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H  —* .  Muszonöt esztendővel ezelőtt, 1908 április hó 12-én 
alakult meg a Grafikus Művezetők Egyesülete a grafikus 
művezetők anyagi és erkölcsi érdekeinek megvédése, 
valamint a szakmabeli továbbképzés fejlesztése és az 
egymással való gyakoribb érintkezések lehetővététele 
érdekében. E célból egy kicsi, de lelkes társaság: Gyön
gyösi Sándor, Kondor Joachím, Keller I. Ármin, Messin- 
ger Hugó, Pfeíffer Miksa, Stalla Márton, Stark Adolf és 
Wíesínger Mór voltak, kik már 1907-ben a Rákóczi-utí 
Mátyás kírály-kávéház asztala mellett sokat beszéltek e 
témáról. Különösen akkor vált komollyá e tárgyalások 
menete, midőn Kondor Joachím Bécsből hazajövet, refe
rálta, hogy ottléte alatt felkereste Hermann Károlyt, az 
Österreíchíscher Faktorenverband elnökét, akitől igen 
hasznos utasításokat és az ottani faktoregylet alapsza
bályait kapta, melynek alapján megtehettük a kezdemé
nyező lépéseket. A tanácskozás további eredménye az 
lett, hogy megbíztuk Gyöngyösi és Stalla kollégáinkat, 
hogy az osztrák alapszabályok alapján, a magyar viszo
nyokhoz alkalmazkodó alapszabályt dolgozzanak ki. 
A további összejöveteleken megbeszélések, viták követ
keztek, aminek eredménye lett egy küldöttség menesz
tése a szervezet vezetőjéhez Peídl Gyulához. A válasz ked
vező volt: ha az alakulandó egyesület szervezetellenes 
működést nem fejt ki, nemcsak szívesen látják, de tőlük 
telhetőleg támogatják is.

Múltak a hetek; végre az egyik őszi vasárnapon elha
tároztuk, hogy egy nagy nyomda művezetőjét kérjük fel, 
aki tekintélyével és tudásával hozzásegít majd a meg
alakulás véghezviteléhez. A választás Wózner Ignác kar
társra, az Athenaeum r.-t. akkori üzemvezetőjére esett, 
aki rendkívül kollegiális kedvességgel fogadta a nála tisz
telgő küldöttséget.

Neki is tetszett a gondolat; megígérte, hogy bekap
csolódik s barátaival megbeszélve a tervet, meglátják, mit
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lehet tenni. Ennek eredményekép kapcsolódott a moz
galomba Radnaí Mihály, Janovícs Ferenc és Löwy Sala
mon, akik szívvel-lélekkel azon voltak, hogy a megalaku
lást mielőbb lehetővé tegyük.

Ezídőtől kezdve céltudatosabban haladt a munka. 
1908 március 12-én szépen látogatott értekezletet tartot
tunk, bizottságot választottunk az alapszabályok kidol
gozására, azonkívül belépési nyilatkozatokat bocsátottunk 
ki, továbbá megállapítottuk április 12-ében az alakuló 
közgyűlés idejét.

A felhívásnak nem remélt szép eredménye lett. Műve
zetők, akik soha nem látták egymást, tömegesen jöttek 
el 1908 április 12-én az erzsébetkörutí Gambrínus-étte- 
rem különhelvíségében tartott alakuló közgyűlésre s 
szeretettel mutatkoztak be egymásnak. A megalakulás 
egyhangúlag mondatott ki s az egyesület élére a követ
kezőket választotta: Elnök: Gríesz Ede, alelnök: Wózner 
Ignác, magyar titkár: Janovíts Ferenc, német titkár: Kon
dor Joachím, pénztáros: Pfeíffer Miksa, ellenőr : Glück 
Béla, leltáros: Radnaí Mihály, választmányi tagok: Fuchs 
Zsigmond, Gruber Károly, Herbst Hermann, Hírschkovítz 
Jónás, Messínger Hugó, Keller I. Ármin, Müller-Appen- 
roth József, Müller Ignác, Polgár Jenő, Síebert Henrik, 
Schindelek Ferenc, Szigeti Lípót, Stark Adolf, Szántó 
Béla és Wodícska Béla. A választások után letárgyalták 
és elfogadták az alapszabályokat.

Ezek után a választmány komolyan vette a feladatát s 
már 1908 április hó27-én tartotta első választmányi ülését, 
melyen véglegesen megállapították az alapszabályok 
szövegét s még azon a héten fel is terjesztették a belügy
miniszterhez. A havonta tartott választmányi üléseken 
leginkább a szervezés és berendezkedés munkájával vol
tak elfoglalva, amellett szakelőadások és tanulmányi 
kirándulások rendezésével is alkalmat nyújtottak a tagok
nak az egymással való gyakoribb érintkezésre.

Ugyanazon év julíus havában ismerkedési estélyt ren
deztünk a „Kéményseprőhöz" címzett vendéglőben.

A második kedélyes összejövetelt októberben a Gam- 
brínus-étteremben tartottuk, amelyen a tagok családtag
jaikkal együtt jelentek meg. December 5-én már a saját 
helyiségünkben, a Rákóczí-ut 47. sz. alatti vendéglő külön 
termében tartottunk családias összejövetelt, melynek 
kellemes lefolyása arra indította a választmányt, hogy a
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hónapok első szombatján mindig szívesen lássa a tagok 
családjait is.

Az első esztendőben két tanulmányi kirándulást ren
dezett a választmány. Az elsőt a Lorílleux-festékgyárba, a 
másikat Herbst Samu cinkográfiaí műíntézetébe. Október 
hó 18-án fanovíts Ferenc magyar titkár „A művezető" 
címmel felolvasást tartott. A választmány továbbá elha
tározta egy ex-líbrís pályázat kiírását, mely a modern 
grafika művészi színvonalra emelését lesz hívatva elő
segíteni.

A kitűzött cél érdekében a választmány megalapította 
az egyesület hivatalos közlönyét „Grafikus Művezető" 
cimmel, melynek 1908 december havi első számának 
vezetőcíkkében Wózner Ignác támogatásra hívja fel a 
grafikus művezetőket, mely felhívásnak befejező szavai 
a következők:

„ ...eh h ez  feltétlenül szükséges, hogy az egyesület tagjai 
lelkűk mélyén érezzék hivatásuk fontosságát, törhetetlen biza
lommal tám ogassák a vezetőem bereket, le kell vetkőzníök 
magukról a közönyösség érzetét s bátran, felemelt fejjel, az 
egyesült erők biztonságérzetében kell kímondaniok a szót: 
élünk és élni akarunk!"

