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Amikor Ambró Ferenc 1772-ben azzal a céllal telepedett le Vácon, hogy a város-
ban nyomdát létesítsen, a nyomdászat, Gutenberg korszakalkotó találmánya, 
több mint 300 éves múltra tekintett vissza. 
Az első magyarországi nyomdát, Hess András budai műhelyét éppen 300 évvel 
korábban 1472-ben alapították. A vállalkozás csak egy évig maradt fenn és so-
káig nem talált követőre, a hazai nyomdászat még a 16-17. században is csak 
néhány, főúri, vagy egyházi központban lévő nyomdát jelentett (Buda, Pest, 
Brassó, Sárvár, Kolozsvár, Debrecen, Bártfa, Gyulafehérvár, Nagyszombat, Lő-
cse). Az olvasás még kevesek kiváltsága volt, a reformáció és ellenreformáció 
korszakában azonban folyamatosan nőtt a betűt ismerők száma.
A 18. században újabb nyomdákat alapítottak szerte az országban. A már mű-
ködő nyomdákban dolgozó szedők, nyomdászok más, egyházi-oktatási szem-
pontból jelentős városokba költözve próbáltak nyomdai szabadalomhoz és tá-
mogatóhoz jutni. A nyomdász mesterség művelése azonban sok nehézséggel, 
buktatóval járt, nem volt ez másként Vácon sem. 
A váci nyomdászat első 100 évében, 1872-ig mindig csak 1 nyomda működött a 
városban, a nyomdászok közül így is több tönkrement. A műhelyek, a különféle 
gépek kézről-kézre jártak. 
A 19. század végétől a társadalmi változások – pl. oktatás színvonalának javu-
lása, polgárság megerősödése, megélénkülő társasélet, kulturális események 
presztízsének növekedése – már lehetővé tette több nyomdai vállalkozás egyide-
jű működését. A nyomdai vállalkozások színvonala, kapacitása nem volt egyen-
letes. Voltak nyomdák, amelyek csak helyi aprónyomtatványok kivitelezésére 
voltak képesek, mások országos kiadványok nyomását is tudták vállalni.
Vác nyomdászatáról szólva fontos kiemelni a Siketnéma Intézettel fennálló kö-
zös képzést, melynek során siketnéma fi atalok sokasága kapott piacképes szak-
mát betűszedőként, vagy nyomdászként.  
Ambró Ferenc (1772-1792) mellett Gottlieb Antal (1793-1823), Plöszl Lipót 
(1824-1864), Mayer Sándor (1882-1909) és Dercsényi Dezső (1907-1945) tevé-
kenysége játszott meghatározó szerepet a váci nyomdászat történetében.
A Tragor Ignác Múzeum kiállítása nemcsak nekik, de minden név szerint nem 
ismert egykori váci nyomdásznak emléket állít, hiszen könyvek nélkül nincs 
múlt, nincs emlékezet, amelyek nélkül nem lehet jelen és jövő sem.



AMBRÓ FERENC IGNÁC, 1772-1792

1772 tavaszán költözött 
Egerből Vácra. 1775-ben 
kapott kizárólagos privilé-
giumot nyomda létesítésére, 
és a városban a nyomdász 
mesterség gyakorlására, de 
kiadványai már 1772-ben 
jelentek meg. Elsősorban a 
püspökség részére dolgo-
zott. 
1775-ben házat épített a 
Rókus temető és a vásár-
tér mellett. Könyvei kétféle 
módon jelentek meg: „Vál-
tó” könyvként – ezek voltak 
a megrendelésre nyomtatott 
könyvek és „Saját költségén” 
– ezeket a nyomdász adta ki 
(ilyenek voltak például a ka-
lendáriumok). Könyvkötők 
bizományosként árusították 
munkáit.
Jelentősebb kiadványai: 
  Coronae Marianae - prédikációk, 1772.
  A váci Theresianum vizsgatételei, 1772.                                       
  Migazzi, Christophorus: Homilia habita ... 1772.                                       
  Váczi ó és új kalendáriom, 1784.                                       
  Hármas kis tükör, (tankönyv) 1788.                                       
  Raff György geografi ája (tankönyv) 1791.                                      
  Della-Valle olasz grófnak magátúl egybeszedett történetei, 1786.  
  Nagy katekizmus, 1786.
Korabeli források szerint szerette a bort, élete végére a hitelben vásá-



rolt nagy mennyiségű bor miatt tetemes adósságot hagyott maga után. 
1792 decemberében halt meg. Halálakor a nyomda felszerelését Lan-
derer Mihály pesti nyomdász vette leltárba.

