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MMáájjuuss  77--éénn  üünnnneeppeellttee  aallaappííttáássáánnaakk  ttiizzeennööttööddiikk  
éévvffoorrdduullóójjáátt  aa  PPyytthheeaass  KKfftt..,,  aammeellyy  kküüllöönnlleeggeess  
kkiiaaddvváánnyyaaiihhoozz  kköönnyyvvkkiiaaddóótt,,  ggrraaffiikkaaii  ssttúúddiióótt  ééss
nnyyoommddáátt  iiss  mműűkkööddtteett..  EErrrree  aazz  aallkkaalloommrraa  hhíívvttaa
mmeegg  aa  kkfftt..  ttuullaajjddoonnoossaa,,  KKeelleemmeenn  EEöörrss  ééss  ccssaallááddjjaa
üüzzlleettii  ppaarrttnneerreeiikkeett  ééss  aa  sszzaakkssaajjttóó  kkééppvviisseellőőiitt  
aa  XXXXIIII..  kkeerrüülleettii  RRóózzssaavvööllggyybbeenn  lléévvőő  nnaaggyyoonn  
sszzéépp  vviilllláábbaa,,  aahhooll  aa  kkiiaaddóó  ééss  aa  ggrraaffiikkaaii  
ssttúúddiióó  mműűkkööddiikk..

Tizenöt évvel ezelőtt a kft. új úton indult el. Elsők
között ismerték fel, hogy a nyomdaipar az elekt-
ronika térhódításával gyökeresen megváltozik.
A semmiből indulva, folyamatos műszaki fej-
lesztéssel és szakmai fejlődéssel úttörő szerepet
vállaltak a DTP, a digitális fotó, a könyvdigitali-
zálás, a digitális nyomtatás területén. A kft. neve
is arra utal, hogy új úton indultak el: 1989-ben
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közremű-
ködésével létrehozott kft.-t az egyetem akkori
rektora javaslatára arról a görög hajósról nevezték
el, aki az i. e. 4. században azért bontott vitorlát,
hogy meghódítsa a tengert és megtalálja a világ
nyugati szélét. Az volt a cél, hogy a kft. is azért
bontson vitorlát, hogy mindvégig az élen haladjon.

Az elmúlt tizenöt évben ez sikerült is. A siker-
történetnek egyik jelentős állomása volt a PXP
Első Magyar Digitális Nyomda Rt. létrehozása
a Ratkovics Péter vezette Partners Hungary Kft.-
vel közösen. A cég első magyar digitális nyom-
daként jelentős eredményeket ért el.

A következő nagy ívű lépés az volt, amikor a
Xerox Magyarország Kft.-vel közösen, a Xerox
DigiBook 6000 RGB berendezés működtetésével,
könyvdigitalizálással kezdtek foglalkozni. Ez óriá-
si lehetőség ahhoz, hogy olyan egyedi, több
száz éves könyvekről készítsenek élethű példá-
nyokat, amelyek a féltve őrzött egyedi értékek
másolatának tanulmányozását, olvasását lehe-
tővé teszik. Így készült el elsőként a Széchényi
Könyvtárban lévő harmincöt Corvina tizenegy-
ezer oldalának digitalizálása és digitális nyom-
tatása. Ez a munka ismét a Pytheas Kft. úttörő

cselekedete volt, amelyet azóta sikeresen folytat.
Ezzel olyan új lehetőséget teremtettek, hogy
nem csak egy-egy reprintet lehet megjelentetni,
hanem több példányt is, az esetleges könyvvásár-
lói igényeket kielégítve. Több középkori, valamint
18–19. századból való egyedi kötetek másolatait
készítették el, és kiadójuk útján terjesztik. Ilyenek
például: Balassi Bálint: Istenes énekek, Bod Péter:
Magyar Athenas, Flavius: Roma Instaurata,
Hieronymus Orteilus: Chronologia, Székely István:
Chronica című munkája. Jelenleg előkészületben
van például a Kalocsai Főszékesegyházban őrzött,
pálmalevélre írt páli nyelvű szöveg különleges
kéziratának digitalizálása. 

Azok a vendégek, akik elfogadták a Pytheas
Kiadó meghívását, és együtt ünnepelték Kelemen
Eörssel és családjával ezt a szép születésnapot,
nemcsak a villányi borokat kóstolgathatták a gyö-
nyörű kertben felállított sátorban – természetesen
nem üres gyomorral –, hanem megismerhették
a házigazdák által kötetlen program keretében
bemutatott kiadói, grafikai, könyvdigitalizálási
tevékenységeket is.

Kellemes együttlét volt, ezúton is gratulálunk
a születésnaphoz, és várjuk az újabb előrelépést.

Tizenöt éves a Pytheas Kft.
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