Mielőtt az első esztendő rövid történelmi leírását 
befejeznők, fontosnak tartjuk Janovíts Ferenc titkár első 
évi, gyönyörűen felépített, mély gondolata titkári jelen
tésének következő részletét közölni:

„ .. .  Amikor tehát elültettük egyesületünk csem etéjének 
magját, nem azért tettük, hogy ezzel bárkinek érdekeit is 
csorbítani akarjuk, eme cselekedetünket ellenséges szándék 
abszolúte nem vezette, csupán csak az, hogy legelemibb 
emberi jogaink elism erését követeljük, e jogokat erőnkhöz m ér
ten megvédelmezzük, mert az igazságnak, a jognak meg nem 
felelő eljárás, hogy rólunk gondoskodjanak, felőlünk rendel
kezzenek a mi megkérdezésünk, meghallgatásunk nélkül. 
Mi kötelességeinket mindenkor híven, becsületesen és igaz
ságosan akarjuk teljesíteni úgy munkaadóinkkal, mint mun- 
kástársaínkkal szemben s minden tőlünk telhető tisztességes 
eszközzel csökkenteni igyekezünk az érdekellentéteket. Mi 
is mindannyian dolgozunk, mi is munkánkkal keressük a 
mindennapi kenyeret. Jól tudjuk tehát, hogy embertől ember- 
felettit kívánni nem lehet. Azért tömörültünk tehát egyesü
letté, hogy egymás oktatása, a szakm ába vágó és különleges 
állásunkban előforduló függő kérdések helyes megoldása, 
azoknak az üzemekbe való egyöntetű bevezetése, gyakor
latilag beváló segédeszközöknek alapos tanulm ányozása és
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alkalm azása által egyrészt a m agyarországi nyom daiparnab 
hasznára legyünk, m ásrésztpedig munhástársaxnh m unkálko
dását m egkönnyítsük . .

1909-ben nagy feladatokat valósított meg az akkori 
választmány. A szervezési munkával elfoglalt ifjú egyesü
let választmánya oly nagyszabású terveket kezdemé
nyezett, ami magára vonta az összes szakérdekeltségek 
figyelmét.

Az egyesület 1909 január 31-én tartotta meg elsőéves 
rendes közgyűlését, melyen Gríesz Ede elnök rövid vísz- 
szapíllantást tett az elmúlt esztendőben teljesített munkás
ságra s örömmel állapította meg, hogy a választmány 
erejét felülmúló munkával törekedett a hozzáfűzött remé
nyeknek megfelelni. A közgyűlés a következő tisztikart 
választotta: elnök: Fuchs Zsígmond, alelnök: Wózner 
Ignác, magyar titkár: janovits Ferenc, német titkár: 
Müller Ignác, pénztáros: Pfeiffer Miksa, ellenőr:
Hírschkovítz Jónás, gazda: Klítsch István,számvizsgálók: 
Brett Zsígmond, Messinger Hugó, Weisz Ernő, 
választmányi tagok: Bach Frigyes, Deutsch Dávid, 
Deutsch Géza, Farkas Bertalan, Gábor Dezső, Glück 
Béla, Keller I. Ármin, Kondor Joachím, Löwy Salamon, 
Márkus Dezső, Polgár Jenő, Radnaí Mihály, Szántó Béla, 
Stark Adolf és Tírínger Károly.

Már az év elején foglalkozott a választmány egy szak
irányú tanonciskola felállításával. E célból meg is bízta 
Janovits Ferencet és Müller Ignácot — kik a tanonc- 
szakískola kérdésével már eddig is foglalkoztak — 
tegyenek javaslatot, mely egy vitaest kapcsán a kar- 
társak elfogadható javaslataival kibővítve anyagul szol
gálhasson a szakérdekeltségekkel együtt tartandó ankétra. 
A javaslat el is készült s október hó 17-én a Főnök
egyesület helyiségében tartott ankét tárgyalta s egész 
terjedelmében elfogadta a javaslatot, melyet a Grafikus 
Művezetők Egyesülete benyújtott a kereskedelmi és val
lás- és közoktatásügyi miniszterhez, valamint a székes- 
főváros tanácsához támogatás végett.

Az eszme megvalósulását — nem tudni mi okból — 
elgáncsolták.

A második nagyfontosságu ténykedés volt az április 
hó 11-én Wíenben rendezett háromnapos tanulmányi 
kirándulással egybekapcsolt nyomtatványkíállitás, amely 
várakozáson felül sikerült ugvannyira, hogy a három
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napra tervezett kiállítást a bécsiek kérelmére egy héttel 
meg kellett hosszabbítani. A kirándulás nagyon szépen 
sikerült, mert azon kartársaínk tömegesen vettek részt. 
A bécsi kartársak rokonszenves előzékenységgel és sok 
szeretettel fogadták kartársaínkat s igazi testvéri barátság 
fejlődött ki a magyar kartársak tiszteletére rendezett nagy
szabású ismerkedési estélyen. A bécsi tartózkodásnak 
második napján kartársaínk Mödlíngbe utaztak s meg
tekintették a Kaiser-nyomdagépgyárat. Harmadik napon

J  Grafikus Művezetőit Egyesülete nevében Fuchs Ssigmond 
koszorút helyez a Gutenberg szoborra 1909 április hó 10~én
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megtekintették a Berthold-féle betűöntődét és a Carmíne 
Hugó raktárát és gépjavító műhelyét. Az ottídőzés alatt 
Fuchs Zsígmond elnök szép szavak kíséretében helyezte 
el az egyesület koszorúját aGutenberg-szobor talapzatára.

A választmány ugyancsak ebben az esztendőben 
határozta el. hogy a Magyar Nyomdászat kíadótársaságtól 
átveszi a lapot, mely nemcsak anyagi, de nagymértékű 
erkölcsi felelősséget is hárított az egyesületre. Ezzel a 
határozattal a választmány csak fokozta az egyesület 
létjogosultságát.

Voltak ezenkívül még felolvasások, melyek közül meg- 
említendőnek tartjuk Rubner Gyula, a Péterfalvi Papír
gyár budapesti képviselőjének a papírgyártásról és Hírsch- 
kovítz Jónás kartársnak a „Heuréka" szedésről nyomó 
körforgógépről tartott felolvasását, továbbá a Dávíd-féle 
dobozgyár és a Házinyomdában felállított négybetüs 
Línotype-szedőgép megtekintésére rendezett tanulmányi 
kirándulást.

Az egyesület fennállásának második esztendejében, 
tehát ugyanebben az esztendőben, alkalom nyílott egy 
kartárs anyagi érdekében is tevékenykedni. Egyik kar
társat 30 évi munkássága után a nyomda igazgatósága 
elbocsátotta, erre az egyesület elnöksége interveniált kar
társunk érdekében teljes sikerrel, mert az illető kartár
sat könnyebb munkára az irodában alkalmazták.