GOTTLIEB ANTAL, 1793-1823

Patzkó Ferenc pesti nyomdájában dolgozott korábban, majd 1793-ban 
vásárolta meg a Ambró nyomdáját, s haláláig, 1823-ig működtette. 
1760-ban születhetett – halálakor 63 évesnek írták. 
Működése kezdetben sikeres volt, 1793-ban elnyerte a polgárjogot is a 
városban, majd 1799-ben a külső tanács tagja lett. 
A váci mellett fi ók nyomdákat is alapított: Nagyváradon (1803-1808) 
és Máramarosszigeten (1806-1817).
Kiadványain Máramarosi Gottlieb Antal néven is szerepelt.
A siketnémáknak nemcsak könyvet adott ki, de nyomdászmesterséget 
is tanított.
Élete végére komoly adósságot halmozott fel.



Jelentősebb kiadványai: 
  Vátzi gabona, 1793.                                       
  Katolikus énekeskönyv, 1797.
  A siket-némák nevelés, és tanítás által ..., 1803.                    
  Házi orvosságok, 1801.    
  Csokonai: Dorottya                                
  URÁNIA, Kármán József irodalmi folyóirata, 1794.                                     
  Édes Gergely ifjúi enyelgései, 1803.                                                                   
  Énekes gyűjtemény, 1803.
  A tündér-síp (Mozart Varázsfuvolá-jának első nyomtatásban 
   megjelent fordítása), 1804.
A nagyváradi nyomdában jelent meg Csokonai Vitéz Mihály több ver-
seskötete

PLÖSZL (PLESSEL) LIPÓT, 1824-1864

1821-től Gottlieb Antal 
műhelyében dolgozott nyo-
móként. 
A nehéz anyagi helyzetbe 
került Gottlieb előbb társ-
nak vette be a nyomdába 
1823-ban, majd Plöszl fe-
lesége hozományából át-
vette a nyomdát. 1823-ban 
befektetőként jelen volt 
még RUTTKAY GÁBOR, 
korábban Budán működő 
könyvkiadó.
A nyomda megvétele után 
Plöszl a betű-öntödét meg-
szüntette, mert azt költsé-
gesnek találta. 



A nyomda 1830–40 közt élte virágkorát; „könyvekből raktárt állított, 
műveket adott ki, és sajtója termékeit mindenfelé szállíttatá, úgy any-
nyira, hogy nyomdai vállalatai őt csakhamar népszerűvé tevék.”
1845-ben változtatta meg a nevét Plesselről Plöszlre. SOMOGYI és LU-
KÁCS Plöszl nyomdáját bérelték 1848-1849 közt.
Az 1950-es évek nem kedveztek a nyomdászatnak, kevés megrendelés 
érkezett. 
1853-ban 6 évre szóló haszonbérleti szerződést kötött WOLF JÁNOS-
SAL, a korszak elismert betűöntőjével. Az ekkor megjelent kiadványok 
„Typis L. Plessel et J. Wolf in Typographia Plesseliana.” jelzéssel jelen-
tek meg. 
Plöszl elvesztette az érdeklődését a nyomdászat iránt, a gépek, mun-
katársak munka nélkül álltak, míg végül 1864-ben eladta a nyomda 
felszerelését ROBONYI GÉZÁNAK, az épületet pedig bérbe adta az or-
todox zsidó hitközségnek.
Plöszl 2 házasságából 5 gyermek született, a már felnőtt lánya 1853-
1858 között évekig pereskedett apjával saját és testvérei anyai öröksé-
géért, amit Plöszl nem akart kiadni.

