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A békéscsabai Tevan nyomda
kiadói tevékenysége Tevan 
Andor irányításával nagymér-
tékben hozzájárult, hogy
a nyomdát bibliofil igényű so-
rozatok indításával a modern 
tipográfia egyik fontos hazai
műhelyeként tartsák számon. 

Az 1918-ban indított Tevan
Amatőr sorozat kiadás 1944-
ben megszakadt, és a háború
után munkaszolgálatból vissza-
tért Tevan Andor élesztette
újra. 1945 után a Tevan nyom-
da csak kivételesen foglalkozott
könyvkiadással – 1947 karácso-
nyára újból kiadta (a kötet borí-
tóján 1948-as keltezéssel)
Heltai Gáspár Esopusát.

Tevan Andor hozzákezdett
a sorozat következő kötete, az
Anatole France: Nyársforgató
Jakab meséi című nagyszabású
munka előkészítéséhez.

Ezt a munkát idézi fel e sorok
írója, aki – több mint harminc
éve – levélben kereste meg
a „Nyársforgató” látványos,
művészi illusztrációit készítő
Hincz Gyulát, kérve a nevezetes
könyv előkészítésének műhely-
munkáiba való visszaemléke-
zésre.

A művész 1975. július 25-én
kelt, kézzel írott, kétoldalas vá-
laszlevélben emlékezett Keleti
Artur, Tevan Andor, Hincz
Gyula a „Nyársforgató” alkotó
munkájáról:

„…Reiter László hozott össze
Keleti Arturral. Ő és mások er-
jesztették azt a gondolatot
bennem, hogy a könyvművé-
szettel elmerültebben kezdtem
foglalkozni. Keleti, Anatole
France fordításait kiadásra for-
málva kért fel a Nyársforgató
Jakab meséi kiadandó kötet il-
lusztrálására, s így hozott össze
kiváló barátjával, Tevannal.

A tényleges kiadásra rende-
zés és alkotó munka azonban
csak a háború után történhe-
tett meg. Talán 1946-ban
kezdtünk hozzá a realizáláshoz,
és 1947-ben már teliben vol-
tunk. Ez egy hármas munkabi-
zottság volt (Tevan, Keleti, én).
S hármunk közös együttműkö-
dése, szoros munkája eredmé-
nyeképpen született meg
Tevan műve, a »Nyársforgató«.
Tevan volt a szellemi vezér,
tipográfus, a formaalkotó, kriti-
kus, művész és munkakormá-
nyos, kivitelező. Biztos ítéletei-
nek alá kellett vetni magunkat,

annak hangsúlyozásával, hogy
minden javaslatot mérlegelt,
meghallgatva-megvitatva
s adott esetben elfogadva, ma-
gáévá téve az ő szerény, min-
den kis részletet is megfontoló
okosságával, avval a hivatást
vállaló célból, hogy műve mi-
nél tökéletesebb – a könyvmű-
vészet fejlesztése érdekében
kifogástalanabb legyen…

Szabadabb typoformát, nyi-
tottságot, több játékosságot, új
szabályrendszer fölépítését és
színes illusztrációt kívánt meg.
Tevan dolgozott ki – külön
megbeszélés alapján – az alap-
formára épített minden lapot,
oldalpárt az illusztrációk nagy-
ságrendjéig, a színadás-ten-
denciáig, a kivitelezés techno-
lógiáját is beleértve. 

Tevan Andor többször járt fel
Pestre konzíliumra Keletivel és
velem. A színes alapdúcokat

A „Nyársforgató”, 
az utolsó Tevan-könyv – 1948 
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maga Tevan metszette ki, s
küldte el a betördelt mintákkal.
A mű hibátlan egysége, nem-
csak irányító, ellenőrző, tervező,
nyomdai, hanem mint metsző
nyomdai személyes munkája
eredményeként született meg.

Úgy vélem, és minden bi-
zonnyal így is volt e művéig is,
mint »tevan-i tradíció«. A mű-
vészi és ipari munka ilyen egy-
sége volt ez. Nem egy részlet-
próbát, próbanyomatot,
melyet ő készített, ma is kegye-
lettel őrzök – s gyönyörködöm
az általa meghatározott kon-
cepció és ipari kivitelezés szép-
ségében –, mint könyvművé-
szetünk ma is példamutató
művét.