Az 1910-íkí esztendő fontosabb eseményeiről szóló 
beszámolót a február 27-én tartott II. évi rendes közgyű
léssel kezdjük, mert ennek az adott különös jelentőséget, 
hogy Hermann Károly, az Österreíchíscher Faktorenver- 
band elnöke Wíenből lerándult hozzánk, hogy előadást 
tartson. Hermann Károly bevezetésül elmondta, hogy az 
osztrák kollégák figyelemmel kísérik a Magyar Grafikus 
Művezetők Egyesületének működését s az osztrák fak
torszövetség nevében szeretettel üdvözli a magyar kar
társakat. Megköszönte az elmúlt évben tett bécsi látoga
tást, valamint az ott rendezett nyomtatvány-kiállítást, 
amelyről szakkörökben általános elismeréssel nyilatkoz
tak. Előadása további részében rámutatott az osztrák 
faktorszövetség szervezkedésének eredményeire, hogy 
ezzel hasznos Útmutatásul szolgáljon a magyar kollégák
nak a szakmai továbbképzés kiépítésére, valamint a 
saját anyagi s erkölcsi érdekeiknek megvédésére. A nagy- 
lelkesedéssel fogadott beszéd után még Pollák Simon és
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Glück Béla beszélt, s azután megejtették a választásokat. 
Elnök lett: Fuchs Zsígmond, alelnök: Wózner Ignác, 
magyar titkár: Janovíts Ferenc, német titkár: Kondor 
Joachím, pénztáros: Pfeíffer Miksa, ellenőr: MüllerIgnác, 
gazda: Klitsch István, számvizsgálók: EhrlíchMór, Stárk 
Adolf, Weisz Ernő, választmányi tagok: Deutsch Dávid, 
Fuchs Samu, Glück Béla, Gábor Dezső, Hírschkovítz 
Jónás, Polgár Jenő, Radnaí Mihály, Szántó Béla, Tanay 
József, Ti rínger Károly, Deutsch Géza, Bach Frigyes, Grün 
Ignác, Schlesínger Lípót és Márkus Dezső.

Alig ült össze az uj választmány, foglalkoznia kellett 
a helyíségkérdéssel, mely a változott viszonyok folytán 
szűknek és kényelmetlennek bizonyult. Hosszú utánjárás 
után legalkalmasabbnak bizonyult az Athenaeumbérhá- 
zában(Rákóczí-ut) levő helyiség, mely egy tágas, öt ablak
kal ellátott nagyteremből és két kisebb helyiségből állott, 
melyet szépen bebutorozva, minden kényelemmel ellátva 
bocsátottak a tagok rendelkezésére. A felavató-ünnepélyt 
ugyanezen év november 20-án tartották meg, melyen a 
felavató-beszédet Fuchs Zsígmond elnök mondotta el, 
amely oly nagyhatású volt, hogy érdemesnek tartjuk 
néhány részletét itt leközölni:

„Ha a természetet, az ő benépesített világát figyeljük, 
leginkább az szökik szemünkbe, hogy mindaz, ami él, 
legyen az ember, növény vagy állat, ősi ösztönét követve, 
mindenekelőtt hajlékot, fészket épít s igényeihez képest 
gondosan elrendezi. A szorgalommal, kitartással, gya
korta akadályokkal épített, összerótt hajlékban, fészek
ben utódait neveli fel . . .

. . .  Ezt követi az ember s legközelebb eső példa rá a 
Grafikus Művezetők Egyesülete. Nem önálló hajlék ugyan, 
melynek alapföldje, levegője egyedül csak a miénk, 
hanem egy terebélyes fának egyik ágára felépített fészek, 
amelyet azonban a gondos kéz kényelmessé, a jó ízlés 
széppé, a közös célért hevülő lélek kedvessé, vonzóvá 
igyekezett tenni. . .

. . .  A mi életgyökerünk a tudás; ezt kell fejlesztenünk, 
minél szélesebb alapra fektetnünk, hogy önérzetünk, 
vagyis törzsünk megnővekedhessék. Mert mi, művezetők, 
nem azért állunk valamely üzem élén, hogy hatalmi 
szavunk a munkateremben visszhangként üsse meg 
fülünket, hanem azért, mert egyéni kvalitásunk bennünket 
arra alkalmassá tesz. Minél igazibb, magasabb egyéni
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értékünk, annál fejlettebb az önérzetünk, mely felment 
bennünket attól, hogy csak felfelé irányított szemekkel 
haladjunk végig pályánkon, anélkül, hogy tudnánk : mi 
történik közvetlenül mellettünk és lábaink előtt.

. . .  De erős az a reményünk is, hogy az uj hajlékunk 
jótékony hatással lesz a kollégíálís érzés kifejlődésére 
i s . . .

. . .  meg vagyok róla győződve, hogy mindannyian, 
akik ma itt összejöttünk, szívből óhajtjuk, hogy e szép 
és kényelmes helyiségektől távol tartassák az önérdek, 
hiúság és más efajta, igaz férfihoz nem méltó tulajdon
ságok, amelyek lerontani képesek az egymás iránt való 
bizalmat. A mi céljaink nyíltak és őszinték, nincs tehát 
szükségünk arra, hogy a nyilvánosságot megtévesszük. 
Egyetlen művezető sem vállalkozhatík kétszínű szerepre, 
mert aki ilyet tenne, nemcsak árulást követne el saját 
véreivel szemben, de bizonyságát szolgáltatná egyúttal 
annak is, hogy ingatag jellem, amelyre építeni — mint a 
futóhomokra — józan ésszel egyetlen emberfia sem fog“.

A beszéd befejezte után Fuchs Zsígmondot érdemei
nek elismeréseképpen szép kivitelű aranytollal lepték 
meg, azt kívánva neki, hogy az általánosság javára még 
hosszú ideig használhassa.

Itt kedves kötelességünknek tartjuk megemlékezni 
Wózner Ignácné őnagyságáról, aki gondos háziasszonyi 
előzékenységével, elragadó szeretetreméltóságával s 
egyesületünk iránt táplált jóakarattal sokban előmoz
dította családias összejövetelünk nagy sikerét.

A választmány egy nagyobbszabásu egyhetes külföldi 
tanulmányutat is tervezett, amit augusztus 13 — 21 között 
meg is tartottak Drezda-Lípcse-Berlín látogatására, me
lyen kartársaínk szép számban vettek részt és sok hasz
nos tapasztalattal, főleg pedig a németországi vezető 
kartársakkal kötött szoros összeköttetés megterem
tésével gazdagodva tértek vissza.

