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Jeruzsálem Ede és Ipolyi Mór nyomdájáról 
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Városunk fiatalabb lakói előtt talán kevéssé ismert, hogy Tamásiban az 1948-as 
államosításig egy nyomdai vállalkozás is működött: a Jeruzsálem-, későbbi 
nevén pedig Ipolyi-nyomda. A nyomda és az azt működtető család történetének 
felvázolása nem tanulságok nélkül való, hiszen ekkoriban számos vidéki 
kisvárosban működött a tamásihoz hasonló családi nyomda, amelyhez gyakran 
papír-, írószer- és játékkereskedés is kapcsolódott. 
 

A simontornyai zsidóság kutatója, Tóthné Unghy Ilona munkájából ismert, hogy 
a későbbi tamási nyomdaalapító, Jeruzsálem Ede a Nyitra közelében fekvő 
Felsőrécsényben született 1858-ban, szüleit Jeruzsálem Sámuelnek és Wittman 
Júliának hívták. Jeruzsálem Ede – aki utazó ügynökként kereste kenyerét –, 
1885-ben Simontornyán vette feleségül az ozorai születésű Lővy Terézt. 
Országjárásának bizonyára a szerelem vetett véget, mert le is telepedett felesége 
lakóhelyén, ahol 1886-ban megszületett Arnold nevű fiúk. Két évvel később, 
Margit nevű lányuk születésekor Jeruzsálem Edét már „nyomtatóként” tartották 
számon, tehát az előző három évben válthatott mesterséget. 
 

„További életük más helyen folytatódhatott, mert az iratokban nyomuk veszett.” 
– állapította meg az idézett monográfus. Mi már tudjuk, hogy ez a hely Tamási 
volt: bizonyíték rá az a sokféle nyomtatvány – újságok, hivatalos papírok, 
meghívók, gyászjelentések, képeslapok, iskolai értesítők –, amelyek az 1886 és 
1948 közötti időszakból máig fennmaradtak. 
 

Az Országos Széchenyi Könyvtár nyomdatörténeti adatbázisa szerint a nyomda 
1886-tól 1941-ig Jeruzsálem Ede, 1942-től 1948-ig pedig fia, Ipolyi Mór neve 
alatt működött. Jeruzsálem Ede idősebb fia, Arnold az első világháborúban hősi 
halált halt, így a családnevét magyarosító fiatalabb fiú, Mór (Móric) vitte tovább 

a vállalkozást, aki maga is 
képzett nyomdász volt. A 
nyomda épülete – amelyet 
saját kiadású képeslapon is 
megörökítettek –, a Garay 
utca és a Kölcsey köz 
találkozásánál, a mai SPAR-
áruház helyén állt, bejárata a 
sarokról nyílt. 
 

A nyomda épülete korabeli 

képeslapon 



A nyomda technikai felszereltségét jellemzi, hogy a Tamási Járás című hetilap 
1911. évfolyamának 15. száma büszkén jelentette be: 
 

 a nyomda „elérte fejlődésében a versenyképességnek azt a fokát, hogy nem kell 
többé a szomszédba mennünk, ha újságot akarunk csinálni Tamásiban.” 
 

A nyomda tulajdonosai beilleszkedtek a városka társadalmába és elismert 
tagjaivá váltak. Cser László jegyezte fel édesapja, Stockinger Rudolf 1934-es 
halála kapcsán: „Az öreg zsidó Jeruzsálem bácsi, akinél, mint kis elemista a 
palatáblát, palavesszőt, majd később a tollat, tintát és irkát vettem, átölelt, 
amikor a gyászjelentés kinyomtatásának ügyében megráztam a csöngőt üzlete 
ajtaja előtt. Átölelt, könnyei hófehér szakállára csurogtak. Nem bánta öreg, 
kóser zsidó létére, hogy én koromfekete katolikus papi reverendában borulok a 
nyakába.”  

