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A —JL S .  báni országban minden kilyukadt, minden 
pusztul, tönkremegy. Pedig vannak felmérhetetlen kin
cseket érő petroleumforrásaík, rengeteg erdőik, kitűnő 
termőföldük, gazdag állattenyésztésük, halban bő vizeik, 
só, kőszén- és fémbányáik és mégis koldusok. Dacára 
annak, hogy győztes ország is, melyet a szövetségeseik 
támogatnak és pénzük még sincsen. Nincs pénze az 
államnak, a vállalatnak, a magánfeleknek. Pénzük mintha 
szimbólum lenne:lyukas bánihoz lyukas házfedél, lyukas 
ruha és cipő talál.

A hozzánemértő gazdálkodás juttatta az országot a 
koldusbotra. Valamelyik politikus pártérdekből meg- 
fujta a vészsípot, hogy vagyondézsma lesz, hogy a meg- 
takaritotttőkétmegadóztatják,majdínflácíóshírek keltek 
szárnyra, azután a stabilizáció kérdése nyugtalanította a 
kedélyeket. Erre megindult a fejvesztett mentési munka, a 
könnyen szerzett nagy vagyonok külföldre csempészése. 
Özönlött ki a pénz a biztosnak hitt pénzintézetekhez. 
A leíbetét annyira felszaporodott a külföldi, különösen 
a svájci bankokban, hogy a betevő nemhogy kamatot 
kapott volna pénze után, de kezelési költséget kellett 
fizetnie. A kamattörvény életbeléptetése a pénz kíözön- 
lését még megtízszerezte. E folyamat idézte elő az itteni 
bankok nagy pénztelenségét, mely megingatta az eddig 
még fásultan viselkedő betevőket; mindenki szaladt 
betétje után és kényszerítette a bankokat a hitelek fel
mondására. A megszorított bankok tüzzel-vassal hajtot
ták be követeléseiket és dobra került a drága föld, az 
ősi kúria, az ingyen kapott telek vagy a munkával nehezen 
szerzett parcella.

Az oktalan gazdálkodás tönkretette az országot. Nincs 
pénze sem az úrnak, sem a munkásnak. Hogy a pusztulás 
teljes legyen, a konverziós törvénnyel betetézték. E tör
vény szelleme szerint a tönkrement földmívelők 10—30 
esztendős moratóriumot kaptak. Az állam adósságokat
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vállalt át a bajbajutott gazdáktól, de az átvállalást a 
bankoknak kell megfizetniük. Vagyis a bankoknak el 
kell engedniük a tartozások felét, mert ezt a bankok 
hosszú éveken át a jogtalanul szedett 20-25°/o-os kamattal 
már régen beszedték. A másik felét amortizációs alapon 
kell megfízetníök, hogy élni és adójukat fizetni tudják.

E törvény a földmívelőket lélekzethez juttatta, de 
megszorította a bankokat és ezek révén az ipart és keres
kedelmet. A bankok mezőgazdasági kihelyezései három 
míllíárdot tesznek ki,sajáttőkéík pedig egymillíárd és két
százmilliót. A betét három milliárd volt. A bankok tehát 
elveszítették tőkéiket, sőt a betétekből háromszázmilliót. 
E veszedelmet a betétesek előre megérezték és attakot 
intéztek betétjeik kívevése érdekében, minek következ
tében egyre-másra buktak meg a bankok és a pénz
intézetek. A megmaradt bankok elhatározták, hogy a 
betétek után többé kamatot nem fizetnek, a betétet sem 
fizetik vissza, hanem kényszerítik a betéteseket, hogy 
pénzük egy részével lépjenek a részvényesek sorába.

Rendkívül megnehezíti iparukat és kereskedelmüket 
a transzfermoratórium és különböző valutakorlátozások. 
E két utóbbi törvénymiatt a külföldi behozatal úgyszólván 
teljesen megszűnt.