SOMOGYI ÉS LUKÁCS, 1848-1849

Somogyi Károly (1811-1888), pap, kanonok, hittudományi doktor, ta-
nulmányi felügyelő, majd akadémiai levelező tag. 1848 márciusa után, 
a forradalom és szabadságharc alatt nyomdatulajdonos volt. 
Előbb Vácott vásárolt nyomdát (a váci forradalmi napok összes nyom-
tatványa az ő nyomdájában készült), majd Pesten bérelt és vásárolt 
nyomdát. 
Nyomdásza és üzlettársa, Lukáts László volt, aki Kecskeméten tanulta 
ki a nyomdászmesterséget, 1846-tól pedig Kozma Vazul pesti nyom-
dáját vezette. 
Itt dolgozott betűöntőként a Prágából áttelepült WOLF JÁNOS is. Kor-
szerűen berendezett pesti nyomdájukban gőzsajtóval nyomtattak. 
1848/49 sajtótörténete Landerer tevékenysége mellett nagyrészt a Lu-



káts és társa nyomda kiadvá-
nyait jelenti. 
A forradalmi sajtó mellett egy-
házi és nevelési lapokat is 
nyomtattak. (A szabadság-
harc bukása után - talán ép-
pen azért, mert Pesten csak 
‘társ’-ként és nem teljes nevén 
szerepelt az impresszumban 
– Somogyi Károly nem szenve-
dett megtorlást.)
Somogyi, már esztergomi kano-
nokként 1881-ben Szegednek 
ajándékozta felbecsülhetetlen 
értékű könyvtárát, hogy pótol-
ja a város árvízben megsemmi-
sült könyvtárát. A könyvtár ma 
az ő nevét viseli.   
Lukáts László 1854-ben felha-
gyott a nyomdászattal.                                                

ROBONYI GÉZA, 1864 – 1869

A székesfehérvári könyvkereskedő 4000 forintért megvásárolta Plöszl 
Lipót nyomdafelszerelését és a királyi szabadalmat. Házat vett a Para-
dicsom – ma Báthori – utcában, itt működött műhelye is. 
Új betűket vásárolt, alkalmazottakat vett fel - s mivel Robonyi tevé-
keny szerepet vállalt az Országos Ipartestület életében is, 1867-ben 
itt szerkesztették és nyomták a Magyar Iparos című, rövid életű lapot. 
„Keze alatt némi lendületet nyert a nyomdai ügy… és a Pesten meg-
jelent “Világ-Szemle” szerkesztője ide küldé mellékes nyomtatásait” – 



írta Karcsú Antal Arzén, aki Kolostorok a történelemben című, német-
ből magyarított könyvét itt adta ki.
Robonyi a sajtó alól kikerült nyomtatványokra nem nyomatta ki nevét, 
helyette az alábbi szerepelt az impresszumban: 
„Nyomatott a M. KIR. SZABADALMAZOTT KÖNYVNYOMDÁBAN”
A nyomda nem váltotta be a hozzá fűzött anyagi reményeket, így a tu-
lajdonos hamarosan befektető után nézett.



SPITZER MIKSA 1872-1875

Az Érsekújvárról betelepülő Spitzer volt Vác első könyvkereskedője. 
Az üzletet 1872-ben bővítette könyvnyomdával és könyvkötő-műhely-
lyel. Spitzer nyomdájában volt művezető a váci születésű Nagy Ferenc, 
aki korábban Plessel Lipótnál is tanult. Nevéhez fűződik az első váci 
nyomdatörténeti mű, A váczi könyvnyomda története című értekezés.
A nyomda előbb a Hanulik-féle sarokház üzletben volt, majd a Sá-
ros-utcába (Széchenyi u.) tette át székhelyét, a könyvkereskedéssel 
együtt. A nyomdában 1 betűszedő, 1 gépmester és 3 tanonc dolgozott 
az 1 gyors-, és két kézisajtó körül.
A nyomdában jelent 
meg, 350 példányban 
a Vácz-vidéki lap társa-
dalmi és közgazdasági 
heti-közlöny, melynek 
kiadója és laptulajdono-
sa Spitzer Miksa volt.
Itt nyomták a Magyar 
Jegyző című, 450 pél-
dányban megjelenő 
szakmai lapot, a Látcső 
című erősen antikleri-
kális hetilapot, a Köz-
biztonság című rendőr-
ségi lap néhány számát. 
L a p t u l a j d o n o s k é n t 
Spitzer sok ellenséget 
szerzett, egyik riválisa 
„sajtóhibának nevez-
te Gutenberg műhelyé-
ben.”
„A vállalkozó szellemű 
Spitzer úr nyomdája is 



