
NYOMDÁSZAINK S A MAGYAROSODÁS.

A «Pest-budai könyvnyomdászok és betűöntők önképző 
egylete* alapításakor az alapítók teljesen figyelmen kívül 
hagyták, hogy a magyar nyomdászoknak alkossanak egye
sületet. A  helyi viszonyokhoz alkalmazkodva, a körülmé
nyekkel megalkudva, alkottak oly egyesületet, melyben 
alapszabályilag egyenjogot nyert a magyar és német 
nyelv.

Ez egyenjog azonban csak az alapszabályokban élt. 
A  tagok nagy többsége német ajkú lévén, a magyar 
elem a «nép»-et képezte, s a ki nem tudta magát elég 
szabatosan németül kifejezni, helyesebben tette, ha hall
gatott, mert magyar szó hallatára a német elem soha 
sem mulasztotta el türelmetlenségét kifejezni, hisz ő 
azt nem érti, beszéljen mindenki németül, mert: «deutsch 
versteht ein Jeder!»

Uralkodott a német elem, uralkodott úgy, hogy a 
két nyelv egyenjogának czége alatt a magyar mindenben 
a rövidet húzta.

így történt aztán, hogy a budapesti könyvnyomdá
szok társas összejövetelei nemcsak a múltban, de nagy 
részben még ma is beíllenének akármely németországi
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városba; így történt, hogy az önképzés czéljából alakított 
könyvtárban ma sem található fel a teljes Vörösmarty, 
Petőfi, vagy Arany; így történhetett meg, hogy az egylet 
ma is két nyelvű lapot tart fenn, mely ugyan már 
XV . évfolyamát éli, de kétnyelvűsége miatt még alig 
tehette meg az első lépést arra, hogy valaha magyar 
szakirodalom lehessen; így történt s történhetik meg, 
hogy bármily parányi nemzeti mozzanatban vegyen részt 
az egylet, vagy csak a tagok egy része — a német elem 
vele született szívósságával megkonditja a vészharangot, 
s majd szóval vádol a nemzetiségi gyűlölet szitásával, 
majd úgynevezett «szak»- és «élez “-lapjaiban urbi 
(=  Bécs) et orbi (=  so weit die deutsche Zunge 
reicht) gúnyolja a magyart, szórva gyaiífzó kifakadá- 
sait, mintha csak valami közgazdasági kiegyezés volna 
napirendem — a birodalom két fele között.

A  «Speckbrater-banda», «Trottel» s több efele, a K ik é 
r ik } konyhájáról tálalt obskúrus kifejezések csak úgy 
repülnek ilyenkor a magyar fejekhez — s pirulva írjuk 
le, vannak benszülött nyomdászok, kik ezt helyeselni 
tudják, azt mondván, hogy egyesülésünk czélja nem. 
a magyarság terjesztése lévén, egyáltalán fölösleges 
magyarságunkat demonstrálni, sőt fölösleges magyarok
nak is lennünk.

E benszülöttek nagyrészt olyanok, kik azon az úgyne
vezett magaslaton állnak, hol nincs haza, nemzet, csak 
“testvér!" S ha e «magaslat»-ra a tudományos készült
ség, vagy csak józan gondolkozás által jutottak volna — 
adóznánk nekik annyival, hogy elmondanók, miért ala
kult a nyomdászok egyesülete, elmondanók, mily ezé- 
lokért, mily eszközökkel szabad küzdenie s bebizo-
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nyitanók, hogy hitelveik érvényesítésére az egyesület 
nem alkalmas, mert hisz az egészen más czélokért alakult.

Ámde itt nem olyas valamivel állunk szemközt, melyet 
a meggyőződés elnevezés megillethet: de oly fogalom- 
zavarral, melyet«saját értékére leszállítni® annyival inkább 
kötelesség, mivel általa úgy nemzetiségünknek, mint a 
magyar nyomdászatnak vélünk használhatni.

A  magyar nemzetet sérteni, gyalázni akaró kifejezések 
özöne német nyomdászlapok hasábjairól mindig olyan
kor zúdul Budapest felé, a mikor a nyomdász-egyesület 
magyar eleme magyarságának, nemzetéhez tartozóságá- 
nak tanújelét adja. Olyankor, mikor például a Grill- 
parzer-ünnepélyre az egylet üdvözlő táviratot küld, «jó 
kollega® elnevezés a jutalom, de ha például Petőfi 
szobrára koszorút tétet velünk a kegyelet, kész a meg
rovás s alig hallgattatható el, hogy legalább nyilvánossá 
ne legyen; ha a budapesti nyomdászok és betűöntők 
egyik dalköre estélyén elénekli amaz úgynevezett 
«Scherz»-et, melyben az “éljen®, “atilla®, “teremtette®, 
“Csizmen mit Schmalz geschmieret vöm Schwein® szel
lemes kifejezések egymást szép sorrendben váltogatják 
elejétől végig — 'van taps, hogy Bécsig hangzik; — de ha 
valakinek eszébe jut megjegyezni, hogy az ilyfajta társas 
összejövetelen talán jobb volna, ha már nem egészen 
magyar az, legalább a magyart gyalázni akaró dolgokat 
mellőzni — akkor kész a veszedelem : a nemzetiségi 
kérdés fölvetésének vádja s átveszik a tenort Lajtán túl 
s lészen olyan chorus, a milyen az “internationalis 
érdekek® védelméhez méltó.