Ily előzmények után a helyzet ma az, hogy a bank 
nem ad kölcsönt, nem számitól le váltót. A tőkések pén
zeiket otthon őrzik, nem fektetik be sem ingatlanba, sem 
ipari vagy kereskedelmi vállalatba. Az itthon maradt 
pénzt eldugták, mely a forgalom részére meghalt. Divat 
lett a nemfizetés. Az sem fizet, kinek módjában lenne. 
A vállalatok nem tudják alkalmazottaikat fizetni: leépí
tettek; nem fogy az áru, a kereskedő is leépített. Az 
állam már hónapok óta nem tudja fizetni katonáit, tiszt
viselőit, nyugdíjasait.

Ez a valóságos helyzet Romániában. Ebből könnyen 
megérthető, hogy a nyomdaipar maga sem lehet rózsás 
helyzetben, különösen a magyar nyomdavállalatoknak 
siralmas a helyzetük.

A magyar nyomdaiparnak a sírásója a nacionalizmus 
volt. Törvény, hogy az állami intézmények: hivatalok, 
városok és megyék nyomtatványszükségleteiket csak 
Bukarestben, az államnyomdából szerezhetik be. Erdély 
részére a nyomtatványrendelés és készítés fele elveszett. 
A megmaradt másik fél egy bizonyos hányadát elnyelik
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a katonai-, városi-, megyei- és börtönökben felszerelt 
„arte grafíce“-k, melyek hallatlan olcsó árért dolgoznak. 
A magyar nyomdákat felette sújtja az egyenlőtlen adózás 
is. Mig a román nyomdatulajdonosra pl. évi 12.000 lei 
egyenes adót róttak ki, addig ugyanoly nagyságú magyar 
üzemre majdnem a dupláját. A magyar nyomdák meg
rendelő közönsége szétmállott: a magyar lateínerosztály 
elpusztult, a munkás munkanélküli, a földmivesnek nem 
telik, a kereskedés megállóit, a hivatalnok, nyugdíjas 
fizetést nem kap, nem veszik a lapot, a könyvet, mert a 
gyomor a legnagyobb kényur, elemésztí a szellemi táp
lálékot. Könyvkiadó vállalataik csődbejutottak, éhezik 
az író és a nyomdász.

Pedig Romániában demokráciáról is lehet beszélni. 
Legalább is törvényeik szellemét áthatja ez. Vannak 
törvényeik, melyek gondoskodnak a kultúra fejleszté
séről, a hiba mindig annak gyakorlati kivitelébe csúszik 
bele. Vannak nyomdásztanoncískoláík, sőt 1932 január
jában megnyílott Bukarestben a grafikai ipari főiskola is. 
Igazgatója Dumítrescu Traían, gépmester, ki a Ramniacul- 
Vulceí püspöki nyomda faktora volt. Szedésoktató: 
Craíníck Iosíf, gépmesteroktató: Nánásí Gábor, ki 1923- 
ban jött le Budapestről. Tandíj és teljes ellátás havonta 
1200 lei. Az oktatás elméleti és gyakorlati, d. e. 8-12, d. u. 
2-6-íg. Az iskola kísérleti nyomdája szedőgépekkel és 
legmodernebb nyomógépekkel van felszerelve. A kurzus 
egy évig tart. A kurzus elvégzése egy évi katonai szolgá
lati kedvezményt (önkéntességi jog-félét) ad. E kedvez
ményt megkapják a négy középiskolával bíró tanonc
iskolát elvégzettek is.

Míg Erdélyben sok az érettségizett tanonc, addig 
a regátban (ó-kírályságban) alacsony előképzettséggel 
lépnek e pályára. A tanoncok e szakmával nem sokat 
törődnek. Főcéljuk a cserkészet és a sport. A hierarchia, 
hogy a szocialista befolyástól megőrizze az ifjúságot, 
legényegyleteibe és ennek sportalakulataíba édesgeti. 
Ellátja őket lakással, koszttal és más kedvezményekkel. 
És négy év elteltével sikerül ízlésük szerinti embereket 
faragni belőlük, — csak szakembereket nem.