szép tevékenységnek örvendett, folyton lévén munkája. Mindezek elle-
nére Spitzer a bukás szélére jutott; a nyomda tőkéjét átíratta felesége 
nevére, nejének neve alatt egy ideig még vitte két üzletét, míg végül 
elköltöztek Vácról, Karcagra, ahol nejének cége alatt vitte a kereske-
dést.”

SIKETNÉMÁK ÖSSZMŰKÖDŐ IPARINTÉZETE, 
1869-1875

1869-ben egy részvénytársaság 6000 forintért megvásárolta Robonyi 
nyomdáját, de első igazgatója Robonyi Géza maradt. „Czélja lévén, az 
emberiség e szerencsétleneit 
kiképezni e jeles művészet-
ben, hogy nagykorúságukat 
elérve, e tisztes pályán ke-
nyerökét kereshessék meg 
becsületesen…a siketnéma 
tanonczok a nyomdászatban 
szép előmenetelt tanusitának 
folyton, noha mellettök né-
hány nem siketnéma egyén is 
alkalmaztatott.” A részvény-
társaság egyik fő befektetője 
Fekete Károly siketnéma-in-
tézeti tanár volt.
„E részvény-társulat nyomdá-
ja jelentékeny erővel fogott a 
működéshez s csakhamar 2 
kézi és 2 gyors-sajtóval dol-
gozott, az utóbbiak egyikét 
1869-ben az egyetemi nyom-
dából vette 1000 fton. Kos-
suth gyujtó hatású proclama-



tiói s a hires “Kossuth hírlapja” által is történelmi nevezetességű lőn 
e sajtó…
A második gyors-sajtót 1873-ban 3000 ftért a Löser-féle gépgyárból 
szerezte a társulat Bécsből. Foglalkoztatott nyomdájában, az akkori 
pénzszük viszonyok mellett is, 1 művezetőt, 6 szedőt s 9 tanonczot; 
a gyors-sajtóknál 1 gépmestert, 2 fi út, 2 kerékhajtót s 1 berakónőt; a 
kézi-sajtónál 2 nyomót; az intézet jól berendezett könyvkötészetében 7 
egyént és 1 szolgát. 1873-ban 7 siketnéma dolgozott a nyomdában. E 
nyomda művezetője Delinger János volt…”
1870-ben itt nyomták a legkorábbi váci hírlapot, a Robonyi Géza szer-
kesztésében megjelentetett Váczi Lapokat. 
Anyagi okokból a nyomda 1875-ben megszűnt, és a könyvnyomdát a 
könyvkötészettel együtt átvette Fekete Károly fi a, SERÉDY GÉZA, aki a 
továbbiakban Siketnémák Iparintézete Váczon néven működtette.