Rendezett az egyesület nyomtatványkíállítást március 
6 —7-én Debrecenben, mely kiállításon Janovíts Ferenc, 
Flerbst Samu és az akkor még egész fiatal Müller Sándor 
tartottak előadásokat a nyomdaiparról a nagyközönség
nek; április 5 —4-én pedig Miskolcon. Mindkét helyen 
váratlan nagy sikerrel.

Ez évben Hermann Károly, az osztrák faktorszövetség 
elnöke 200 koronát adományozott egy segélyzőalap meg-
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Ax 1924-ben H am burgban megtartott nem zetközi Faktor- 
Kongresszus osztrák, nemet, cseh, svéd és m agy ar résztvevői

teremtése céljára, amihez Nádor Lajos, a Wörner-gépgyár 
évi 100 koronával csatlakozott. Hozzájárultak a segély
alaphoz még Hans Wunder festékgyár 200, a Berger és 
Wírth festékgyár 300 koronával. A segélyalap ily mérték
ben való gyarapodása az alapszabályok módosítása 
végett rendkívüli közgyűlés egybehívását tette szük
ségessé. November 20-án tartották meg a közgyűlést, 
amely az állásnélküliek segélyezését határozta el, amihez 
az összes tagok havi 20 fillérrel járulnak hozzá; a mulat
ságok tiszta jövedelme, a helyiségben űzött játékok után 
szedett díjak is mind a segélyalaphoz csatolandók.

Az 1911-ík esztendő már nem volt oly gazdag esemé
nyekben, mint az előző évek, de ebben az esztendőben 
is derekas munkát végzett a választmány, különösen a 
szakmai továbbképzés tekintetében, de erős mozgalom 
indult meg a grafikus művezetők fizetésrendezése ügyé
ben is. Mielőtt a mozgalmi és szakmafejlesztésí tevékeny
ségről beszámolnánk, közöljük az 1911-ík évi közgyűlés 
által megválasztott tisztikart és választmányt: elnök lett: 
Fuchs Zsíg'mond, alelnök: Wózner Ignác, magyar titkár: 
Deutsch Géza, német titkár: Klítsch István, pénztáros : 
Stark Adolf, ellenőr : Hírschkovítz Jónás, gazda : Fleísch- 
mann Árpád,számvizsgálók: Sammler Zsíg'mond, Sarlós 
Lajos, Weísz Ernő, választmányi tagok: Bach Frigyes, 
Deutsch Dávid, Ehrlích Mór, Gábor Dezső, Janovíts
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Ferenc, Márkus Dezső, Pfeíffer Miksa, Schlesinger Lípót, 
Stalla Márton, Szántó Béla, Schwartz Aladár, Szabó 
Róbert, Messínger Hugó, Polgár Jakab, Cservenka Jenő.

Már az első választmányi ülésen felmerült az a terv, 
hogy a nyomdai művezetők részére sorozatos kalku
lációs tanfolyamot tartsanak, hogy ott a művezetők az 
egységes kalkulációt megtanulják s azt üzemeikben 
értékesíthessék. A választmány egyhangúan határozta el, 
hogy január havában megkezdi a tanfolyamot s ennek 
vezetésére Löwy Salamont, a Fönökegyesület akkori 
titkárát kéri fel. Löwy Salamon 13 előadáson keresztül 
fejtegette a kérdést, ügyesen és tanulságosan.

A választmány előtt több ízben felmerült a grafikus 
művezetők anyagi ügyeinek rendezése s e célból szoci
ális bizottságot választott, melynek tagjai lettek: Deutsch 
Dávid, Janovíts Ferenc és Stalla Márton. Ők voltak 
hivatva az ügyeket kivizsgálni s javaslatokat tenni. A 
hivatalos lap minden számában cikkek jelentek meg, 
csatlakozásra szólították a még kívülálló művezetőket s 
propaganda indult meg annak megvitatására, hogy: 
„hova is tartozik hát a művezető?" Ebben az ügyben 
juníus 27-én rendkívüli közgyűlést tartott az egyesület, 
ahol Janovits Ferenc kimerítően ismertette a szociális 
bizottság addigi működését és javaslatait. Kifejtette, 
hogy nemcsak egyszerű kötelességből, hanem főkép
pen azért kívánja úgy a bizottság, mint a választmány 
a javaslatok megfontolt letárgyalását, mert be kell bizo
nyítani, hogy nem egyes emberek, hanem a kartársak 
összessége kívánja, sőt követeli helyzetük békés utón 
elérhető javítását. Javaslatában kifejtette, hogy legelső és 
legfontosabb teendő a kartársakhoz küldendő statisztikai 
ívek pontos kitöltése és az egyesület választmányához 
küldése. Mint további lépést, a főnökökkel való érintke
zést tartja helyesnek, ami azonban csak a beérkezett 
statisztikai ívek feldolgozása után lehetséges. A köz
gyűlés nagy lelkesedéssel fogadta el a javaslatokat.

Igen jelentős szerepet játszott az egyesület életében 
az 1912-ik esztendő.

A magyarországi és külföldi szakkörök, valamint egyes 
szakférfiak megtisztelő részvétele mellett tartotta meg a 
Magyar Nyomdászat huszonötéves jubileumát, melyen az 
elhangzott beszédek és az ott elhangzott komoly emberek 
ígéretei nagy reményekkel kecsegtették egyesületünket.
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Április hó 7-én az Österreichischer Faktorenverband 
10. évi alapító ünnepélye alkalmából egyesületünk 24 
tagja Fuchs Zsígmond vezetésével Wíenbe utazott, hogy 
ottani kartársainkkal fennálló viszonyt még szorosabbra 
fűzzék.