A nyomdászat Romániában is képesítéshez van kötve. 
A tanonc felszabadítása Erdélyben körülményes és költ
séges. Az újonnan felszabadultnak, mielőtt munkakönyvét 
megkapná, előbb a szakszervezet delegátusaíelőtt vizsgát
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kell tennie. A vizsga idegen nyomdában történik egy napi 
gyakorlati munka és egyórai elmélet alapján. — A 
regátban nincs se vizsga, se munkakönyvrendszer.

A szervezett munkások Erdélyben társadalmi életet 
élnek. Előszeretettel tömörülnek dalárdákba, zeneka
rokba és sportegyesületekbe. A szakmai továbbképzéssel 
egyáltalán nem törődnek, mert az elhelyezkedés lehetetlen, 
„kár a kalóriáért" — mondják. Jellemző a szellemi és 
fizikai különbség az erdélyi és regátí munkás között. 
Az erdélyinek igénye van olvasmányában, kosztban, 
lakásban, ruházatban. A regátí nem olvas, nem táplál
kozik rendesen, ágyrajár, ruházata piszkos. A regátí 
gépszedő két schíchtben is szívesen dolgozik, az erdélyi 
a hét órát is sokallja.

A regát megszervezése sok pénzébe került a nyomdász- 
szervezetnek — s az eredmény majdnem semmi. Meg
történt a legutóbbi bukaresti sztrájk alkalmával, hogy
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munkások a kondicionált nyomdában nem dolgoztak, 
de elmentek más nyomdákba „kisegíteni". A személyzet 
kicserélődött az egész vonalon. A regátí a szervezeti életbe 
nem tad belekapcsolódni, mert a rend, a pontosság nem 
lényege. Általában el lehet mondani, hogy az erdélyi és 
regátí „megférnek egy gyékényen", a közös rossz sors 
megértővé teszi őket egymás iránt.

A faktorok főjellemvonása,hogy nagyon megalkuvók. 
Szavuk az üzletvezetéshez, annak irányításához nincsen, 
sőt a személyzet feletti rendelkezési jogot is kiadták a 
kezükből. Ez a nemszakember igazgató vagy főnök jog
körébe csúszott át észrevétlen. A legtöbb faktor az elő- 
munkás szerepét tölti be. Kondíciójuk családi összeköt
tetés, vagy valamely állandó munkaalkalom alapján áll. 
Ujdonságszámba jön a regátba érkező munkásnak, hogy 
a faktornak a nyomdában pódium van készítve. Itt trónol, 
innen adja ki parancsait. A regátínak természetrajzához
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tartozik a kiabálás. Az idegen, ki nyelvét nem érti, azt 
hiszi, hogy mindig veszekszik. A regátít az erdélyi román 
is nehezen érti, mert gyorsan hadar, sok francia szót 
kever a beszédbe (Bukarest kis Páris) s a szavakat elha
rapja. Mint minden keleti népnél, úgy a regáti faktornál 
is jellemző, hogy önzetlenségéhez sok szó fér. Hacsak 
lehet, minden rendelésnél jutalékot köt ki s ha nincs 
kellő ellenőrzés, még a papírraktárból is előszeretettel 
„kölcsönöz". Sokan hosszú kondicionálásukat annak 
köszönhetik, hogy a heti keresetet a faktorral isszák el, 
vagy annak adják oda szűkös keresetük kis százalékát.

A főnökről nem sokat mondhatok. Sok a régiek közül 
a nemszakember: papírkereskedő, bankigazgató, pap. 
A nemszakember-vezetés miatt ezek az üzemek bérlők 
kezébe kerültek. Munkanélküli segédek összeálltak és 
látástól vakulásíg dolgoznak olcsón, hogy a bérleti díjat 
ki tudják fizetni. A legtöbb főnök törpe- vagy középüzem 
tulajdonosa. Ha az üzem nagy: részvénytársaság, melynek 
élén a nemszakember igazgató vagy igazgatók állanak.

A mesterséges munkabíztosítás révén a regátban 
hatalmas üzemek alakultak, melyek szállítóképesség 
tekintetében felveszik a versenyt a budapesti nagy nyom
dákkal, de minőségben mélyen alulmaradnak.