                                                   
SERÉDY GÉZA – SIKETNÉMÁK IPARINTÉZETE, 
1875-1882

Serédy Géza könyv és papírkereskedése mellett vette át a korábbi Si-
ketnéma nyomdát. 
Serédy működése kezdetén, 1875. július 11-én ülte a váci nyomdászat 
fennállása száz éves ünnepét, az ünnepi beszédet Serédy mondta. 
A Vácz című lap, melynek szerkesztésében és kiadásában is részt vál-
lalt, ünnepi számot jelentetett meg az alkalomra, melyben megjelent 
Karcsú Antal Arzén: A váczi nyomdászat története című munkája. „Ér-
dekes mozzanat volt a két gyors- s egy kézi-sajtó felavatása, a régi 
nyomdászszokás szerint”, az első gyors-sajtót a szabadalom adomá-
nyozójáról, Mária Teréziáról nevezték el, a második a Szabadság nevet 
kapta. 
Serédy működése alatt 25 siketnéma diák kapott a nyomdában betű-
szedői képzést. 
Serédy 1882-ben felhagyott az iparral, belépett a csendőrséghez (később 
ezredesi rangig vitte), így eladta a nyomdát MAYER SÁNDORNAK.



MAYER SÁNDOR, 1882-1909

Budapestről érkezett, az egykori Ambró nyomda helyén rendezte be 
műhelyét, miután megvette Serédy nyomdáját. 
Mayer nagy hangsúlyt helyezett az esztétikumra, kiadványainak be-
tűképe, tördelése jól felismerhető volt. Külföldről vásárolt öntött dí-
szeket, korszerűsített nyomdája grafi kai képek reprodukálására is al-
kalmas volt. Könyvkereskedéssel is foglalkozott, de nevéhez fűződik 
Karcsú Antal Arzén 9 kötetes Vác történetének kiadása, és a Váczi 
Közlöny és a Váczi Hírlap nyomtatása is. 
Keze alól sok betűszedő került ki. 



Mayer 1909-ben, 63 éves korában hunyt el, tüdőgyulladásban, de 
egészségi állapota megrendülésében szerepet játszott, hogy a régóta 
nem modernizált Mayer nyomda 1907-től rendre alulmaradt a Dercsé-
nyi Dezső új, jól felszerelt nyomdájával folytatott versenyben. 
Mayer Sándor volt az első váci nyomda, az Ambró nyomda jogutódjá-
nak utolsó nyomdász-tulajdonosa.

HUNNIA/KOHN MÓR/SZÉCHENYI NYOMDA, 
1886-1947
                   
KOHN VIKTOR és UNGÁR SÁNDOR papírkereskedők hozták létre 
1886-ban, elsősorban aprónyomtatványok előállítására. 1887-től már 
csak Kohn Viktor működtette, megtartva a papírkereskedést is - a 
nyomda ekkor vette fel a Hunnia nevet. 
A 19. század végén a nyomdát öccse, Kohn Mór vette át, aki másik 
vállalkozásának (sírkőkereskedés) hasznát is a nyomdára fordította. 
1906-ban helyi napilap – a Váczi Újság – kiadásával is próbálkozott, a 
város eseményei azonban egy napilaphoz kevésnek bizonyultak. 



A Pestmegye Vác és vidéke című hetilap kiadójaként Kohn komoly po-
litikai csatározásokba is belement, a lap stílusa nem volt mindig sza-
lonképes.
Kohn Mór Széchenyi utcában működő nyomdája az 1930-as évektől 
Széchenyi nyomda néven üzemelt. 
A tulajdonos 1939-ben 76 éves korában elhunyt, a vállalatot özvegye 
vette át. 1944-ben a nyomda engedélyét bevonták. 
A háború után Kohn Lajos megpróbálta újjáéleszteni az üzemet, de 
erre már nem volt lehetőség.

KATZBURG DÁVID, 1892-1919

Katzburg Dávid 1856-ban született, Nagybörzsönyben, régi, Morvaor-
szágból származó rabbi családban. Rabbiként 1892-ben került Vácra. 
Betelepülését követően egy magyar és héber nyelvű nyomda működé-
sét indította meg. Még az év nyarán kiadta az ország első héber nyelvű 
folyóiratát: a Tel Talpiot-ot (תויפלת לת). 
A kéthetenként megjelenő lap foglalkozott rabbinikus, polgári és rituális 
jogi kérdésekkel, hitszónoklati és Biblia-magyarázó, elemző cikkeket is kö-