 
Egy 1914-es nyomtatvány hátsó borítóján elhelyezett embléma 

 
A két Jeruzsálem-fiú az Önkéntes Tűzoltó Egyletnek is tagja volt, Ipolyi Mór az 
egylet 50 éves fennállása alkalmából összeállította annak történetét is. Az első 
világháborúban ő is a fronton küzdött, ahol számos kitüntetést érdemelt ki, 1917 
márciusában már hadnagyként említi egy visszaemlékezés. A nyomda 
tulajdonosai rendszeresen támogatták a polgári iskolát: a tanulók részére 
jutalomkönyveket ajánlottak fel. 
 

Az elmondottak sajnos nem jelentették azt, hogy az Ipolyi-család tagjai a vidéki 
zsidóság deportálása idején kivételt élveztek volna: a zsidó temetőben felállított 
emlékművön Ipolyi Mór és felesége, továbbá Róbert nevű fiuk neve is 
olvasható. Ipolyi Mór Margit nevű lánya túlélte a háború borzalmait és 2007-ben 
bekövetkezett haláláig Budapesten lakott, férje, a 97 éves Gábor József ma is a 
fővárosban él. A nyomda egykori alkalmazottai közül szerencsére még többen 
köztünk vannak és sokat segítettek a nyomda mindennapjainak felidézésében; 
visszaemlékezéseik e cikk végén olvashatók. A nyomda a második világháború 
után, az 1948-ban bekövetkezett államosításig, rövid ideig tovább működött, 
gépeit azonban ekkor szétverték, valószínűleg beolvasztották. Megszűnésével 
egy hat évtizedes múltra visszatekintő, Tamásiban egyedülálló családi 
vállalkozás tűnt el nyomtalanul. 
 
Ipolyi Mór nyomdatulajdonos veje, a fővárosban élő, 97 éves Gábor József 
emlékei szerint a nyomda főként hivatalos nyomtatványokat állított elő, a 



megrendelések Tamásiból és környékéről érkeztek. A nyomdában két gépet, egy 
régi, kézi meghajtásút és egy modern amerikai gépet használtak, utóbbit a 
háború végén a németek vagy az oroszok magukkal vitték. A vállalkozást a 
cégtulajdonos, Ipolyi Mór irányította, mellette három segéd dolgozott: Tolnai 
József, Nyírő József és Siménfalvi Alajos. A könyvkötészeti munkákat Ipolyi 
Mór édesapja, Jeruzsálem Ede és lánya, Ipolyi Margit végezte, utóbbi a polgári 
elvégzése után szerzett oklevelet erről. Ő az iskola mellett fekvő, a céghez 
tartozó papírboltban is besegített, amelyet édesanyja vezetett.  
 

 
A papírkereskedés dombornyomásos matricája 

 

A nyomdának helyet adó ház másik felében az Ipolyi-család lakott. Ipolyi Mór 
felesége reggel megfőzte az ebédet a család és a segédek részére, amelyet délben 
együtt fogyasztottak el. 1938-ban, a zsidótörvények után Ipolyi Mór be se 
léphetett az üzletbe, a vállalkozás Nyírő József és Siménfalvi Alajos neve alatt 
működött tovább, akik a háború után bérleti szerződést kötöttek a tulajdonos 
életben maradt lányával, Ipolyi Margittal. 
 

A Fertődön élő, 81 éves Topa György 1943 májusától dolgozott tanulóként az 
Ipolyi-nyomdában. Ipolyi Mórra korrekt főnökként és igényes szakemberként 
emlékezik, aki őt szinte saját gyermekeként kezelte és a nyomdában családias 
légkört alakított ki, ugyanakkor beosztottjai szakmai előmenetelét is szem előtt 
tartotta, szakkönyveket biztosított számukra. Munkatársai közül felidézte Würtz 
Ádámot, akihez már korábbról is barátság fűzte, amely egészen a művész 
haláláig fennmaradt. Elmondása szerint a kisvárosi nyomdai vállalkozások 
országszerte az Ipolyi-céghez hasonló módon működtek ebben az időben, és 
technikailag nem voltak lemaradva a fővárosi színvonalhoz képest. A gazdag 
betűválaszték révén a nyomdaipari termékek széles körét tervezhették meg a 
nyomdászok, nagyméretű nyomtatványokhoz finom csiszolású, körtefából 
készült betűk is rendelkezésre álltak. A nyomdagépek típusairól részletesen is 
beszámolt: a kisebb gép egy amerikai gyártmányú, lábpedálos, Liberty típusú 
nyomdagép volt, amely legfeljebb A4-es méretű nyomtatványok készítésére volt 
alkalmas, a másik pedig egy 50x70 cm-es felzetű ún. gyorshajtó volt. A háború 
idején Siménfalvi Alajost, utána pedig a Pécsről hazakerült, mestervizsgával is 