Tevan mesterrel való kapcso-
latom később pesti funkciójá-
ban is fennmaradt. Tevan Andor
halálával sokat veszítettünk.
Szeretettel és mély tisztelettel
gondolok rá – úgy, mint alkotó
művészre s mint kivételes em-
berre, személyiségre.”

A Tevan nyomda személyze-
te akkoriban 42 fő volt. Az 5 ké-
ziszedőt, 3 gépmestert, 10 be-
rakónőt, 3 könyvkötőt, 10 női
munkást és 6 segédmunkást

foglalkoztató üzem már főleg
csomagolóanyag-nyomtatással
foglalkozott. A zökkenőmentes
termelés biztosítása mellett
a „Nyársforgató” munkálataira
kevesebb idő jutott, ezért egy
esztendő kellett az elkészültéig. 

A könyv kézi szedését, az ere-
deti 18. századi matricáról ön-
tött Didot antiqua betűkkel,
Ancsin János, Dencsi Sándor,
Fercsik János, id. Svecz András
szedték és tördelték. Az illuszt-
rációk fekete szín kliséit a buda-
pesti Sokszorosító Kliségyár ké-
szítette. 

A magasnyomással készült
könyvet Orvos András főgép-
mester irányításával Streit János
és Kendra György nyomtatták,
a klasszikus gutenbergi könyv-
nyomtatás magas szintjén kivi-
telezve. A nemes munkát elis-
merve, Tevan a főgépmesternek
dedikált kötet első lapjára írta:
„Orvos Andrásnak hűséges és
nagyrabecsült munkatársam-
nak, a könyv létrehozása köz-
ben s az alkotás  lázában eltöl-
tött szép idők emlékére.
Békéscsaba, 1948. karácso-
nyán, Tevan Andor.”

A Tevan Amatőr sorozat záró
köteteként megjelenő Anatole
France: Nyársforgató Jakab me-
séi című kötet, Keleti Artur for-
dításában, Hincz Gyula 104
színes illusztrált rajzával – hatvan
éve – 1948-ban a karácsonyi
könyvpiac legszebb könyve lett.

Dicsérő méltatások egész
sora jelent meg a sajtóban ne-
ves személyiségektől. Közülük
csak kettőt kivonatosan idézve:

Rényi Péter: „…A Tevan-féle
könyvben tökéletes a szöveg és
a rajz tipográfiai összhangja.
A szedéstükör merész felbontá-
sában ugyanaz a konvenció-
mentes, könnyed szellem tük-
röződik, mint a szövegben és
a rajzban… Rajzoló, fordító és

nyomdász kiváló együttműkö-
dését tükrözi a könyv minden
oldala…”

Dr. Szentkuti Pál: „…A nagy-
szerű Tevan nyomda példátlan
fáradtsággal és áldozatkészség-
gel, nyomdai tökély alakjában
segített megadni a France-i,
fordítói, illusztrátori álmok vég-
ső realitását. Nagy a mi örö-
münk, szép könyvért rajongók-
nak, hogy ilyen kongeniális
együttműködésből íme egy új
magyar könyvremek született.”

A Művészeti Tanács levélben
fejezte ki elismerését az alko-
tóknak, a Magyar Bibliofil Tár-
saság pedig az 1948. év leg-
szebb könyvének nyilvánította
a Nyársforgató Jakab meséi
című művet. 

A legnagyobb elismerés
Ortutay Gyula közoktatásügyi
minisztertől érkezett, aki a Pro
Arte érdemérmet adományozta
a Tevan nyomdának, „a ma-
gyar irodalom és a művészi
könyvkiadás fejlesztése terén
kifejtett évtizedes értékes mun-
kájáért”.

A „Nyársforgatóval” végle-
gesen lezárult a tevani könyvki-
adói tevékenység – és fél év
múlva a békéscsabai Tevan
nyomda majd félévszázados
története is.

A könyv borítója

Tevan Andor dedikálása