zölt, de a kor eseményeihez 
kapcsolódó vallásgyakorlati 
problémákat is megvitatott, 
például, az elektromos áram 
használata szombaton, a 
macesz gépi sütése, a polgá-
ri házasság. 
Az újságban felvetett aktu-
ális témák révén a lap élénk 
visszhangra lelt az ország-
határon túli olvasók köré-
ben is. 
A cikkek közül történeti je-
lentőségűek a cionizmussal 
foglalkozó, ortodox nézete-
ket valló vitacikkek. 
A nyomdát 1919-ben Pestre 
költöztették, 1944-ig mű-
ködött, fi a, Viktor és unokája, Salamon vezetésével. 
Katzburg Dávid 1937-ben halt meg, sírja ma is a váci ortodox temető-
ben található.                                                             

VÁCI KIRÁLYI ORSZÁGOS FEGYINTÉZETI NYOMDA, 
1896-1944

A nyomdát humanitárius okokból hozták létre a fegyintézetben, 4-5 
gyorssajtóval, az elítéltek foglalkoztatására. Mivel az élőmunka költsé-
ge jóval alacsonyabb volt, mint más nyomdákban, a helyi vállalkozá-
sok tisztességtelen konkurenciának tartották, ami lenyomja áraikat. 
A nyomda végezte az összes igazságügyi nyomtatvány előállítását, de 
városi megrendeléseket is vállalt.
Itt állították elő 1896/97-ben a Vácz és Vidéke című lapot, mely a 
megalakuló Váci Múzeum Egyesület hivatalos közlönye volt.



DERCSÉNYI DEZSŐ/PESTVIDÉKI NYOMDA, 
1907-1949

Dercsényi Dezső Zemplén megyei családban született 1874-ben, a csa-
lád eredeti neve Dorcsák volt, ezt magyarosították a 19. század végén. 
Dercsényi középiskoláit a váci Piarista Gimnáziumban végezte, majd 
jogi tanulmányai végett került Pestre, de az egyetemet nem fejezte be, 
újságíró lett, több fővárosi neves lapnál is dolgozott. 
Újságíróként hívták Vácra 1897-ben, a Váczi Hírlap szerkesztésére, a 
lapnak 1903-tól tulajdonosa is volt. 
1907-ben hozta létre nyomdavállalatát, mely a város és a régió leg-
jelentősebb nyomdaüzemévé nőtte ki magát. Első telephelye a Szent-
háromság téri Iparudvarban volt, szedőteremmel, gépteremmel, papír-
raktárral és irodákkal. A nyomda 8-12 munkást foglalkoztatott, akik 1 
szedőgépet, 2 gyorssajtót és 2 nagyobb, teljes ívnagyságú nyomógépet 
használtak. 
Az Iparudvar szanálásakor Dercsényi a Csányi körúton építette fel új, 
korszerű üzemét. A nyomda széles körű tevékenységet fejtett ki, szá-
mos újság, könyv és jó ízléssel készült, díszes aprónyomtatvány került 
ki a nyomdagépek alól. 



A cég logójában a nyomda vezetője munkatársával együtt szemléli az 
elkészült kefelevonatot. 
Dercsényi 1945 augusztusában Budapesten elhunyt, nem érte meg a 
Pestvidéki Nyomda államosítását.         