Higiénia szempontjából a lecsatolt területek nyom
dáiban relatíve elég rend és tisztaság van, mit legjobb 
akarattal sem mondhatunk el a regátíról. Itt por, piszok, 
szétdobált ételmaradékok és físch borítja a nyomdát.

Elhelyezkedés szempontjából a regáti nagy nyomdák
ban az alkalmazottak megválasztását némileg nacío- 
nálís szempontok vezetik. Pedig a románok között ki
mondott elsőrangú szakember alig van. Alkalmazásban 
áll még egy pár német szakmunkás, de ezek száma is 
napról-napra fogy a munkavédelmi törvény következ
tében.

Munkaminőségről nem beszélhetünk. A nyomdák 
felszerelése a háboruelőtti időből való. Betüanyag, gép 
rossz. Még mindig használatban vannak azok a requísi- 
tumok, melyek a budapesti megszállás idejéből valók. 
Mivel a külföld Románia polgárai részére nem hitelez, 
rossz a papírja, betűje, hengeranyagja, festéke.

Mint fentebb említettem, Románia törvényei demo
kratikusak. Elismeri a szakszervezeteket, mint jogi 
személyt, de csak gazdasági téren. Hatásköréta Francu-
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Jassí-féle munkatörvény (sztrájktörvény) szabályozza. 
Itt érvényesül az az elv, hogy nem tűr államot az állam
ban. A szakszervezetek mint politikai tényezők nem szá
mítanak. Sztrájk elég ritka, mert munkabeszüntetés előtt 
mindkét félnek miniszteri meghatalmazott jelenlétében 
kell a tárgyalásokat lefolytatniok. A miniszteri megbízott 
döntése törvény. S ha ennek dacára mégis sztrájk rob
banna ki, a vezetőség személyes szabadsága azonnal 
korlátozva lesz.

Itt meg kell említeni a romániai kollektívszerződést 
is, melynek felbontására óriási erőfeszítéseket tettek a 
a nyomdai főnökök. Többféle módon akarták céljukat 
elérni: városok és személyenként akartak szerződést 
kötni a munkássággal. Az eredmény ismeretes. A világ- 
krízis bebizonyította, hogyha a tőke megrendül, alá- 
temetí a mai alapokon nyugvó szervezeti életet is.

Az alábbiakban egy kis statisztikát közlök, melyből 
Románia grafikai iparának nyomorúságos helyzetére 
következtethetünk. A Romániai Grafikai Munkások Szö
vetségének 2720 tagja van, melyből munkanélküli 1000.

A szedőgépek roppant elszaporodása miatt ezek talán 
sohasem tudnak majd a szakmában elhelyezkedni. Lito
gráfus,offset s cínkografus munkás 140van,ebbőlmunka- 
nélküli 50. Könyvnyomda van kb. 650, litográfia 24, 
cínkográfía 12, offset 5, mélynyomóműhely 2. Betüöntő- 
déje 2 van, melyek betűiket a külföldről behozott betü- 
galvanóíról öntik. Termékeik nem eléggé szisztematiku
sak, különösen sok bajt okoznak a verzálís ékezetes- 
betűk, mert javarésze már a szállításnál letörik. Rossz az 
öntőcédulájuk is. E fölötte fontos munkát gyereklányok 
végzik s így egyes betűkből vagy semmit, vagy keveset 
küldenek, másból meg sok a defekt. A betű ára nem 
olcsóbb a külföldinél, habár a vám kg-ként 60 leit 
tesz ki. Papírgyáruk van 6 (Péterfalva, Busteni, Letea, 
Cámpulung, Píatra-Neamta, Borgoprund). Ez utóbbi 
kartelen kívül állott, de a rossz vezetés miatt üzemét be 
kellett szüntetnie. A papírgyárak kapzsisága miatt sokat 
szenved a nyomdaipar. Sehol a világon nem oly drága 
a papír, mint Romániában. í kg. újságpapír 20 lei, 
símanyomó 26, fogalmi 29, félfamentes 36, famentes 
41 lei. De a közelmúltban 5 — 30°/o-kal volt drágább. 
Az UGIR (gyáriparosok szövetsége) kezdeményezésére 
jelenleg miniszter járás van a papírárak redukálása cél-
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jából. De mível a papírgyárak főrészvényesei magas- 
rangú személyek, kevés kilátás van az eredményre. 
Valószínű az újságpapír olcsóbb lesz, hogy a sajtót el
hallgattassák. Az újságpapír-kiosztásnál eddig is voltak 
igazságtalanságok. Míg a román lapok majdnem ingyen 
kapják, addig a kisebbségi sajtónak drágán kell ezt meg
fizetnie. így, ugyebár lehet papírpolítíkáról is beszélni. 
Külföldről a behozatalt a magas vám, a devizakorlátozás, 
a transzfermoratórium teszi lehetetlenné. Bukarestben 
és a határmentí városokban a papíros olcsóbb, mint az 
ország többi részén, hogy ne fízetődjön ki semmiképpen 
a papirbehozatal. A minőségre azt mondhatjuk, hogy az 
nincs összhangban az árral. A papírgyárak csak kész
pénzfizetés ellenében szállítanak.