Tehát mindig az történik, hogy a német elem érdekeit 
védik a magyar elem rovására.
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Nem is .. ama «magaslat» hitélveit terjesztik tehát, 
hanem a német nyelv érdekeit oly módon akarják Ma
gyarországon megótalmazni ama hitelvek hangoztatá
sával, hogy a magyar elem az őt megillető helyre 
valami úton-módon föl ne jusson.

S ezt a gyöngébb lelkek megtántorítása végett min
denkor azzal a jelszóval teszik, hogy a «munkásnak 
nincs nemzetisége*.

S nekik ne volna? Van mindenben s ezt kifejezik is 
mindenkor.

Avagy ki részt vett valaha az osztrák- vagy német- 
országi nyomdászok által rendezett s általuk benépesített 
valamely ünnepélyen, tagadhatja-e, hogy az ünnepély 
nem csupán nyomdász-ünnepély, de minden alkalommal 
a német nemzetiségnek, a minden német kebelben élő 
saját fajához való tántoríthatatlan ragaszkodás kifejezé
sének is ünnepélye volt egyszersmind.

Az ünnepi beszédek, felköszöntők telve voltak s-vannak 
mindenha a «deutsche Brust», «deutscher Muth» stb. stb, 
deutscher, deutsche és deutsches jelzőkkel,''jtriélyek soha, 
sem jelentenek mást, mint a nagynak,; nemesnek, jónak 
és szépnek a superlativusát. . .

Nekik tehát otthon van nemzetiségük, nemzethez tar- 
tozóságuk, még vigalmaikban is, s midőjt a budapesti 
magyar elemet terrorizálni akarják, nem hogy nemzethez 
nem tartozóságukat, de épen azt bizonyítják, hogy: 
so weit die deutsche Zunge rékh t! . . .

Ugyan mit szólnának ama lapok, ha a budapesti nyom
dász-ünnepélyeken ép oly szereped játszana a «magyar* 
jelző. Pedig játszhatna. Bizonyára nem szegényebb a 
magyar nagy és dicső múltban, mint bármely más



nemzet, nem dicstelenebb jelen küzdelme sem, mint 
akármely más nemzeté.

Ne legyen tehát széles e hazában egyetlen magyar 
nyomdász se, ki ama durva szavakat meghallgassa, de 
mindenki igyekezzék a változott viszonyok közt az 
egyesület alapítói által helyesen lerakott alapelveken az 
egyesület czéljait előmozditni.

Változott viszonyok között. . . mert nagyot változ
tak az egyesület alapítása óta a viszonyok. Az alkot
mányos átalakulással járt óriási keresletre beözönlött 
németek nagy része visszatért hazájába, az itt marad
tak száma törpe minoritás, melynek jogait tiszteletben 
tartani illő és helyes, de e niellett a magyar tan
nyelvű iskolából kikerült, magyarul gondolkozó olvasó 
s művelődni vágyó ifjú nemzedék — a nagy majoritás, 
— érdekeit megóvni első és fő kötelesség.

De az egylet hatásköre is változott. Az önképző-egylet 
ma már csak egyik alosztálya a segélyző-egyletnek; ám 
a segélyzés minden tagot megillet s megillessen, ki arra 
alapszabályszerűleg jogosult; legyen, maradjon meg joga 
mindenha saját nyelvén bele szólnia: legyen, maradjon 
meg a két nyelvűség.

De a mi az önképzés eszközeit illeti, itt a fősúlyt a 
m agyarságra  kell fektetni.

Ha a magyar nyomdász csak művelt ember lesz, e 
földön nem tölti, nem töltheti be hivatása által reá rótt 
kötelességét — m a g ya r m űveltséggel kell bírnia, hogy 
végre megindulhassunk azon az úton, melyen haladva 
oda fejlesztethessék a nyomdai ipar, hogy ép úgy mint 
a franczia, olasz, angol vagy német nyomdai termékre 
az első pillanatra megmondja a szakértő származásának
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országát ; ép úgy megtalálhassa félreismerhetetlenűl a 
magyarországin is a nemzeti jelleget.

M a g ya r k ö n yv tá r t, m a g ya r szak lapo t, m a g ya r tá rsa s  össze
jöve te leke t , m a g ya r m ű v e lts é g e t, hogy lehessen m a g ya r  

n yo m d a i ipar.
Legyünk tehát magyarok; erezzünk, gondolkozzunk, 

tandíjunk magyarul ■— tandíjunk a németektől nemze
tünkhöz tartozni, ezt s hazánkat szeretni!

Sydbó Elek.