HERRMANN ANTAL/ ELSŐ VÁCI SAJTÓ, 
1910-1918

Herrmann Antal néprajzkutató, egyetemi tanár, feltehetőleg Katona 
Lajos hívására költözött Vácra. Határozott elképzelésekkel kapcsoló-
dott be Vác kulturális életének formálásába: “Páratlanul kedvező fek-
vésénél, nevezetes múltjánál, előkelő nagy intelligenciájánál, kiváló 
kultúrintézményeinél fogva ez az ősi püspöki székhely arra volna hi-
vatva, hogy Budapest Potsdamja, Versailles-ja legyen, a főváros előke-
lő tisztviselőinek- és művészvilág meghitt családi otthona.” Rendszere-
sen publikált a helyi újságokban, belépett a Váci Múzeum Egyesületbe, 
adományokkal gazdagította a gyűjteményt. 
Bár a nyomdászathoz nem 
értett, megvette az elhunyt 
MAYER SÁNDOR nyom-
dáját, amelyet – utalva az 
Ambró-nyomdától való ere-
detre – 1910-ben Első Váczi 
Sajtó néven jegyeztetett be. 
Több zenei lapot is nyom-
tatott (Magyar Zenetudo-
mány, Ungarische Musiko-
logie, Orpheus), 1911-ben 
kiadták a Siketnémák Ké-
pes Lapját, az Ethnologis-
che Mitteilungen aus Un-
garn füzeteit, 1912-ben, 
a Vácz és Vidéke lapot. Eze-
ken kívül tudományos és 
ismeretterjesztő művek is 
napvilágot láttak: itt készült 
Kálmány Lajos Hagyomá-
nyok című munkája 1. köte-
te 1914-ben. A kötet lassan 



és hibásan jelent meg, ami a két néprajztudós kapcsolatát beárnyé-
kolta. 
A nyomdát Herrmann fi a, Károly vezette, sokszor ingyen, nagy ráfi ze-
téssel dolgoztak. A csődöt 1916-ban a nyomda bérbeadásával próbál-
ták kikerülni. A Fürdő utcában működő üzem gépeit végül 1918-ban 
eladták egy budapesti nyomdásznak, azaz végleg elenyészett Ambró 
öröksége, a muzeális értékű gépek és berendezések, melyeket 1896-
ban Mayer Sándor a Múzeumnak ígért.

VÖLCZ ÉS TÁRSA/ERGERSPER ÉS VÖLCZ, 
1910-1918

Völcz Ede és társa is 
könyv és papíráru-ke-
reskedése révén került 
kapcsolatba a nyom-
dászattal.
Leggyakrabban apró-
nyomtatványok kerül-
tek ki sajtójuk alól (ké-
peslapok, meghívók, 
plakátok). 
1917-től folytattak  ak- 
tívabb nyomdászati te-
vékenységet, a rendel-
kezésre álló adatok 
alapján ekkor HERR-
MANN ANTAL nyom-
dáját bérelték.



KATZBURG LIPÓT, 1907-1919

A nagyváradi születésű Katzburg Lipót valószínűleg nem állt közeli ro-
konságban Katzburg Dáviddal. 
Műhelye Vácon a Szarvas közben működött, az aprónyomtatványok 
mellett könyvnyomtatást is vállalt, történeti elbeszéléstől talmudista 
írásokig, magyar és héber nyelvű kiadványokon egyaránt dolgozott. 
1920-ban pénzhamisítás miatt perbe fogták, 9 hónapot töltött előzetes 
letartóztatásban.
1920 decemberében szabadult, majd ismeretlen helyre távozott – így 
további tevékenységéről nincs adat, noha az engedélyt csak 1944-ben 
vonták vissza.



VÁCI KERESZTÉNY NYOMDA RT, 1919 – 1926

Keresztény sajtótermékek készítésére alapították 1919-ben a Keresz-
tény Nemzeti Egység Pártja helyi tagjai. Váci Irodalmi és Könyvnyom-
dai Rt. néven kezdték meg szervezését, 71 alapító taggal, köztük volt a 
Váci Hangya Szövetkezet, a Katolikus legényegylet, az Ifj. Kálvin Szö-
vetség, több kanonok. 
A nyomdát, melynek létrehozását FAZEKAS IMRÉRE bízták, 200.000 
koronás alaptőkével, 100 koronás részvények kiadásával tervezték. 



A budapesti Wörner gyártól vásárolt felszereléssel, Merkantil nyomó-
géppel, gyorstaposógéppel és kézi szedésű betűkészlettel kezdett mun-
kához Péteri János volt fegyintézeti nyomdász. 
Ebből az időszakból fennmaradt néhány aprónyomtatvány FAZEKAS 
IMRE KÖNYVNYOMDÁJA jelzéssel. Hogy Fazekas időszakosan saját 
nyomdát is üzemeltetett, annak a későbbiekben nincs nyoma, talán az 
alakuló Keresztény Nyomda kapacitását használta. 
1920-1926 között itt készült a Váci Keresztény Újság 800 példányban. 
1923 végén könyvkötészetet is nyitottak. 
1926 őszén a nyomdát fölszámolták, fölszerelését a ferences Kapiszt-
rán Nyomda vette át. 

