Bumm! Elre, bumm! Hátra!
L ÁTO G ATÁ S A N A LO R S G R A FI K A N YO M DÁ B A N
Keresztes Tamás

Vác, Eötvös utca 16. Csendes utcácska, nem meszsze a városközponttól, békés lakókörnyezet,
senki se gondolná, hogy a környezetbe simuló házban különleges nyomda mködik. Még a
nyomdákra jellemz gépkattogás hangja sem
szrdik ki. A heidelbergi ofszetgép szorgalmas
„ciccegését” is már csak akkor halljuk meg, amikor Csorba András igazgató végigkalauzol min-

ket az épületben, hogy aztán az egyik ámulatból
a másikba essünk. Na, persze nem annak a négyszínes, B3-as ofszetgépnek a látványától, amelybl
éppen egy katalógus szép, színes lapjai sorjáznak
el, még csak nem is a korszer CtP-berendezéstl, amelyen nem csak a saját nyomólemezek
készülnek, de bérmunkára is futja a teljesítményébl. Ilyeneket látni máshol is. A meglepetés

TÍZ NAP A VÁCI GR AFIK AI MHELYBEN
nézd, hogy állnak a dolgok
régóta álmodsz egy tökéletes mhelyt
óriásit, egy csarnokot:
egy graﬁkai prést – itt, ott egy rajzasztalt
festményeket sokat
festékek, tusok, papír, nagyon sok papír,
ﬁlcek, celluxok,
boldogságok
és neked semmid, se pénzed, se tzre való fa,
se energia
semmi
csak álmok
egyszer, egyszer, szegre akasztható álmok
ez van.
és egyszer csak ott találod magad, és
graﬁkai prés és lito,
és kövek / amelyekbl egy berlini falat építhetnél / és
papírok, rakásban hosszú
széles, lágy, vékony, vastag, fehér, sárga
és szitanyomat…
és ofszetgép bumm! – elre, bumm! – hátra…
…a prések, a kövek, a hivatás.
hat órakor felkelsz, kilenc órára már készen is a nyomatok,
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színben, tíz órára teljesen felébredsz, bumm! –
elre, bumm! – hátra
litográﬁa
valahogy így van ezzel a vác-cal, bumm! – elre,
bumm! hátra
és kész a litográﬁa…

akkor ér minket, amikor benyitunk abba a mhelybe, amelynek nagy részét egy százéves knyomó gép foglalja el. Az öreg „matuzsálem”nem kiállítási tárgy, hanem egy ma is mköd
csoda, amely most ugyan éppen pihen, de a
mhelyben szerteszét láthatók a kész és félbehagyott nyomatok és üzenetek, hogy még visszajövünk, és folytatjuk a munkát.
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Nem csak ezek tanúskodnak az itt folyó alko- adott ki. Jelents értéket hozott létre a sokszorotómunkáról: a polcokon simára csiszolt Solnho- sított graﬁkák területén.
feni mészklapok várják, hogy valaki zsíros kréA Nalors Graﬁka a mvészet és a kultúra támotával fölrajzolja rájuk álmait, mert sok mvész gatását is feladatának tartja. 1992 óta a Nalors
számára valóban álom, hogy a mhelyben a li- Graﬁkánál kb. 3500 kiadás készült. Az egyes kitográﬁa mellett a szitanyomó technikát is gya- adások költségeinek nagy részét többször a Grakorolhatja, és ehhez a mhelyeket alapító és ﬁkai Mhely állta. Ezzel meg tudtuk valósítani a
mködtet Szabó István litográfus és Termann célunkat, azt, hogy a magyar mvészetet és kulIstván szitanyomó mesterektl még szakmai túrát kitartóan támogassuk.
segítséget is kap.
De számos külföldi mvész is élvezhette ezt a
Az elz oldalon olvashatjuk az itt eltöltött szolgáltatást.
napokról írt furcsa, szabadsoros versét az egyik
A Nalorsnál minden területen nagy tapasztavendég mvésznek, Dan Pejovschi-nak.
lattal rendelkez nyomdász mesterek dolgoznak.
Ami a mvészeknek az alkotás öröme, a látogaA vendég mvészek a segítség mellé, ha kell,
tónak szakmai kaland, a fenntartónak és üzemel- még szállást is kaphatnak. A tökéletes alkotástetnek valószínleg hivatástudat és napi kihívás. hoz, a következ napi nyomtatási munkára tör1986-ban alapították „Országos Graﬁkai Mhely” tén felkészüléshez délután és gyakran éjszaka is
néven a váci mvészeti alkotómhelyt, graﬁkai élnek a mhely adta helyi és technikai lehetsényomdát.
gekkel. Az emeleten egyszeren berendezett, de
1992. január 1-jétl Nalors Graﬁka Kft. néven kényelmes szobában pihenhetnek. Mint hallotmködik, továbbra is elssorban a magyar graﬁkát tuk, szívesen igénybe is veszik ezt a lehetséget,
mivel így szabadabban tudják beosztani a munés a magyar graﬁkusmvészeket kívánja szolgálni!
„Ennek a szándéknak a realizálásához egyetlen kával töltött idejüket.
szakmai fórumtól, a Magyar Graﬁkusmvészek
Arról, hogy mit jelent számára a mhely, így ír
Szövetségétl remélhetünk partneri támogatást” a festmvész Kádár Katalin:
– írják az alapítók a Szövetségnek.
Az elmúlt több mint huszonöt évben a Nalors „Az utca kedves és csendes,
Graﬁka számtalan graﬁkát, mvészeti könyvet, A kávé friss és élvezetes,
katalógust és más nyomdai terméket készített és A munkálkodás a mhelyben szorgos és elmélyült,
Termann Pista türelmes és segítkész.
Mindent egybevetve: csillagos ötös.
A többi már rajtam múlik.”

Mi, ma csak a szorgos és elmélyült munka végeredményét láthattuk, de a többivel maximálisan egyetértünk. Mindenesetre ígéretet kaptunk Csorba Andrástól, hogy visszatérhetünk
egyszer, amikor munka közben is láthatjuk a
gépeket, és találkozhatunk a munkatársakkal
is. Visszajövünk.
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