Juníus 26-án Budapestre érkezett a Berliner Faktoren- 
verein és Berliner Typographísche Gesellschaft közel 
50 tagja, mely látogatásnak jelentőségét ma már nehezen 
lehetne körvonalazni. Tagadhatatlanul igen nagy erkölcsi 
nyereség háramlott egyesületünkre e látogatás nyomán. 
Német kartársaínk között számosán voltak olyanok, akik
nek véleménye nagy súllyal bírt a német szakvílágban, 
s így reánk, magyar nyomdászokra is igen nagy fontos
ságú volt az itteni tapasztalataik feletti nyilatkozatuk. 
Büszkeségünkre és örömünkre szolgálhat, hogy a művelt 
nyugat ezen elismerten elsőrangú szakférfíaí nyíltan 
bevallották, hogy munkáink és szaklapjaink után ítélve, 
tudták, hogy a magyar nyomdaipar igen nagy haladást 
tett az utolsó évtizedben, de amit itt tapasztaltak, az felül
múlta várakozásukat. Nagy eredménye volt a külföldiek 
látogatásának az, hogy a tiszteletükre rendezett ünnep
ségeken a Főnökegyesület vezető egyéniségei által 
elmondott beszédekben külön hangsúlyozták a főnökség 
és a művezetői kar között fennálló jó viszonyt, mely 
bíztató kilátást nyújtott arra, hogy a folyamatban lévő „a 
művezetői kar anyagi ügyeinek rendezésénél" jóakaratu 
támogatásra számíthatnak. Meg kell még említenünk, 
hogy ugyaFőnökegyesület,mínt Budapest székesfőváros 
tanácsa a külföldi vendégek méltó ellátása érdekében 
tekintélyes anyagi támogatásban részesítette egyesüle
tünket, s így kellemesen emlékezetessé tehettük berlini 
vendégeink budapesti tartózkodását. Erre vall az az igen 
szép és értékes Gutenberg-szobor is, amelyet a két egye
sület karácsonyi ajándékként küldött egyesületünknek 
s mely ma is ott áll a Grafikus Művezetők Szakosztálya 
helyiségében, büszkén hirdetve a külföldi kartájainkkal 
fennálló jó viszonyt.

A választmány szeptember 24-íkí és november 21-íkí 
ülésén hosszas tanácskozás és alapos megfontolás után 
elhatározta, hogy a szakma legkiválóbb reprezentánsait 
kéri fel előadások és tanfolyamok tartására. E célból 
munkaprogrammot dolgozott ki, amelyet beadvány for
májában a Főnökegyesületnek is megküldött. Az első
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ilyen előadás november 24-én volt, amelyet Schwarz 
Félix, a Főnökegyesület illusztris elnöke tartott meg.

Jelentős és mozgalmas tevékenységgel telt el az 1913-ík 
esztendő. A közgyűlést március 30-án tartották, melyen 
a választmányba a következőket választották be: elnök 
lett Fuehs Zsígmond, alelnök: Wózner Ignác, titkárok: 
Szőlősy Károly, Aigner János, pénztáros: Stark Adolf, 
ellenőr: Schlesínger Lípót, gazda: Ehrlích Mór, szám- 
vizsgálók: Keller I. Ármin, Pfeíffer Miksa, Weísz Ernő, 
választmányi tagok: Dapsy Károly, Deutsch Dávid, Havas 
Mór, Hirschkovitz Jónás, Janovíts Ferenc, Kléh Mihály, 
Klítsch István, Löwv Salamon, Plesch Ferenc, Radnaí 
Mihály, Salamon Manó, Sarlós Lajos, Schopp János, 
Szántó Béla, Schíndelek Ferenc.

Ebben az esztendőben is folytatták az előző évben 
megkezdett sorozatos tanfolyamok tartását, melyeket 
kartársaínk szorgalmasan látogattak.

A segélyalap a tagdíjak és önkéntes adományok 
hozzájárulásából oly magas összegre emelkedett, hogy 
időszerűnek tartotta a választmány a munkanélkülísegély 
folyósítását, s e célból az alapszabályokat újabb 16 
szakasszal bővítették, amely a segélyezés szabályait 
foglalta magában. Foglalkozott még a választmány az 
1914-ben Lipcsében rendezendő grafikai kiállítás meg
tekintésének az egyesületi tagok részére szerzendő ked
vezményekről, amit megkönnyített az, hogy a Grafikus 
Művezetők Egyesületének elnökét a Főnökegyesület 
beválasztotta a kiállítás nagybízottságába.

Az 1914-ík esztendő elején a Grafikus Művezetők 
Egyesülete végre abba a helyzetbe jutott, hogy a 
művezetők anyagi helyzetének rendezése tárgyában 
érintkezésbe léphetett a Főnökegyesülettel és egy közös 
bizottság felvehette a tárgyalásokat, aminek befejezését 
azonban a háború kitörése megakadályozta.

A választmány a rendes munkaprogrammon kívül 
főleg a lipcsei grafikai kiállításon való részvétel módo
zataival foglalkozott. Ebben az ügyben átiratot intézett 
az egyesület a főnökökhöz és igazgatókhoz, akik meg
értéssel fogadták az egyesület intencióját s úgy az üzemek, 
mint a művezetők érdekében sokan fedezték, illetve 
hozzájárultak a kiküldendők költségeinek fedezéséhez. 
A választmány csoportokra osztva a jelentkezőket, 
a lehetőséghez képest indította útnak a kartársakat.
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Ssakossttálsunü tagjai ax Östevreicfiiscfies Faktorén- Vetband 
nussonötéves jubileumán a Gutenberg-ssobor előtt 1927-ben

E sorok íróját is 56 társával együtt julíus 29-én Lipcsében, 
megérkezésünk második napján ért a magyar-szerb 
háború kitörése. Tanulmányutunkat néhány nap múlva 
félbeszakítva, még vettünk magunknak annyi időt, hogy 
a berlini kartársak meghívásának eleget téve, két napra 
Berlinbe utazhassunk, ahol a német kartársak nagy 
szeretettel fogadtak bennünket, de a bizonytalan és 
nyomott hangulatra való tekintettel az ottartózkodás 
nem történt oly keretek közt, mint ahogy azt a berlini 
kartársak szerették volna; ez az esemény bennünket fáj
dalmasabban érintett mint őket, mert kárbaveszett az 
egész összeg, melyet erre fordítottunk.

A háború kitörése folytán kartársaínk jelentékeny 
része azonnal bevonult, de az idők folyamán mind többen 
és többen hagyták el munkahelyüket, családjukat, hogy 
a behívásnak engedelmeskedjenek. Az ítthonmaradot- 
taknak most már az volt a főfeladatuk, hogy az egyesület 
ne érezze a szörnyű megrázkódtatást és folytathassa 
működését. A választmány elhatározta, hogy a hadba- 
vonult kartársak családjainak rendes havi segélyt folyósit.
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Ezután már gyorsan peregtek a háborús esztendők, 
melyek egyre szedték az áldozatokat s több derék 
kartársról csak mint hősi halottról vettünk tudomást.

A háború végeztével jött a mindent elsöprő kom
munizmus, mely még a mi egyesületünket sem kímélte, 
kényszerítve bennünket vagyonúnkkal, könyvtárunkkal, 
lapunkkal együtt a Magyarországi Magántisztviselők 
Szövetségébe, ahol a megszerzett tagsági idő beszámí
tásával tagjai lettünk a szövetségnek. A kartársak túl
nyomó többsége azonban nem tudott beilleszkedni az 
uj környezetbe, elhagyták a szövetséget. Alig néhányan 
maradtak a Magántisztviselők Szövetségének tagjai, de 
ezek éber figyelemmel kísérték a grafikus szakosztály 
működését s minden igyekezetükkel azon voltak, hogy 
a szövetség kiadásába került Magyar Nyomdászat nívó
ját megtarthassák. A lapnak ebben az időben Havas Mór 
volt a kiadója.

