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Buzás Ferenc 
1923–2010

Búcsúzunk Buzás Ferenctől, a szakma egyik nagy
öregjétől. Mindenki Feri bácsija a nyomdász
– fényképész, formakészítő – nemzedékek taní-
tója volt hosszú évtizedeken keresztül, közép-
és felsőfokon egyaránt.

1923 decemberében született Budapesten.
Felsorolni is sok, hány helyen, mennyiféle tevé-
kenységet folytatott a nyomdaipar szerteágazó
területén. Már gyerekkorában feltűnt a rajzoló és
festési tehetsége, ezért a polgári iskola elvégzése
után be irat ko zott az Iparrajziskola grafikai ta-
gozatára, ahol a rajzképzés mellett megtanult
saját rajzról litográfiát, rézkarcot és fametszetet
készíteni. Itt ismerkedett meg a reprodukciós
fényképezéssel is.

A mestervizsga után 1942-ben reprodukciós
fényképészként kezdett dolgozni egy cinkográ-
fiában, majd litográfus retusőrként a Piatnik
Kártyagyárban. Itt dolgozott együtt a sokunk ál-
tal ismert Stáhl Endrével; ahol is az üveglemezre
felöntött – majd megszárított – emulzióra készí-
tettek felvételeket, majd retusálták azokat. Ezzel
a módszerrel termeltek mennyiséget és minősé-
get. Tessék mondani, ismeri valaki közülünk még
ezt e technológiát vagy akár csak az elméletét?

1947-ben már olyan területeken folytatta tevé-
kenységét – Nyomdaipari Igazgatóság, Nyomda-
kísérleti Üzem és Laboratórium, Nyomdaipari
Egyesülés Technológiai Fejlesztési Laboratórium
(TFL) –, ahol az volt a feladat, hogy központilag
irányítsák, fejlesszék a magyar nyomdaipart.
Ebben a munkában egyre nagyobb hangsúlyt
kapott a színes nyomtatás fejlesztése.

Oktatott a nyomdaipari közép- és felsőfokú
tagozatokon, sőt az Iparművészeti Főiskola grafi-
kai tagozatán is. 1963-tól negyven éven át a Fel-
sőfokú Könnyűipari Technikum, majd Köny-
nyűipari Műszaki Főiskola sokáig a dr. Gara
Miklós vezette Nyomdaipari tanszékének cím-
zetes főiskolai docense. Lapunk szerkesztőbi-
zottságának három évtizeden át tagja, közben
három éven át felelős szerkesztője, számos mű-
szaki cikk szerzője.

Szakirodalmi munkásságának eredménye
többek közt hat saját könyve, valamint számos
más könyv, melyek létrehozásában részben író-
ként és szerkesztőként működött közre.

Kezdettől fogva bekapcsolódott a műszaki
egyesület munkájába; a nyomdaipari szakosz-
tály titkáraként, majd két ciklusban elnökeként
tevékenykedett. Az egyesületi munkája, a nyom-
daiparban végzett műszaki fejlesztés, valamint
szakkönyvírási tevékenysége el ismeréseként
1971-ben a Szakmai kultúra fejlesztéséért kitün-
tetést, 1984-ben a Műszaki és Természettudomá-
nyi Egyesület elnökségének mtesz-díját, 1987-
ben Földi László Irodalmi Nívódíjat és 1992-ben
Lengyel Lajos-díjat kapott.

Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt,
szoros kapcsolatot tartott fenn a szakmával.
Munkatársai, kollégái, tanítványai szerte az or-
szágban ismerték, tisztelték, szerették. A szí-
nekkel való foglalkozás mindvégig kitöltötte
életét. A litográfiától eljutott az elektronikus
úton előállított térhatású, saját tervezésű színes
grafikákig. Szabad idejében, kihasználva a szá-
mítástechnika adta lehetőséget, valamint fes-
tő- és rajzolóismereteit, digitális festészettel,
valamint digitális ornamentika és digitális mo-
tívumok tervezésével foglalkozott, közülük egy
alkotása az amszterdami, a londoni és a berlini
művészeti kiállításon szerepelt. Lapunk 2000/1.–
2001/4. számaiban, Nyomdaipari digitális képfel-
dolgozás elméleti és gyakorlati kérdései címmel,
kilencrészes cikksorozatban, magas színvona-
lon, mégis közérthetően foglalta össze a téma-
kör ismeretanyagát és tudnivalóit. Mindvégig
szakmájának élt, az utóbbi években írt tanulmá-
nyai, cikkei, valamint művészi alkotásai saját
honlapján megtalálhatók (www.buzasferenc.hu).

Emlékét három gyermeke és családjuk, öt uno-
kája és azok családja, valamint tíz dédunokája –
és egy szakma őrzik. Végső búcsút 2010. július
12-én vettünk tőle a Fiumei úti sírkertben, ahol
hamvait szétszórva tisztelegtünk egy csodála-
tos életút előtt, és köszöntünk el „Feri bácsitól”.