rendelkező Nyírő Józsefet bízták meg a nyomda vezetésével. Utóbbi mellett 
ekkoriban egy gépmester, három szedő és egy könyvkötő dolgozott a vállalatnál. 
A háború után a papír beszerzése komoly gondot okozott, 1946-ban pl. Topa 
György Nyirő Józseffel vonaton, kézipoggyászként szállított haza a fővárosból 
papírt. A megrendelések visszaesése és a papírüzlet nehézségei miatt 1947 
végén - 1948 elején csökkenteni kellett a létszámot, de ezt Topa György már 
nem várta meg, munkáját Budapesten folytatta különböző nyomdákban. A 
néhány hónap múlva bekövetkező államosítás a családi nyomdavállalatok 
megszűnését jelentette, sokszor kiváló állapotú gépeiket többnyire beöntötték, a 
tamási nyomda betűanyaga Szekszárdra került. 
 

Az egykori nyomda dolgozói közül ma már csak a 83 éves Nyirő János él 
Tamásiban. Az Ipolyi-nyomdában 1940-től 1948-ig, előbb 4 évig tanulóként, 
majd nyomdászként dolgozott (ebben az időben egyedül a nyomdászoknak 
kellett 3 helyett 4 évet teljesíteniük tanulóként). Főnöke, Ipolyi Mór büszke volt 

magyar érzelmeire és (a mellékelt képen is 
látható) hét kitüntetésére, a tamási Frontharcos 
Szövetség elnöki tisztét is ő töltötte be.  
 
Ipolyi Mór, világháborús kitüntetéseivel 

 
A nyomda helyiségei az L-alakú épület Kölcsey 
köz felé eső részén helyezkedtek el (végében 
Friedmann Nándor lakása volt), a Garay utcai 
szárnyat az Ipolyi-család lakta. Az oroszok 
bevonulása után, 1944 decemberében elvitték a 
nyomda vadonatúj, kézi hajtású, lendkerekes kis 
nyomógépét és a nagyobb, lábbal hajtott 
nyomógépet is; az államosításig már csak 

egyetlen, kisebb géppel üzemelt a nyomda, amelyet utólag szereztek be.  
 

 
Céges papír fejléce 



Emlékezete szerint a deportálások után nagybátyja, az addig a bátaszéki 
nyomdában dolgozó Nyirő József vette át a nyomda vezetését, majd elköltözése 
után Siménfalvi Alajos lett a vezető. A nyomda megszűnése után Nyirő János – 
bár vidéken tovább dolgozhatott volna nyomdászként –, a tamási földműves-
szövetkezetnél lett munkaügyi vezető, ahonnan 1986-ban ment nyugdíjba. 
 

 
A nyomda jelvénye 1947-ből 

 

A nyomda munkatársairól egy 1947-ben készült képet is megőrzött. Elöl balról 
jobbra Topa György, Siménfalvi Alajos, Nyirő János és (Nyimi) Tóth József 
nyomdász látható, a hátsó sorban pedig balról jobbra Puska Lajos, Merész István 
és egy Pálfi nevű mezőgazdasági iskolai tanár áll. A képen nem szereplő egykori 
munkatársai közül szeretettel emlékezett meg Würtz Ádámról, valamint Tolnai 
Józsefről, aki a szovjet fronton szerzett halálos sebesülést. 
 



 
1943 - „Ipolyi Mór könyv- és papírkeresked. kiadása”  
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