Eközben kartársaínk elszéledtek s csak hosszabb 
idő után jöttek össze néhányan a kávéházi asztal 
mellett, a régi recept szerint újból beszélgetni kezdtek 
a Grafikus Művezetők Egyesülete újraélesztéséről. Mivel 
már a kommunizmus is megszűnt, a gondolatot tett 
követte s gyors elhatározással néhányan Schlesínger 
Lípót kartársunkkal az élen, az Erzsébet-köruton levő 
Újságkiadók Otthona külön bérelt helyiségében feltá
masztották a Grafikus Művezetők Egyesületét. A kartársak, 
akik értesültek az újjáéledésről, ide már tömegesen 
jöttek el. S ezután minden ment úgy, mint régen. Az uj 
választmány nagy ambícióval fogott a szervezéshez, 
szórakoztató és családi estélyek rendezésével még von
zóbbá tette az uj otthonbaní ídőzést. Wózner Ignác kar
társ vállalta az elnöki tisztséget serre az időre esik Fuchs 
Zsígmond kartárs örökös díszelnökké való választása.

Idők múltával az Újságkiadók Otthonától béi'elt helyi
ség szűknek és kényelmetlennek bizonyult s így alkal
masabb helyiség után kellett néznünk. így kerültünk a 
bérkocsísutcai Józsefvárosi Demokrata Körbe, ahol volt 
ugyan megfelelő helyiség, de még mindig nem olyan 
alkalmas, mint amínőt kartársaínk igényeltek. A kar
társak elég szép számban jártak el az uj helyiségbe, ahol 
nagyon szép családi estélyeket is rendeztünk. A vezető
ség, amelynek akkori elnöke Müller Sándor volt, fog
lalkozott a grafikus művezetők nvugdijkérdésével is s
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megkért egy matematikust annak kiszámítására, milyen 
módon lehetne egy nyugdíjpénztárt felállítani. Az ered
mény azonban a tagok csekély száma miatt nem volt 
kedvező.

A választmány szorgalmas és tevékeny munkálkodása 
közben váratlanul jött az az értesítés, hogy a Demokrata 
Kör felmondja a bérletet, mert a helyiségre szüksége van. 
így kerültünk a Király-utcában lévő Lovrana-kávéház 
tágas külön helyiségébe. Ez ugyan kartársaink részére 
némi anyagi megterhelést jelentett, de ismerve azok 
páratlan áldozatkészségét, tudtuk, hogy ez nem fogja 
őket akadályozni abban, hogy egy héten egyszer elláto
gassanak egyesületi helyiségünkbe. Számításunk be is 
vált, mert a kartársak csakúgy mint az előző helyi
ségünkbe eljöttek, ahol a szórakozáson kívül hasznos 
szakmai előadásokat is rendeztünk.

A tagok nem elégedtek meg a kizárólag szakmai 
továbbfejlesztés és társas összejöveteleknek érdekében 
kifejtett tevékenységgel, hanem erősen ostromolták az 
elnökséget, hogy a gazdasági kérdésekkel intenzivebben 
foglalkozzék, vegye fel a főnökökkel a háború miatt 
megszakadt tárgyalásokat s különösen az önsegélyezés 
érdekében indítsanak mozgalmat, mert így a művezetők 
ki vannak téve a legnagyobb bizonytalanságnak.

A választmánynak ez a probléma nagy gondot oko
zott, elismerte a tagok jogos kívánságát, ebben az érte
lemben lépéseket is tett, de mert a tagok csekély száma 
nem volt elegendő ahhoz, hogy nagyobb áldozatok nél
kül a joggal igényelt segélyezési ágakat be lehessen vezetni, 
ettől egyelőre el is kellett állni.

A grafikus művezetők nagyarányú szakmai és gazda
sági mozgalma idején, 1925-ben az az indítvány tétetett, 
hogy az autonómia feladása nélkül kooperáljunk a 
Magyarországi Magántisztviselők Szövetségével, akik 
saját palotájukban külön, alkalmas helyiséget biztosíthat
nak s tekintélyes segélyeket nyújthatnak munkanélküli
ség, betegség, elhalálozás stb. esetében. A nagy feltűnést 
keltő indítvány egyhangúlag elfogadtatott s bizottságot 
küldtek ki, melybe Eínhorn Mór, Deutsch Dávid, Hírsch- 
kovitz Jónás, Gunesch György és Schopp János kartár
sak választattak meg.

A rendkívüli közgyűlésen részletesen informálta a 
bizottság tagjainkat a Magyarországi Magántisztviselők

31



Szövetségével történt tárgyalásokról, megemlítette mind
azon előnyöket, amelyeket a kooperálás kapcsán a kar
társak élvezhetnek. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
a választmánynak ezírányu indítványát.

Az uj otthonba való bevonulás ünnepi keretek között 
történt. Kartársaínkat kellemesen lepte meg a rendelke
zésükre bocsátott nagy és kényelmes helyiség, valamint 
a 12.000 kötetet magábafoglaló könyvtár.

Hamar híre ment a Grafikus Művezetők Egyesülete e 
bátor és sorsdöntő lépésének s a még kívülálló buda
pesti grafikus művezetők is csakhamar csatlakoztak har
cos szervezetünkhöz, úgy hogy egy éven belül a grafikus 
művezetők 85%-a tagjaink sorában volt.

Egy tizenöttagu választmány Eínhorn Mór elnök, 
Müller Sándor és Ríczkó Sándor alelnökök irányítása 
mellett intézték az ügyeket s már az első évben 8,750.000 
korona segélyt fizetett ki kartársaínknak a szövetség.

Szakosztályunk ezéví történetének legkiemelkedőbb 
működése a grafikus művezetői kar hamburgi nemzet
közi kongresszusán való részvétel volt, melyen az elnök
ségen kívül körülbelül 15 tagtárs is résztvett; ezen kon
gresszus megteremtette számunkra a kontinens leghatal
masabb országainak egyesületeivel való barátságos kap
csolatot és együttműködést.

Tartottunk három tanulmányi kirándulást, nevezete
sen: a Berger és Wírth festékgyárba, a Lorílleux festék
gyárba és a budafoki dobozkarton-gyárba. Sorozatos vita- 
esték voltak az offset-nyomásról, továbbá „Németország 
nyomdaipara és nyomdaipari kultúrája" címen Müller 
Sándor kartárs tartott igen nívós előadást, Albrecht 
főmérnök uramélynyomásról s a mélynyomógépek gyár
tásáról tartott igen érdekes, vetített és mozgóképekkel 
kisért előadást.

