
89MAGYAR GRAFIKA 2004 /8

Szakirodalom
NYOMDÁSZOK KÖZLÖNYE (1883–1885)

PPeerrssoovviittss  JJóózzsseeff

Pusztai Ferenc arcképe

SSzzaakkiirrooddaallmmuunnkk  eezz  iiddeeiigg  ccssaakk
éérriinnttőőlleeggeesseenn  eemmllíítteetttt  llaappjjaa,,  
aa  NNyyoommddáásszzookk  KKöözzllöönnyyee,,
aammeellyy  aa  GGuutteennbbeerrgg  ééss    aa
TTyyppooggrraapphhiiaa  mmeeggjjeelleennééssee
uuttáánn,,  iiddőőrreennddbbeenn  aa  hhaarrmmaaddiikk
vvoolltt..  AA  llaapp  öösssszzeess  sszzáámmáátt  
ssiikkeerrüülltt  ffeellkkuuttaattnnii,,  aa  kköözzeell  
fféélléévveess  kkuuttaattáássii  eerreeddmméénnyy  
rröövviidd  öösssszzeeffooggllaallóójjáátt  jjeelleenn  
íírráássoommmmaall  bbooccssááttoomm  úúttjjáárraa..

A Nyomdászok Közlönyének
mindössze három évfolyama
jelent meg: az I. évf. 1. sz. 1883.
június 1-jén, az utolsó szám pe-
dig, a III. évf. 13. sz. 1885. július
1-jén került ki a sajtó alól. A lap
fejlécén szak- és társadalmi lap-
nak definiálta magát. Havonta
kétszer jelent meg Budapesten:
minden hónap 1-jén és 16-án.
Indulásakor a felelős szerkesztő
Pusztai Ferenc, később Ács Mi-
hály volt. A szerkesztőség a Bu-
dapest II., Hattyú utca 10. szám
alatt, a kiadóhivatal pedig a Bu-
dapest VIII., Hunyadi utca 32. sz.
alatt működött. A lap előfizetési
ára: fél évre 1 forint, negyed évre
50 krajcár. Egyes szám 10 kraj-
cárért volt kapható. A fejlécen
szerepelt még a „kéziratok vissza
nem adatnak” és a „hirdetések
árszabály szerint” információ.
A lapot a Franklin Társulat nyom-
dájában nyomtatták. Példány-
számra vonatkozó pontos adatok
nincsenek, illetve a szükség sze-
rinti kitétel volt használatos. Az
első szám megjelenését ötszáz
példányra tervezték, de hétszáz
példányban lett kinyomva.

A lap kiadása körülményeit
vizsgálva megállapítható, hogy
az akkor még kétnyelvű (német
és magyar) Typographia „ellen-
lapjaként” jött létre, pontosab-
ban annak magyarosításáért küz-
dött. Felelős szerkesztője, Pusztai
Ferenc, az első számban rávilá-
gít arra, hogy miért is született
a lap: „Teremteni magyar szak-
irodalommal magyar nyomdá-
szati ipart … őszintén akartuk
ezt már régebben megjelenő
Typographia című nyomdászati
lapban megteremteni, de nem
volt rá terünk, mert a Typo-
graphia kétnyelvűségénél fogva
ott a nyomdász-társadalmi dol-
gokat és szakirodalmat egyszerre
kultiválni, a lehetetlenséggel
határos… Elmondjuk röviden,
hogy 1882. évi december 3-án
azon indítvány, mely a Typo-
graphia egynyelvűségét kérte,
négy szótöbbséggel elvettetett.
Meghajoltunk a többség akarata
előtt, de … kijelenthetjük, hogy
e lapot addig, míg a Typogra-
phia nem lesz egészen magyar és
nem lesz az egylet szakközlönye,
hanem idegen istenek oltára,
addig mi a Nyomdászok Közlö-
nyét támogatni és szellemi mun-
kásságunk tárházává tenni meg
nem szűnünk… Jelszavunk: Csu-
pán magyar szakirodalom teremt-
het magyar nyomdászati ipart!”
Íme a program, megfogalmazott
célokkal.

1883. május 9-én, a magyar
nyelv pártiak egy lapkiadó szö-
vetkezetet alakítottak mintegy
száznegyven taggal. Az alakuló

ülésen kimondták, hogy heti tíz
krajcár tagdíjjal pénzalapot
hoznak létre, amellyel lapot in-
dítanak. Szerkesztőbizottságot
is választottak, amelynek tagjai
voltak Pusztai Ferenc felelős
szerkesztő irányításával Ács Mi-
hály, Dadai Géza, Griesz Ede,
Hódy Soma, Láng József Lipót,
Schwind Béla, Seper Kajetán és
Tanay József. Lapkiadóként Katits
Antal, a kiadó munkatársaként
Aigner József és Grebencz Lajos,
ellenőrként pedig Szabó Dezső
lett bejegyezve.

