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Csodálatos és példaérték�, hogy ez a m�-
hely ilyen remek állapotban fennmarad-
hatott az utókor számára. Külön jó érzést 
adott, hogy a gépeken szerepl� tábla 
biztosít arról, hogy védetté nyilvánított 
m�szaki emlék el�tt állunk, ezek a gépek 
biztosan megmenekülnek a hulladék-
udvarok torkából. A hazai nyomdaipar 
egyetlen ehhez fogható emlékhelye,
a gyomai Kner Múzeum már csak az 
idegenforgalmi szezonban érhet� el 
a hét négy napján... Talán még nem kés� 
a nyomdaipar számára sem! Még ha nem
is eredeti helyén és valóban m�köd� 
nyomdát, de egy enteri�r kiállítást bizto-
san összehozhatnánk közös er�vel. Akit 
érdekel a téma és a szép, régi nyomda-
gépek, a Magyar Grafi ka facebook oldalán 
– www.facebook.com/MagyarGrafika – 
m�köd� zárt csoportba jelentkezhet. 

Közép-Európa egyik legrégibb kékfest� üzeme 
m�ködött Pápán, a 18. században épült barokk 
házban. A híres Kluge-féle m�hely teljes felsze-
relése eredetiben tekinthet� meg a múzeumban. 
Nyomógépek, kádak, mángorlók, nyomódúcok 
szerepelnek a gy�jteményben, de megmaradt az 
irattár és a laboratórium is. Az állandó kiállítás 
a m�hely történetét, a kékfest�gyártás folyama-
tát mutatja be. A múzeumban megtekinthet� a 
nemrég elhunyt Bódy Irén érdemes m�vész al-
kotásai közül is néhány. Bár a munkát 1956-ban 
beszüntették az üzemben, a gépek még ma is 
m�köd�képesek! Kluge Károly 1783-ban Sárvá-
ron alapított kékfest�m�helyt, majd 1786-ban 
áttelepült Pápára. 

A 18. század végén épült üzem épületét több-
ször átalakították, 1956-ig a Kluge család hét ge-
nerációja dolgozott benne. Az alsó szinten az 
anyag-el�készítést végezték; itt f�zték és kemé-
nyítették a vásznat, azután a „küpa- szoba” me-
dencesorában festették. Az els� emeleten folyt a 
mintázás, a fels� szinten szárítottak. A múzeu-
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mot 1962-ben nyitották meg, 1983-ban pedig a 
kékfest�m�hely kétszáz éves évfordulóján felújí-
tották.

A KLUGE KÉKFEST� CSALÁD 200 ÉVES 
TÖRTÉNETE ÉS A KÉKFESTÉS TECHNIKAI
RÉSZÉNEK BEMUTATÁSA

A 18. század második felében a hazánktól nyu-
gatra es� területeken a textiliparban és a fest�-
mesterségben munkaer�-felesleg képz�dött. Ezért
az egyéni vándorutak és a családi áttelepülések 
egyaránt növelték a magyarországi kékfest�-
mesterek számát. Így kerültek Magyarországra a 
Kluge család �sei a szászországi Sorauból (Zary,
Lengyelország), magukkal hozva a textilnyomás

új eljárásait, a rezervnyomású hideg indigócsá-
vás festést. A textilfestésnek ezt a módját a koráb-
bi „Schön und schwarzfärber” kifejezés fedte a
19. század közepéig. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a „Schönfärber” a „szépfestéssel”, színesposztó-
és vászonfestéssel foglalkozott, a schwarzfärber
pedig általában a fekete festést gyakorolta.