A következő esztendő lényegesen mozgalmasabb volt 
az előzőnél; nem is volt csoda, ebben az esztendőben 
nyílott meg a kölni Pressa grafikai kiállítás, mely nem
csak a szakköröket mozgatta meg, de az egyes szakfér- 
fíak is lázas izgatottsággal várták a kiállítás megtekintését.

Két jelentős mozzanat teszi emlékezetessé a követ
kező évi működésünket. Európa minden számottevő 
grafikus művezetői egyesületével, mely ma már nemcsak 
a száraz, hivatalos levélváltásban merül ki, hanem a 
személyes látogatások kapcsán elnökségünknek alkalma
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volt szorosabb kapcsolatot találni a német, osztrák, 
francia, svájci, svéd, finn, csehszlovák stb. faktoregyesü
letek vezető szakembereivel. A másik sikere a sorozatos 
szakelőadások rendezése volt; tanulmányi kirándulást 
rendeztünk a „Danubius" papírgyárba Nagymarosra, 
amelyen 120 résztvevő adott legnagyobb elismerésének 
kifejezést a látottak fölött; Löwy László gépészmérnök 
ur 1927 május 7-én a mélynyomásról és a mélynyomó
gépekről tartott igen nívós előadást az Uránia Mozgó
képszínház helyiségében, Szabó Róbert kartársa vízjelről 
tartott érdekes előadást; Müller Sándor alelnök tartott 
nagyszabású és mindvégig lebilincselő előadást a kölni 
sajtókiállításról; végigvezette a hallgatóságot a kiállítás 
egész anyagán. Ez alkalommal zsúfolásig megtelt a helyi
ségünk kartársaínk tömegével.

Ezévre esik az ausztriai faktorszövetség huszonöt
éves jubileuma, amelyen a magyar grafikus művezetők 
közül mintegy 30-an vettek részt, az elnökséggel az élén.

A bécsi közgyűlésen résztvett német küldötteket: 
Max Sc’nröter, a németországi faktorszövetség titkárát, 
Gustav Grotzke, a berlini faktoregylet elnökét, Rudolf 
Kretke, a berlini szakiskola előadóját és Adam Quíck, a 
Rudolf Mosse nyomdájának főfaktorát, a bécsi ünnepsé-
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gek lezajlása után Budapestre invitáltuk, hogv szolidari
tásunkat ne csak szívünk szeretetével, de tettekkel is 
dokumentálhassuk.

Hogy német kartársaínk Budapesten hogyan érezték 
magukat, fölidézzük Schrötter kartársunk Berlinből írt 
levelét, amely mindent megmagyaráz :

„Kedves kollégák, a budapesti em lékeket, m elyeket tar
kán díszített iniciálékkal Írhatunk be életkönyvünkbe, be akar
juk keretezni az öröm  fénylő aranyával és a szívélyes hála 
bíborvörös színével a vendégszeretetért, amelyben a magyar 
földre lépésünk első percétől kezdve részesültünk. A viszonzás 
részünkről lehetetlen, mert hiányzik belőlünk a term észet és az 
a lendületes temperamentum, amely ehhez szükséges volna. 
A nagyváros aszfalttengerének ideges élete megrabolt bennün
ket az élet ideáljaitól és dacára ennek, vagy éppen ezért, érez
tük országotokban oly mélységesen és sohasem felejthetjük el 
mindazt, amit nekünk nyújtottatok."

Segélyezés címén szakosztályunk 1024.— pengőt fize
tett ki a segélyre jogosult kartársaínk részére.

A következő esztendő munkásságának kiemelkedő 
pontja volt az a mozgalom, mely a kartársak gazdasági 
érdekeinek előbbrevítelét célozta s melyet a közgyűlés 
el is fogadott.

Tudtuk, hogy ezzel súlyos kötelmek hárulnak reánk 
magunkkal és másokkal szemben is, de nem annyira, hogy 
kevés önmegtagadással ne vállaltuk volna a munka meg
indítását azokon a lelki mezőkön, ahol az egymásrautalt
ság érzése kevésbé tudott kifejlődni, ahol az emelkedet- 
tebb kari öntudat nem tudott gyökeret verni.

Jelentős sikert arattunk „A szedőgépről“ az Ufában 
rendezett mozgófényképes előadásunkkal; melyet egy 
2000 méteres film bemutatásával tettünk a jelenlevők szá
mára felejthetetlenné. Ezt az előadást Müller Sándor 
magasszínvonalu előadása vezette be.

A már ekkor előállott rossz gazdasági viszonyok 
szakmánkban is romboló hatást gyakoroltak, aminek 
súlyos következménye lett a mindinkább szaporodó 
munkanélküli kartársaínk jelentkezése, úgy hogy ebben 
az esztendőben a segélyezések összege P-t 5801.50 tett ki.

Az 1931 április hó 16-án tartott közgyűlést a lerom
lott gazdasági viszonyok szomorú akkordjai mellett 
tartottuk meg. E válság sok évtizedes nagyüzem tönkre
menetelét vonta maga után s ezzel derék, kiválóan kép
zett öreg kartársaínk váltak munkanélkülivé. Ebben az

3 4



Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének széknáza

55



időben kartársaink is elfordultak, s a mindig derűs, 
készséges közreműködést felváltotta a nembánomság, 
közönyösség, ridegség, az egymás bajával való nem
törődömség. De mindez nem csüggesztette a vezető
séget munkájában. Erős akarással, hittel, céltudatosság
gal és bátor nekilendüléssel, minden szabad perc fel- 
használásával sikerült együtt tartani a kartársakat, a 
csütörtöki összejöveteleket benépesíteni. S ezért ebben 
az esztendőben, a szakmai előadásokon és tanulmányi 
kirándulásokon kívül, társadalmi és tudományos elő
adásokat is rendeztünk, amelyeken a kartársaink szép 
számmal vettek részt.

A leromlott gazdasági viszonyok mérvére nézve 
jellemző az a szomorú körülmény, hogy ebben az 
esztendőben 35 kartárs részesült munkanélküli se
gélyben.

Kiadtuk ebben az esztendőben először Müller Sándor 
kartárs szerkesztésében a Grafikus Művezetők Évkönyvét, 
amely művel nemcsak elismerést s megbecsülést értünk 
el, de mint a hazai és a külföldi legkimagaslóbb szak
férfiak leveleinek özöne, valamint különösen a külföldi 
szaklapok és folyóiratok kritikái is igazolják: e művel 
elismertettük a külföld előtt a magyar nyomdaipar 
fejlettségének magas fokát.

