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AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 
SZATTÖRTÉNETI HONLAPJA NYOMDÁ

A honlap létrehozói a tudományos kutatóhellyé is 
nyilvánított nemzeti könyvtárban folyó könyvtörténeti 
kutatások legfrissebb eredményeiről kívánják tájékoztatni a 
szakmai közvéleményt és a széles közönséget. A 
Typographia honlap tartalmazza egyrészt a Kárpát-
medence egészét magában foglaló nyomda-adatbázist, a 
Clavis Typographorum Regionis Carpathicaet 1473-
1948 közötti időtartamban. Másrészt az ebben az 
adatbázisban regisztrált, első száz év működő nyomdáinak 
adatait szöveges és képes formában is megjeleníti: a 
Kézisajtó kora címen. Az internet jóvoltából könnyen 

hozzáférhető nyomda-adatbázis, valamint a gazdagon illusztrált magyar nyomda- és 
nyomdászattörténeti honlap tájékoztatást ad a témáról minden hazai és külföldi 
könyvtárnak, és az ilyen irányú kutatással foglalkozó szakembereknek és 
érdeklődőknek. Ezért mindkét szolgáltatásnak van angol nyelvű változata is. 
Elérhetősége: http://typographia.oszk.hu/ 

A Kézisajtó kora 

A XV-XVIII. sz. Könyvtörténeti Osztály munkatársai azzal a céllal 
hozták létre a nyomda- és nyomdászattörténeti honlapot, hogy a 
témát kutató szakembereknek és az érdeklődőknek a magyarországi 
nyomdászat már teljesen föltárt, korai századait a legújabb 
ismeretek kiegészítésével és illusztrálva bemutassák. Első lépésként 
a kezdetektől a 16. század utolsó harmadáig egy-egy helység 
nyomdászatát, illetve egy-egy nyomda történetét szakaszosan 
szemléltetik. A nyomdák történetéhez és tevékenységének rövid 

ismertetéséhez kapcsolódnak az adott tipográfia fölszerelését: díszeket, 
iniciálésorozatokat, nyomdai cifrákat és a legjellegzetesebb betűtípusokat szemléltető 
illusztrációk, segítve az impresszum nélküli, töredékesen fönnmaradt nyomtatványok 
beazonosítását. A további kutatómunka könnyítése érdekében közlik a legfrissebb 
szakirodalmat. A Régi Magyarországi Nyomtatványok elektronikus változatához 
kapcsolódva az ismertetett nyomdák kiadványainak részletes leírását és címlapképét is 
megtalálja a felhasználó (MNB honlap: http://mnb.oszk.hu). 

A Clavis Typographorum Regionis Carpathicaet nyomda-adatbázis 

A teljes magyar nemzeti retrospektív bibliográfia összeállítása 
során nem ritkán okoz gondot a nyomtatványok impresszum 
adatainak hiánya. A földolgozó munka folyamán ugyanis a 
nyomda, vagy kiadó nevének hiánya megnehezíti annak 
eldöntését, hogy az adott dokumentum beletartozik-e a magyar 
retrospektív nemzeti bibliográfia gyűjtőkörébe. Ezért az 
Országos Széchényi Könyvtár olyan adatbázis (Clavis 
Typographorum Regionis Carpathicae) kiépítésére vállalkozott, 
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amely a Kárpát-medence területén a magyarországi nyomdászat kezdetétől, 1473-tól az 
1940-es évek végén bekövetkezett államosításig, 1948-ig működő, lehetőleg 
valamennyi nyomda adatait tartalmazza. A nyomda-adatbázisunkban rögzített kiemelt 
névforma a kárpát-medencei könyvtárak számára általános érvénnyel ajánlható 
módszertani segédlet. A nemzeti könyvtári alapfeladatok mellett a Clavis nyomda-
adatbázis „vezérfonalul” szolgálhat a hazai nyomdák, könyvkiadók és könyvkereskedők 
alaposabb megismeréséhez. A regisztrált nyomdák és a rájuk vonatkozó adatok 
tudományos elemzése jelentősen gazdagíthatja a nyomdászat-, művelődés-, 
gazdaságtörténeti és helytörténeti ismereteket.  

Eddig a közel ötszáz évet átölelő időszak alatt működő nyomdák adatainak 
összegyűjtése és az első háromszáz év tudományos földolgozása történt meg. A későbbi 
időszakban működő nyomdák adatainak szakszerű vizsgálata még hátra van. Ám az 
összegyűjtött adatmennyiség ilyen formában is nagy segítség lehet a nyomdák, 
könyvkiadók és könyvkereskedők működésének tudományos föltárásához. A nyomda-
adatbázis pontosításának érdekében köszönettel várjuk az osztályunkhoz eljuttatott 
észrevételeket. (Kapcsolat: rmny@oszk.hu ). 

Végezetül röviden 
bemutatjuk Zala megye 
nyomdászatát az Országos 
Széchényi Könyvtár nyomda-
adatbázisában rögzített adatok 
alapján. 

 A történelmi 
Zala vármegye első nyomdája 
1573-ban, Bánffy Miklós 
birtokán Alsólendván 
(Lendava, ma Szlovénia) 
létesült, Hoffhalter Rudolf 
vezetésével. Ezt követően 
századokon át nem működött 
tipográfia a megye területén. A 
hosszú kihagyást követő első 

sokszorosító műhely 1817-ben létesült Keszthelyen, Perger Ferenc szombathelyi 
nyomdász fióknyomdájaként. Keszthelyen 1948-ig a Perger-féle nyomdával együtt 
kilenc tipográfiát regisztráltunk adatbázisunkban. Időben a második nyomdahely, ahol 
officina létesült Zalaegerszeg. Itt is Perger Ferenc létesített nyomtató műhelyt 1821-
ben. Tipográfiájával együtt 12 zalaegerszegi nyomdáról van tudomásunk 1948-ig. 
Időben a harmadik város ahol nyomda működött Nagykanizsa. 1839-ben itt alapította 
nyomdáját és kiadóját Wajdits József, akinek cégét fia, az ifjabb Wajdits József 1913-ig 
működtette. Az általunk eddig összegyűjtött adatok szerint Zala megye legtöbb 
nyomdával rendelkező települése Nagykanizsa volt, ahol 1839 és 1948 között 23 
nyomda működött. A sort újból Alsólendva zárja, ahol a Hoffhalter-féle műhely után 
315 évvel később létesült csak megint nyomda. Kardos Gábor keszthelyi nyomdász 
Alsólendván 1889-ben fölállított fióknyomdájával együtt öt officina működött a 
városban 1947-ig.  

Reményeink szerint sikerült fölkelteni a Zala megyei helytörténettel foglalkozó 
érdeklődök figyelmét nyomda-adatbázisunk iránt, amelyet kutatómunkájukhoz 
segédletként jól hasznosíthatnak.  

         Bánfi Szilvia 