A keleti indigós rezervnyomás szintén az em-
lített területeken jelent meg a 18. század els� fe-
lében, a fest�anyaggal, a kék színt adó indigóval
együtt. A mintázáshoz szigetel�masszát alkal-
maztak, amely védte a textil fehér alapszínét a
kék megfest�dést�l. A redukált indigó a fest�-
medencékben többszöri merítés, majd leveg�z-
tetés után, az oxidáció következtében fokoza-
tosan egyre kékebbre festette a pamut-, illetve
lenvásznakat. A kifestés után 1–1,5 százalékos
sósavas-kénsavas fürd�ben leoldották a min-
tázóanyagot, és el�t�nt a fehér alapszín. Ez a
kék-fehér szín a keleti porcelánoknak volt a jel-
lemz�je, ezért is illették a fest�k az új eljárást

„Porcellandruck” „drucken auf Porcellan Art” ki-
fejezéssel.

A kék szín festésére a középkor óta a csüllenget 
(Waid, Isatis tinctoria) alkalmazták, szántóföldi
méretekben termesztették a türingiai és a fran-
cia Picardia tartomány földm�vesei, földesurai.
A színtartóbb indigót eleinte a csülleng javítá-
sára használták, majd ez utóbbi a 19. században 
uralkodóvá vált.

Johann Friedrich Kluge Sárváron telepedett 
meg, majd 1777-ben a pozsonyi f�céhbe kérte
felvételét. Fia, Carl Friedrich Kluge vándorútjá-
ról hazatérve 1783-ban önálló m�helyt alapított
Sárváron, majd 1786-ban családjával áttelepe-

Küpa-szoba, el�térben az indigó �rlésére használt 
golyókkal
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dett Pápára. Az egyre er�söd� m�hely az utcai
földszinten – boltíves lakás és üzlet helyett – egy, 
az utcasorban méltóságteljesen megjelen� emele-
tes házként épült fel 1869-ben, eklektikus stílusban.

Európában a textilnyomás gyorsítására hen-
gernyomó gépek beállításával is kísérleteztek 
a 18. század végén és a 19. század els� felében, 
de nagy költsége miatt nem terjedt el a kisebb 
üzemekben. Velük párhuzamosan megjelentek 
a szakaszosan nyomó Perrotine-gépek, el�ször 
kézi hajtással, majd a g�zgépek térhódításával
mechanikus hajtású kivitelben. A Pápán 1865
körül m�köd� hat kékfest� közül a leger�sebb a 
Kluge- üzem volt. A 19. század közepének, máso-
dik felének gazdasági, ipari fellendülése, keres-
kedelmének növekedése a pápai Kluge céget is a 
kapacitás növelésére, a modernizálás megkezdé-
sére serkentette. Így került sor a régi fest�szoba,
a küpa-szoba b�vítésére – 12 fest�medence be-
építésével –, az új üzemépület megvalósítására a 
Tapolca-patak partján 1880-ban. Az els� emele-
ten a hagyományos kézi nyomás végzésére szol-
gált a „tarkázó-szoba”, a laboratórium, mellette 

Száradó késztermék Labor

G�zer�vel: mechanikus meghajtású termelékeny berendezések

pedig a kézi hajtású, favázas Perrotine-gép m�-
ködött. E tömegáru termelését lehet�vé tev� be-
rendezkedés megkívánta az új apró mintás, de
a régiekb�l átvett motívumokban is b�velked�
mintafák használatát. Az üzem százéves jubileu-
mára, 1883-ban, olyan szintre emelkedett a ter-
melés, hogy azt 1884-ben „Blaudruck-Färberei”
címen a dunántúli üzemek közül a vezet� cégek 
közé sorolták. Erre az alkalomra készült egy mes-
terremek számba men� 12 személyes díszabrosz
ötszínnyomással. Az üzem további b�vítésére a
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patakon túl került sor a 19–20. század forduló-
ján. Egy hosszú, földszintes épület fogadta be a 
23 lóer�s g�zgépet, a vele meghajtott mángorlót,
keményít�gépeket, szárítócilindereket, a g�zzel
felf�tött hengersort, amelyen a puha áru is ki-
készítést nyert. Külön szobában végezték az úgy-
nevezett fényezést. Teljes kapacitással az els� vi-
lágháborúig dolgoztak. Ebben az id�ben készült 
egy csoportkép a személyzetr�l, közöttük 22 fér-
fi t, 3 inasgyereket, 24 eladót, valamint Kluge Ká-
rolyt és családját láthatjuk (1912).

