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Stílusosan az idei vándorgy�lésre jelent meg 
az egyesület legnagyobb hagyományú rendez-
vénysorozatának történetét bemutató könyv 

„Modernkori valcolás – A PNYME vándorgy�lé-
sek krónikája 1993–2021” címmel.

A könyv négy nagy szerkezeti egységb�l áll. 
Egy informatív bevezet�, amely az el�d rendez-
vény, az 1972-ben indult és húsz éven át sikeres 
Mérnök-technikus találkozók létrejöttének hát-
terét�l kezdve írja le a vándorgy�lések szerve-
zésének legfontosabb fordulópontjait egészen a 
pandémia hatásáig.

A második nagy blokk a tulajdonképpeni kró-
nika, amely oldalpárokban mutatja be 28 év ván-
dorgy�léseit. Páros oldalon mindig az aktuális 
program, a páratlanon kapcsolódó fotók, infor-
mációk, érdekességek. Jól áttekinthet�, feszes szer-
kezet, nagyon eltér� mennyiség� forrásanyagból.

A harmadik egységben pedig néhány elkö-
telezett „vándorgy�lés-rajongó” gondolatai ol-
vashatók, hogy nekik mit jelent, ha meghallják: 
Nyomdász vándorgy�lés.

A negyedik rész kevésbé olvasmányos, viszont 
a leginkább informatív és elmélyülésre ad al-
kalmat. Vagyis statisztikák. A statisztika ugyan 
nem egy hálás m�faj, mert aki készíti, attól nagy 
figyelmet igényel, hisz elég egy apró elírás és jó 
esetben csak szégyenkezhet. Aki pedig könyv-
ben találkozik vele, az lehet, hogy inkább átla-
pozza. A szerz�k mégis fontosnak tartották, mert 
egy m�szaki egyesületet f�leg m�szakiak és köz-
gazdászok alkotnak, akiknek egy statisztika nem 
büntetés, hanem munkaeszköz. A könyvben kö-
zölt statisztikák pedig az 1972 és 2021 közötti, a 
Mérnök-technikus találkozókkal együtt 20 + 28 
PNYME nagyrendezvényr�l mesélnek. De az is 
szempont, hogy mint kutatható adatbázis, ez 
marad meg legtömörebben az utókornak.

A könyv szerz�párosa Pesti Sándor, az egyesü-
let el�z� ügyvezet�je a Mérnök-technikus talál-
kozók és vándorgy�lések 1984 óta állandó szer-
vez�je és Persovits József, akinek ez a kötet a 20. 
nyomdaipari témákban megjelent könyve.

Könyvismertet¢
Pesti Sándor

A könyv az egyesület és az Optima Téka Ki-
adó közös gondozásában jelent meg és az Alföl-
di Nyomda nagylelk� adományaként kaphatták 
meg az idei vándorgy�lés résztvev�i. A könyv 
kereskedelmi forgalomba nem kerül, de „ván-
dorgy�lés-rajongóknak” (korlátozott számban) 
az egyesületben hozzáférhet�. 

A valcolás az a hagyomány volt, mikor a nyom-
dászinasból – vizsgáit letéve – „segéd” lett, majd 
az ismeretei elmélyítésének szándékával „ván-
dorlásba kezdett”. Más városokban lév� nyom-
dáknál kapott, illetve vállalt munkát hosszabb- 
rövidebb id�re. Manapság az Erasmus program 
kínál hasonló lehet�ségeket. 

(Err�l részletesen a Magyar Grafika 1999/2. és 
2000/4. számaiban olvashatunk.)

Persovits József – Pesti Sándor

Modernkori valcolás
A PNYME vándorgyûlések krónikája

1993–2021

Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
Optima Téka

Abban semmi újdonság nincs, korábban sem volt, hogy nincs
fontosabb, mint a közvetlen személyes kapcsolatok és a kommuniká-
ció, a szakmai ismeretek gyors áramlása. 

Mondhatnánk azt is, hogy szinte történelmi szükségszerûség volt,
hogy a Mérnök-technikus Kör vezetése elkezdett szervezni egy, az
egyesület életében korábban soha nem ismert rendezvényt, egy két-
napos vidéki programot szakmai elôadásokkal, üzemlátogatással,
közös esti bulival. Ez volt az elsô Mérnök-technikus Találkozó 1972-
ben, amit 19 követett egészen 1992-ig.

Ezen elôzmények után nem hirtelen kipattant ötletbôl, de valójában
szerves fejlôdés következtében jött el az a pillanat, mikor a
Nyomdaipari szakosztály vezetôjeként azt javasoltam a szakosztály,
majd az egyesület vezetésének, hogy válasszuk ketté a program-
jainkat. Hozzunk létre egy új, évente megrendezett kétnapos
nagyrendezvényt NYOMDÁSZ VÁNDORGYÛLÉS néven, mindig más
helyszíneken, és amely mindenki számára nyitott programú.

Az elsô, ilyen néven szereplô rendezvényünket 1993-ban Egerben
tartottuk és 2019-ig évente vonzott – igaz az általános trendekre
jellemzôen szintén folyamatosan csökkenô létszámokkal, de – még
2019-ben, azaz a pandémia elôtti utolsó „békeévben” is jóval 100 fô
feletti résztvevôt 56 cég képviseletében. Aztán jött a Covid és 2020
szeptemberében már nem lehetett megtartani. 2021-ben viszont már
szinte újra ott folytatódhatott, ahol a pandémia miatt megakadt, de
azután mégis borult majdnem minden elôzetes terv.

Ezekrôl szól a könyv. 29 év, 28 vándorgyûlés részletes adataival és
kedves emlékeivel. 

Jó szívvel ajánlják könyvüket a szerzôk mindenkinek – és nem csak
egyszeri olvasásra!
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