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Egy új magyar 
festékgyárról 

A gazdasági helyzet romlásával párhuzamosan mind nehezebbé vált a 
magyar nyomtatóiparnak olyan termelési anyagokkal való ellátása, melye
ket nagyobbrészt a külföldi gyárakból volt lehetséges beszerezni. Külö
nösen a festékellátás okozott nagy gondokat, dacára annak, hogy a meg
lévő magyar festékgyárak a szükségletet csaknem teljes egészében fedezni 
tudták volna. E tekintetben nem is annyira a festékek minősége jöhetett 
figyelembe, hiszen az évtizedek óta dolgozó magyar festékgyárak készít
ményei a külföldi gyártmányok jóságával szemben megálltak a helyüket, 
mint inkább a magyar nyomdák kényelmi szempontjai, mert a megszokott 
külföldi gyártmányokról sehogy sem tudtak lemondani. 
A festékbehozatal megnehezülése azonban végül is nemcsak arra szorí
totta a magyar nyomdákat, hogy szükségletüket kizárólag magyar festék
gyárakból szerezzék be, hanem a magyar festékgyártási ipar természet
szerű fejlődését is maga után vonta. 
Ilyen körülmények között alakult meg két évvel ezelőtt a Corvina Nyomda-



festékipar Részvénytársaság cég, amely 
munkakörébe vonta a nyomtatóipar 
számára szükséges mindenféle nyomó
festék és a nyomáshoz szükséges min
denfajta segédanyagok gyártását. 
Az új vállalat élén dr Ferentzy József, 
magyar királyi kereskedelmi főtanácsos, 
műegyetemi magántanár áll-, akinek a 
külföldön is elismert szaktudása már 
magában is elég garancia arra, hogy 
az új magyar nyomdafestékgyár a tech
nika mai nagy fejlettsége mellett tá
masztható magas igényeket is maradék 
nélkül tudja kielégíteni. 
A gyáralapításnál magánál is a legkö
rültekintőbb módon jártak el, mert a 
külföld e tekintetben számbavehető 
legjobb ipartelepeit ugyancsak szorgo
san tanulmányozták, hogy az új magyar 
vállalkozás berendezése, technikai fel
szerelése minden tekintetben kifogás
talan lehessen. A gyár alapfelszere
lése is ilyen tökéletes és ezt csak fo
kozta még az a tény, hogy az elmúlt 
év végén beolvasztotta az évtizedek óta 
nagyszerűen dolgozó és kitűnő gyárt
mányokat szállító Berger és Wirth 
festékgyárat, melynek tulajdonjogát a 
leipzigi törzsgyár az új vállalatnak át
adta. A Corvina festékgyár a cég fenn
állása óta folyton-folyvást növekedik és 
terjeszkedik, ami kétségtelen bizonyí
téka üzleti erősödésének. 
Alkalmazottainak száma is állandóan 
emelkedik s ezek kivétel nélkül nagy
szerűen képzett magyar szakmunkások, 
akiknek sokévi tapasztalata és gyakor
lata ugyancsak biztosítéka a gyártmá
nyok jóságának. 

A gyár belső berendezésének tökéle
tességére következtethetünk az e so
rok mellett reprodukált illusztrációk
ból, melyek a legmodernebb gépeket 
és berendezéseket ábrázolják, amelyek 
mindenképpen alkalmasak a könyv
nyomtatóiparban, a litográfiában, az 
offset- és mélynyomásnál szükséges 
mindenfajta festékek előállítására. 



Különös gonddal és nagy körültekintéssel és a legjobb anyagok felhasz
nálásával készülnek úgy a fekete, mint a színes festékek, de kivételesen 
nagy gondot fordítanak a mélynyomó festékek gyártására, amelyben úgy
látszik —- a Corvina specializálódni akar, mert mint értesülünk, az e fajta 
festéknek xylolmentes előállítására vonatkozó világszabadalom megszer
zése érdekében folytat mostanában nagyjelentőségű tárgyalásokat. 
A mélynyomófestékek mai összetételükben tudvalevőleg tűzveszélyes és 
az egészségre nem jó hatású alkatrészeket tartalmaznak, s egyetemes ipari 
érdek a mélynyomófestékek összetételének olyan megváltoztatása, amely 
mindkét kellemetlen sajátságot megszünteti. 
E világszabadalom megszerzése óriási jelentőségű volna nemcsak a Corvina
festékgyár szempontjából, hanem a mélynyomás és az ilyen berendezéssel 
bíró üzemek szempontjából is. Az előbbinek a fejlődés és terjeszkedés 
lehetőségeit biztosítaná, az utóbbiak számára pedig az üzembiztonságot és 
az alkalmazottak egészségi állapotának megóvását jelentené. Mindkét 
szempont olyan jelentőségteljes, hogy csak őszintén kívánhatjuk, vajha ez 
új magyar festékgyár törekvése e tekintetben sikerrel járna s a szabadal
mat megszerezhetné. 
Ugyancsak nagyjelentőségű dolog, hogy a Corvina nyomdafestékipar rt. a 
Berger és Wirth festékgyár átvételével annak nagyszerűen berendezett hen
geranyaggyárát és hengeröntödéjét is birtokába vette s azt nagymérvben 
fejlesztvén, úgy a fővárosi, mint a vidéki nyomdáknak a legjobb minő
ségű hengeranyagot szállíthatja és a rábízott hengerek átöntését is kifogás
talanul végezheti. 



Munkakörébe tartozik a legkülönfélébb szárítókencék és átnyomópaszták 
gyártása is, mely segédanyagokból szintén a legjobb minőségeket készíti. A 
festékkeveréshez szükséges közönséges keverőkencéből is több minőséget 
gyárt és tart raktáron. Különös gondját képezi a gyárnak a vidéki könyv
nyomtatók igényeinek kielégítése is. 
A Corvina-gyár rövid kétesztendei fennállása óta már jelentékeny fejlő
désre mutathat rá, gyártmányai mind tökéletesebbek lesznek, teljesítő
képessége pedig napról napra fokozódik. A fejlődés útjai mindenesetre 
nyitva állanak az új magyar vállalkozás előtt és kétségtelen, hogy gyárt
mányainak kifogástalan minősége és szolid üzleti elveinek minden vonat
kozásban való érvényesítése a külföldi piacokat is megnyithatná előtte, 
ami csak öregbítené a magyar grafikai ipar megbecsülését. 
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