Működő nyomdatörténeti bemutatót
a skanzenekbe!
Faludi Viktória

Különös találkozónak adott otthont
a néhai Tótfalusi Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola: a hazai nyomdaipar
történetét, történelmét szívén viselő
érdeklődők gyűltek össze. A szakmatörténeti összejövetel egy holland „hobbinyomdász” és egyesületünk vezetősége
szerencsés találkozásának köszönhető.
A PNYME szervezésében Roland Steur úr a holland önszerveződő nyomdaipari baráti társaság működését mutatta be, melyhez hasonló
Magyarországon is működhetne. A 175 tagot
számláló társaság a magasnyomtatás profeszszionális és hobbi szintű hódolóit tömöríti egy
szervezetbe, melynek éves tagdíja 30 euro mindössze. Ez a jelképes összeg lehetővé teszi az évente háromszor megjelenő értesítők kivitelezését,
amiben a szakmai érdeklődésüknek megfelelő
információkról értesülhetnek a tagok.

Szilágyi Tamás

ötletet, jó gondolatot vetettek fel a szakmatörténeti kincsek megmentése érdekében. A nyomdászszakma hagyományainak ápolását, a szakmatörténeti emlékek megőrzését és megmentését tűzték ki célul az egybegyűltek. A gépek
skanzenben való elhelyezésével nem értett
mindenki maradéktalanul egyet, de az mindnyájunk számára evidencia, hogy veszni hagyni
sokkal nagyobb baj, mint kevésbé ideális helyen mindenki számára elérhetővé tenni ezeket
a berendezéseket. A skanzenben való bemutatás

A találkozó résztvevői közül néhányan

Hollandiában tucatnyi nyomdatörténeti múzeum alakult magánerőből, s ezek közül hétnyolc a múzeum minősítést is megkapta. Magyarországon is elkelne hasonló szerveződés. Első
fecskeként Steur úr a nyíregyházi Sóstói skanzenbe hozatott egy tégelysajtót, és júniusban már
a vendégek számára is látogatható lesz a tárlat,
mely élőben mutatja a be a kézi szedés műhelytitkait.
Steur úr egy kavicsot dobott az állóvízbe, s a
hullámok tovább gyűrűzve egyre több hasznos
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Roland Steur és Sándor József

VIRTUÁLIS NYOMDAMÚZEUM
http://www.magyarnyomdasz.hu/
virtualis-nyomdamuzeum

Steur úr egyesületük kiadványait mutatja be

egyébként nagyon jó reklám a szakmának, éljünk vele!
Ezúton is kérjük azon kollégák jelentkezését,
csatlakozását a szakmatörténeti kincseink megmentésére, akiknek ez fontos! Nemcsak régi
gépekkel, berendezésekkel lehet gazdagítani
a szakma emlékeinek kincsestárát, minden dokumentumot, képet, történetet szívesen fogadunk virtuális nyomdamúzeumunkba!

Egy ilyen gépen dolgoztam inas koromban!

Kedves Kollégák! Aki tud feleslegessé vált, útban lévő gépekről, melyeket a tulajdonos a leendő nyomdamúzeumnak adományozna, feltétlenül keresse Pesti Sándort (06 1 457 0633) vagy
Persovits Józsefet (06 30 691 8691), akik segítenek
a szállítást és az ideiglenes elhelyezést megoldani. E-mailben is várjuk a témával kapcsolatos észrevételeket a pnyme@mtesz.hu e-mail címen.

A hazai nyomdászszakma egyik régi álma
egy kézzelfogható, működő gépekkel berendezett színvonalas Nyomdamúzeum. Sajnos
egy ilyen múzeum, jelen pillanatban, anyagi
források hiányában nem jöhet létre. Addig
is, amíg nem találjuk meg a lehetőségét, elindítottuk a virtuális nyomdamúzeumunkat.
Elsődleges feladatunknak tartjuk feltérképezni milyen berendezések, gépek kerülhetnének a majdani múzeumba. Ezen gépekről
egy kategorizált gyűjtőhelyet készítünk, melyben megtalálható lesz a gépek jelenlegi helye,
típusa, története, fényképes bemutatója.
Természetesen nem csak gépeket szeretnénk a virtuális múzeumba, hanem minden
olyan szakmatörténeti emléket, amelyet meg
akarunk őrizni és az utókornak megmutatni.
Az így létrejött digitalizált tartalom már
megfelelő kiindulóalap lehet a további munkához, és csak remélni tudjuk, hogy nem
csak saját magunk örömére dolgozunk, hanem azon fiatal nyomdászok számára is,
akik majd a saját kezükkel szeretnék érezni
a múlt emlékeit.
Az előkészítések során tapasztaltakból egy
dolgot biztosan kijelenthetünk, szakmai öszszefogás nélkül nem fog működni sem virtuálisan, sem valóságosan egy nyomdamúzeum.
Ezért felhívást intézünk minden szakmaszerető nyomdászhoz, hogy segítse, támogassa munkánkat vagy akár aktív részvétellel
hozzájárulhat a múzeum sikeréhez.
Kérjük, jelentkezzenek azon nyomdák,
nyomdászok, akiknek olyan gép, berendezés
van a birtokukban, amely kiállításra érdemes,
és a géppel hozzájárulnának egy múzeumhoz. Továbbá várjuk a nyomdatörténeteket,
szakmatörténeti írásokat, a régi nyomdaiparral kapcsolatos képeket, iratokat.
Bővebb felvilágosítás és technikai információk: Zsiga Róbert, telefon: 06 70 774 8060;
e-mail: info@magyarnyomdasz.hu
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