A vállalkozás a magyar nyom-
dásztársadalomban helyeslésre
talált. Sikerére jellemző volt,
hogy már az első szám megjele-
nése utáni napokban kétszázöt-
ven szaktárs lépett be. Július 27-
én pedig, a már korábban ala-
kult szakmai Társas Kör kérel-
mezte, hogy a Nyomdászok Köz-
lönyét tegyék a kör hivatalos
lapjává. A lap 1883. október 16-ai
10. számában Az olajág c. cikk-
ben egy átirattal foglalkoztak,
amely az anyaegylet választmá-
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A lap egy teljes oldala

nyától érkezett: az elmérgese-
dett viszony békés megoldására
törekedve a nyelv (és nemzeti-
ség) szerint két táborra szakadt
szervezett nyomdászok hattagú
bizottság küldését kérik, hogy
tárgyaljanak. De nagyon lassú
volt a kibontakozás. Egy év eltel-
tével kb. negyvenen kiléptek a
szövetkezetből, de a lap továbbra
is erős alapokon állt, kitartásra
buzdítva pártolóit, 1884. június
29-én újjáalakult. Tisztújítás tör-
tént (a régi vezetés majd kilenc-
ven százalékban megmaradt),
de az addigi heti tíz krajcár járu-
lékot ötre leszállították. Ismét

felmerült a Társas Körrel való
egyesülés gondolata, de ez csak
elvben valósult meg.

A második év első ülésén (1884.
július 3.) Ács Mihály elvállalta
a leköszönő Pusztai Ferenc fele-
lős szerkesztői posztját, aki to-
vábbra is a lap munkatársa ma-
radt. Kiváló szerzőgárdájának,
munkatársainak köszönhetően
egyre több szakmai írás egyre
magasabb színvonalon érkezett
a szerkesztőségbe, ezért „la-
punk, mely az első évben több-
nyire négy oldal volt, a második
évben majdnem mindig hat,
sőt nyolcoldalnyi tartalommal is

bírt”, olvasható az egyik elemző
cikkében. Felmerült a heten-
kénti megjelenés gondolata is,
amelynek kulcsa elsősorban a
tagbővítésben rejlett: „Ne az le-
begjen előttünk, hogy néhány
krajcárral többet áldozunk la-
punkra, hanem az, hogy a ma-
gyar nyomdászat fölvirágzására
és a magyar nyomdászati szak-
irodalom megteremtésére áldo-
zunk, s a mi ügyünknek haszná-
lunk vele” érvelt a (–rí) szignójú
cikk szerzője. Elsősorban a vidé-
ki szaktársak aktívabb részvéte-
lét várták, de végül maradt a két-
heti megjelenés.

Állandó és alkalmi rovatok
voltak. A Szakügyek rovatban a
Nyomdászok Közlönye és a Typo-
graphia közti vitaanyagot, érve-
ket és ellenérveket, észrevétele-
ket közlik. A lap a szervezeti
ügyekről tájékoztat, a szakmához
kapcsolódó minden lényeges
dologgal (pl. az Ipartörvénnyel)
foglalkozik, és természetesen
bő terjedelemmel szakirodalmat
közöl. Állandó téma az egész-
ségügyi helyzet. Például dr. Far-
kas Kálmán, aki 1873 óta a segély-
egylet orvosa volt, statisztikájá-
ban kimutatta, hogy az elhalt
nyomdászok nyolcvanhat száza-
léka tüdővészben szenvedett az
áldatlan nyomdai állapotok mi-
att. Kiírtak a lapban olyan „nyom-
dákat”, amelyekben a minimális
egészségügyi követelmények is
hiányoztak. Baleseti leírásokat és
halálozási statisztikákat közöltek.
A lap harcolt a szakmát tönkre-
tevő tisztességtelen ár ellen: „Tíz
éve még minden nyomdának
meg voltak a rendes megrende-
lői, a munkást tisztességesen
díjazhatták, sőt kényszerültek is
díjazni, mert nem volt annyi fe-
lesleges munkaerő. Másként
van ez ma. Tanoncokat tarta-
nak, akik négy éven át tapossák
a gyorssajtót és meg is tanulnak
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Nyomdabelső a 19. században

szedni – de miként! Olcsón fel-
vállalnak minden nevezhető
nyomtatványt – de nincs köszö-
net benne. Pedig ezt meg lehe-
tett volna akadályozni még csírá-
jában, mert, hogy így van, csak
mi vagyunk okai” – írta száz-
húsz évvel ezelőtt a cikk szerző-
je (ugye, nincs új a nap alatt?…).