A fellendülést a második világháború vetette 
vissza, a termelés visszaesett a kézi technikára. 
A mesterséget hét generáció vitte végig a család-
ban, és m�helyként egészen 1956-ig m�ködött. 
Ezután az épületek és a berendezési tárgyak m�-
emléki védettséget kaptak, és 1962-ben nyílt 
meg, mint múzeum.

A Kékfest� Múzeumot a Kluge cég fennállásá-
nak 200. évfordulójára újították fel és azóta há-
rom állandó kiállítás jött létre:
A Kluge család 200 éves története, a kékfestés 

technikai részének bemutatása.
 Bódy Irén érdemes m�vész, akadémikus életm�-

Korabeli szaksajtó

kiállítása.
A magyarországi kékfest� m�helyek és mesterek.

Cím: 8500 – Pápa, Március 15. tér 12.
Telefonszám: +36 89 324 390
E-mail: kekfesto@klugemuzeum.hu, 
kekfesto.papa@museum.hu
Nyitva tartás: szeptember 1-jét�l március 31-éig,
keddt�l szombatig 9–16 óra között, április 1-jét�l 
október 31-éig, keddt�l vasárnapig 9–17 óra között
Múzeumvezet�: Reidmár Linda

A vezet� tajvani vállalkozás, a Ting Hsin Interna-
tional Group, a világ legnagyobb instanttészta-
gyártója tíz manroland hatszínes ROLAND 700-
as nyomdagépet üzemeltet folyamatosan, napi
három m�szakban, mióta 2007-ben létrehozta 
saját nyomdáját.

Mivel a Ting Hsin International termékei ki-
emelked� nyomtatási min�séget és nagy meny-
nyiség� termelést igényelnek, szigorú tesztek és 
más ismert vezet� nyomdagépgyártókkal történt 
gondos összehasonlítás után ismét egy manro-
land hatszínes ROLAND 700-as gépet rendeltek,
mely nemcsak kielégítette, de felül is múlta elvá-
rásaikat. Az átlagos nyomatszám évente gépen-
ként 90–100 millió ív. 

Egy másik neves tajvani csomagolóanyag-
nyom tató cég, a Shang Yang Printing szintén de-
monstrálta bizalmát a manroland íves nyomda-
gépei iránt számos visszatér� megrendelésével. 
Els� manroland hatszínes ROLAND 900-as lak-

kos gépüket 1990-ben rendelték meg. Ahogy a
termelési igények n�ttek, vásároltak egy ötszínes,
B1-es formátumú ROLAND 700-as íves ofszet
gépet, majd 2011-ben tovább növelték kapacitá-
sukat egy hatszínes ROLAND 900-as géppel. Az
igények b�vülése miatt idén egy ROLAND 700
HiPrint típusú hatszínes, lakkos gép beszerzését
tervezik. Wei úr, a Shang Yang Printing ügyve-
zet� igazgatója elmondta: „Folyamatos közeli
partneri kapcsolatban vagyunk a manrolanddal
évtizedek óta. Nagyon elégedettek vagyunk fej-
lett nyomtatási technológiájukkal és hatékony
szervizükkel. A manroland segít versenyképes-
ségünk meg�rz ésében a gyorsan változó nyom-
daipari környezetben. Bízunk a manrolandban,
és támaszkodunk rá!”

A manroland íves üzletág szándéka, hogy a
legmegbízhatóbb üzleti partnerré váljon, ki-
elégítve az ügyfelek kiváló min�ség iránti igé-
nyeit.

Tajvani nyomdák ismét rendelnek
„BÍZUNK A MANROLANDBAN ÉS TÁMASZKODUNK R Á”


