munkások. Uo. 2228/1915, illetve uo. 55/1916.
43 VÉL I.1.44.a. 1310/1925.
44 Veszprémi Hírlap 45. évf. 29. sz. (1937. júl. 18.) 9.; VÉL I.1.44.a. 2224/1939.
45 VÉL I.1.44.a. 87/1939.
46 VÉL I.1.44.a. 9801-1/1947.
47 VÉL I.1.44.a. 3565/1920. A sztrájk Veszprémben 1919. június 3–4-én tartott. Vö. NAGY 2013.

21., GUTHEIL 1920. 227–237. A letartóztatottak között volt Bauer Károly, az Egyházmegyei
Nyomda gépmestere is.

48 FRIGYIK 2003. 165., Veszprémi Hírlap 5. évf. 17. sz. (1897. ápr. 25.) 8.
49 VÉL I.1.44.a. 3341/1926. Az „érdes hangú” levélváltás Ravasz István nyomdaigazgató és

Kőszeghy József, az Alapítványi Hivatal ügyvédje között folyt. Rott így indokolta az általa
elhatározott kompromisszumot: „egyoldalú üzleti érdek ne érvényesülhessen, midőn két
egyházmegyei intézmény áll egymással szemben, melyeknek egymással szemben nem szabad
állaniok.”

50 VÉL I.1.44.a. 4337/1928., uo. 113/1929.
51 1929-ben a könyvkereskedés addigi Óvári F. utca 2. sz. alatti bérleményét elcserélte a

Szabadság tér 1. sz. alatti üzlethelyiségre. MNL VeML V.173.b. 6855/1929. Vö:
„Egyházmegyei Könyvkereskedés a Városház épületében megnyílt!”. Veszprémi Hírlap 37. évf.
31. sz. (1929. aug. 16.) 8.

52 A kölcsönre: VÉL I.1.44.a. 5715/1935. Maga az adásvételi szerződés ugyan nem maradt fenn,
ellenben egy 1949-ben kelt telekkönyvi kivonat szerint ekkor került sor a szerződés aláírására.
Az épület értékét 38 000 pengőben állapította meg a telekkönyvező hatóság. VÉL I.1.44.a.
9801-3/1949.

53 Veszprémi Hírlap 44. évf. 33. sz. (1936. aug. 16.) 4., MNL VeML V.177. 25. kötet, Megszűnt és
átalakítás alá eső épületek. 1936. évi 24. bejegyzés (ápr. 23.); a lakhatási engedélyt nov. 25-én
állították ki. A Nyomda és ifj, Takács János mérnök közötti szerződés: VÉL I.1.44.a. 1853/1936.
Az ebben megjelölt vállalási határidő 1936. július 22. volt.

54 1938: MNL VeML V.177. 25. kötet, Megszűnt és átalakítás alá eső épületek. 1938. évi 78.
bejegyzés (szept. 19.), 1940: uo. 24. kötet, Nyilvántartás az új építkezésekről. 1940. évi 47.
bejegyzés (júl. 18.), 1942: uo. 25. kötet, Megszűnt és átalakítás alá eső épületek. 1942. évi 14.
bejegyzés (jan. 19.).; tatarozás portálkészítéssel kapcsolatban uo. 93. bejegyzés (dec. 5.).

55 VARGA 2015. 356.
56 VÉL I.1.44.a. 9801-3/1949.
57 VÉL I.1.44.a. 9801-4/1949.
58 MNL VeML V.177. 25. kötet, Megszűnt és átalakítás alá eső épületek. 1949. évi 74–78.

bejegyzés (ápr. 28.).