Állandó rovatot nyitottak
A könyvpiacról címmel, amely-
ben nyomdászszemmel vizsgál-
ták a kiadványokat. A cél az volt,
hogy helyes ítéletet mondjanak
a nyomtatványokról, illetve egy-
egy kiadvány elemzésén ke-
resztül szemléletet formálja-
nak. Ennek jegyében felléptek
a hazai nyomdák érdekében,
deklarálva, hogy ne a Lajtán túli
bécsi és németországi nyomdá-
kat lássák el a hazai kiadók mun-
kával.

Statisztikákat közölt a lap:
„A hazai könyvnyomdák létszá-
mának pontos ismerete ránk
nézve több tekintetben szüksé-
ges, előnyös.” Kérik a vidéki fő-
nököket és szaktársakat, hogy
közöljék az esetleges cégválto-
zásokat, új nyomda nyitását;
vagy bármely változásról tudó-
sítsanak.

A Levelezések rovaton keresz-
tül kiterjedt kapcsolatot tartot-
tak az olvasókkal, cikkeket kér-
tek, azokra válaszoltak.

A Különfélék rovatban sok hír,
információ jelent meg. Például
„kis színeseket” közöltek kül-
földről: A hollandi nyomdászok
divatba akarják hozni, hogy
minden világoszöld papírra kék
festékkel nyomtatnak, mert az
állítólag szemkímélő. Közlik a
„Freie Künste” c. lap dicsérő-
biztató levelét. Hír olvasható egy
félkezű betűszedőről, aki a Pen-
silvaniai Lehington „Carbon
Advocate” nyomdában dolgozik.
A szedővasat a szedőszekrény-
hez erősítve, naponta nyolcezer
n-et szed, oszt és korrigál. A lap
közreadja, hogy Olaszország-
ban 1378 hírlap és folyóirat
jelenik meg, hogy a londoni
nyomdászegyletnek ötezerhat-
száz-hatvan tagja van, ahová
egy év alatt 366 új tag lépett be.
Közli, hogy új betűszekrényeket
hoztak forgalomba Észak-Ame-
rikában, amelyek anyaga papír,
a gömbölyített rekeszek tisztítá-
sa egyszerűbb, no és a legfőbb
érv, hogy olcsóbb, mint a jelen-
legi fa. Informál arról, hogy

Madagaszkáron hat nyomda is
van, amelyeket misszionáriu-
sok működtetnek stb.

A humor is megjelent a hasá-
bokon. Hírként átvett „egy gyön-
géd tudtuladást”, miszerint az
egyik colorádói lap a szerkesz-
tője eltűnése miatt beszüntette
tevékenységét, ugyanis „a szer-
kesztőt utoljára egy fa alatt lát-
ták állni néhány emberrel, akik
erősen húztak egy kötelet”. De
közölte a genuai érsek pásztor-
levelét, miszerint az érsek az
Epoca c. lap íróit-szerzőit, szedő-
it, a lapkihordókat és -eladókat,
valamint annak olvasóit egyházi
átokkal sújtja.
A második évfolyam közepétől
egy oldal terjedelemben hirde-
téseket is közöltek. Nézzük, kik
és milyen hirdetéseket jelentet-
tek meg akkoriban: „Ügyes kézi-
sajtó-nyomó azonnal alkalma-
zást kap Munkácson Grosz Ignácz
könyvnyomdájában. Feltételek:
Egy formáról 10 órán keresztül
tabelláris munka, punktúrán
2000 nyomást, szaporán és tisz-
tán nyomni.” A lapnak állandó
hirdetői voltak: a Mansfeld Chn.
gépgyár és vasöntöde Lipcséből,
a Lorilleux Ch. és Társa a nyo-
mófestékekkel, Albert és Tsa.
frankenthali gyorssajtó gyára,
Dessauer Miksa fabetűgyára,
asztalos- és gépjavító műhelye,
kenyér- és címbetűk, nyomdai
anyagok forgalmazója, Fischer
és Mika betűöntödéje a Buda-
pest, Király utca 88-ból.

w

Az utolsó szám 1885. július 1-
jén jelent meg, melyben La-
punk barátaihoz c. cikkében
búcsúzott a szerkesztő az olva-
sóktól. A lap kétévi küzdelme
meghozta gyümölcsét, elérte
célját: a Typographia magyaro-
sítását. Célba érve, a Nyomdá-
szok Közlönye megszűnt.