Az 1932-ík esztendőben lezajlott közgyűlés a szak
osztály vezetőségének kiváló munkabírása, fokozott 
energiája és a közügyek iránti lankadatlan készségea kar
társak részéről abban a bizalomban nyilvánult meg, hogy 
az eddigi vezetőséget — ezúttal már hetedízben — ismét 
a szakosztály élére állították. Mint kedvező körülményt 
jelentette a szakosztály vezetősége, hogy a múlt évi sok 
baj, bizonytalanság és válság dacára, jobb belátásra 
bírták kartársaínkat és sűrűbben látogattak el a csütörtöki 
összejövetelekre.

Vezetőségünk nagy gondot fordított arra, hogy kar- 
társaink igényeinek megfelelően szakmai, társadalmi és 
tudományos előadásokat rendezzen. Az első ilyen elő
adást Szabó T. István a fényszedésről (Uhertype) tar
totta, előadásokat tartottak még Kertész Miklós kartárs, 
„Világválság — magyar válság" címen, dr. Horvát Sán
dor ügyvéd „A művezetők jogviszonya és a munkajog" 
címmel, Wíesner Sándor kartárs „Az ötéves terv kriti
kája" címmel és dr. Deutsch Sándor orvos, amely
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előadás, „Az élet csodái" címmel három egymásután 
következő csütörtöki estét töltött be.

AMüller Sándor kollégánk által szerkesztett „Grafikus 
Művezetők Évkönyve" II. kötetét is kiadtuk, mely az 
előző évi kiadást technikai kivitelével és szellemi tartal
mával sokban felülmúlta s aminek eredménye volt, hogy 
szakmánk reprezentánsai elragadtatással beszéltek róla. 
De nemcsak a belföldi kritika dicsérte kiadványunkat, de 
Közép-Európa összes kulturnemzeteí halmozták el szer
kesztőnket dicsérő és üdvözlő levelekkel, amelyekben 
csodálkozással írtak erről a tökéletes műről, amely szak
technikai szempontból az elsők között foglalhat helyet.

Ebben az esztendőben kartársaínk a következő segé
lyekben részesültek:

Munkanélküli segély ............P 4444' —
Hátramaradottak segélye .. .. P 2410' —
Egyéb segélyek.......................p 276' —

Összesen: P 7130' —
A szakosztály taglétszáma 1931 december 31-én 179 volt.

♦
Meg kell még emlékeznünk az 1927 május hó 1-én 

megindított „Grafikus Művezetődről is, mely a szak
osztály vezetőségének nemcsak küzdőtársa, előőrse, 
fegyvere és valamennyiünk jóbarátja, de e lapocska 
hasábjain megjelenő cikkek tömege a szolidaritás, a kar- 
társi szeretet és az összetartozandóság ébrentartása mel
lett kiváló szaktudományi, társadalmi és egyéb tudomá
nyos cikkeket is közöl. Informálja kartársaínkat a nem
zetközi viszonylatban elért eredményekről s tájékoz
tatja minden elgondolásról, amit a szakosztály vezetősége 
kezdeményez.

Ez késztetett arra, hogy utolsó évi jelentésünk végén 
újólag felkérjük kartársaínkat, hogy: Támogassuk, sze
ressük, őrizzük, óvjuk és féltsük egymást és ezzel mind
azt, amit megteremtettünk.

*
Befejeztem. Huszonöt esztendő története pergett le 

előttem filmszerűen,melyhez sok-sok kedves emlék fűzött. 
Események, melyeknek részese, küzdelmek, melyeknek 
harcosa és iskola, melynek tanulója voltam. Elvonul
tak lelki szemeim előtt a sok fáradságot és munkát 
igénylő, eredményekben gazdag esztendők. Mennyi ön
zetlen, becsületes készség és akarat kellett hozzá, hogy
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megteremtsék a grafikus művezetők e gyönyörű intéz
ményét, mely nemcsak megvéd, de oktat, kultúrát ter
jeszt és anyagi gondoskodásban is részesíti tagjait.

Elvonultak előttem a mi derék vezéreink, akik évtize
deken át elsajátított kiváló szaktudásuk édes gyümölcsét 
mind odatálalták kartársaík elé, hogy élvezzék, merítse
nek tudást, hasznosítsák, hogy könnyebben érvényesül
hessenek az élet küzdőterén. Mennyi kedves, küzdő kol
léga és jóbarát vonult el lelki szemeim előtt, akik már 
künn alusszák örök álmukat a csendes temetőben s 
neveik leírásakor oly szomorú érzés fogott el, mintha a 
fájdalom könnyébe mártottam volna toliamat.

Régi események elszállott romantikája a maga sze
génységével ölelkezik össze, hogy láthassuk : mily szép 
volt a küzdelemben részt venni és mily boldogító tudat 
az eredményt látni és annak hatását érezni. Ez az, ami 
Emberi, ez az ami értéket ad az Életnek.

S ti, fiatalabb kartársaím,kík átveszitek tőlünk a veze
tést, gondoljatok szeretettel e nemes gondolkodású 
úttörőinkre, kik a szakmafejlesztés, a szolidaritás és a 
kartársí szeretet nevében mindent feláldoztak, amiért 
érdemes volt tanulni és küzdeni.

Haladjatok az ő nyomukban, legyetek az általánosság 
küzdő és bátor harcosai, akik ugyanolyan lelkesedéssel, 
ambícióval és tudással dolgoztok, harcoltok, hogy minél 
eredményesebbé tegyétek a grafikus művezetők egyesü
lését, mint ahogy elődeitek is mindent megtettek eezért.

— A LEG RÉGIBB MAGYAR PAPIRO SGYÁ R A trianoni 
bébe m egkötésekor Nagymagyarország 21 papírosgyárából 
Csonka-M agyarország határain belül csak a diósgyőri papír
gyár maradt meg, amely azonban akkor kizárólag az ország 
határain túl is ismert kiváló minőségű, rongytartalmu, légen 
szárított merített papírt gyártotta. A gyárat 1926. évben tel
jesen újjáépítették és egy modern fínom papírgéppel szerelték 
fel. A régi berendezéssel a havi produkció átlag 30 tonna 
volt, jelenleg pedig 200 tonnára rúg. Igaz, hogy a régi, légen 
szárított merített papírterm elés megszűnt, ezzel szemben 
azonban egész sorát gyártja a speciális finom, illetve, leg
finomabb papiroknak. Köztudomású, hogy a magyar állam 
bankjegypapírosaí is ott készülnek és ezenfelül gyárt rész
vénypapirost, utánzóit merített, bankposta-, biblianyom ó-, 
mélynyomó-, offsetnyom ópapirt és term észetes műnyomót.
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