                                                 
BERGER ERNŐ/ BERGER NYOMDA, 1920-1944

Berger Ernő 1894-ben született Vácon. Pöstyénben tanulta ki a nyom-
dászatot, majd Pozsonyban és Budapesten dolgozott nyomdászként. 
A Csáky Károly főúton működő nyomdája 1923-tól működött, mel-
léküzemágként dobozokat is gyártottak. Az aprónyomtatványok, főleg 
kereskedelmi nyomtatványok mellett a Váci Múzeum Egyesület több 
könyve is a Berger-nyomdában készült. 
Nyomdaengedélyét kétévi küzdelem után 1944-ben bevonták, Berger a 
Holokauszt áldozata lett.



PANNÓNIA NYOMDA/ABELES GÁBOR, 
1928-1944

Abeles Gábor Széchenyi utcában működő vállalkozása mindvégig 
megmaradt kisnyomdának. Bár több helyi lap nyomtatásában is sze-
repet vállalt, korszerűtlen gépein az újságokat csak laponként lehetett 
nyomtatni. 
A zsidó üzemek korlátozásakor nyomdaengedélyét bevonták, Abeles 
kérvényeit elutasították.



KAPISZTRÁN NYOMDA, 1927 -1949

A ferences rendtartomány nyomdája, alapításának gondolatát Horváth 
Zénó OFM váci gvárdián vetette fel, aki 1926-ban megvásárolta a csőd-
be ment Váci Keresztény Nyomda Rt. nyomdáját. Hamarosan a nyom-
da fölszerelését Bécsből beszerzett gépekkel egészítettek ki. 
A ferences kolostor udvarát lefedték, itt alakították ki a nyomda végle-
ges helyét. Kezdetben világi nyomdászokkal dolgoztattak, majd 1929-
től laikus testvérek vették át a munkát, köztük fr. Perényi Poncián, aki 
1944-ig az aligazgatói tisztet is betöltötte. 
Elsősorban egyházi nyomdaként működött, főként hitéleti nyomtatvá-
nyokat, lapokat, folyóiratokat és könyveket állítottak elő, de reprezen-
tatív kiadványok is kikerültek a nyomdagépek alól. A nyomda verseny-
előnyét, versenyképes árait elsősorban az olcsó munkaerő adta.
A nyomdát 1949. december 29-én államosították, 1950-ben végleg be-
zárták. 



KODAK NYOMDA, 1922-1948

A Kodak gyárban felállított nyomdaüzem kizárólag a Kodak termékek-
kel kapcsolatos nyomdai feladatokat látta el, csomagoló-, és reklám-
anyagok nyomtatásával.

EGYÉB NYOMDAÜZEMEK

Apró nyomdatermékek – képeslap, emléklap, meghívó, névjegykártya, 
gyászjelentés – nyomására alkalmas sajtó (úgynevezett „pincenyom-
da”) a 19. század végén – 20. század elején több ismert és közkedvelt 
váci könyv-, és papíráru-kereskedés mellett is dolgozott hosszabb-rö-
videbb ideig a már említetteken kívül. 
A Tragor Ignác Múzeum történeti dokumentum-anyagában közülük 
megtalálható néhány nyomtatvány DEMJÉN LAJOS, ROSENBAUM 
HENRIK, BLAU MIKSA, KOHN SÁNDOR jelzéssel, míg más nyomdák-
nak, nyomdatulajdonosoknak csak a neve maradt fenn különféle jegy-
zékekben, forrásokban: EHRENFELD MIKSA, KOHN LIPÓT (MENORA 
NYOMDA), HEGYI, NEUMANN MANÓ.