A nyomdaipart a krízis átka sújtja legjobban. Ennek 
tudható be az, hogy a kolozsvári kisebb nyomdák szö
vetkezeti alapon próbálnak boldogulni. Öt-hat nyomda
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összeköltözik, így remélik biztosítani a megélhetésüket. 
A munkavédelmi törvénynek (arbítrage) célja: védeni 
a munkateljesítményt, a munkást a munkaadóval szem
ben ; lényege: szakemberekből álló választott bíróság, 
egy törvényszéki bíró elnöklete alatt; ítélete törvényes, 
az eljárás gyors és olcsó.

*
Fentiekből megismertük a romániai grafikai ipar 

helyzetét. Ily körülmények között nem csoda, ha minő
ségi munka nem kerül a piacra, melynek okai: a hallatlan 
szennykonkurrencía (1000 boríték szedés-nyomása 2P); 
a szakiskolák gyenge tanerői, akik természetes, hogy 
gyenge tanítványokat nevelnek; szaklap fenntartása a 
háromnyelvűség miatt nem fízetődik ki, tehát nincs is ; 
az ifjúság a sportban éli ki ambícióit; a redukált munka
bérek, olcsó árak miatt senkinek sincs nagyobb ambíciója; 
minőségi munkát senki sem rendel, mert nincs pénze; 
a nyomdai felszerelés gyatra.

Ha mégis mínőségmunka kikerül egyes nyomdákból, 
az elvétve a főnök szépségszeretete vagya nyomda presz
tízse érdekében történik. Szedésben nem igen lehet szép 
nyomtatványt látni. Ha különleges kell, akkor rögtön a 
rajzolóhoz, festőhöz fordulnak.

A cikkem keretében bemutatott egypár munkából 
látható, hogy a nagy lerongyolódás dacára is, Erdélyben 
még vannak tehetséges, törekvő szakemberek, de ezek 
ambíciójuk eredményével csak asztalfíókjaíkat tömik 
meg, mert nincs megrendelő, nincs munka. (A cikk kere
tében látható három illusztráció eredetije fametszet; 
a könyvben ellenben Bezdány Ferenc, a Glóbus nyomda 
hirdetésszedője által készített ólomvésetről nyomták).

„Legyen világosság!*' ez a régi nyomdászjelmondat 
mennyire jellemzi az egykori tipográfusok eszmevilágát.
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Anyagiakkal nem sokat kellett gondolníok, egész lelkűkből 
a másoknak való világítás gondolata sugárzott ki. A mai 
nyomdász cégtáblájára hiába Írja már ki öles betűkkel: 
a leggyorsabban és legolcsóbban. A hangzatos ígéret 
dacára napról-napra a lomtárba kerülnek e felíratok s a 
gépek zúgását a dobszó helyettesití.

Tótfalusi Kis Miklóst Erdély főnixének nevezték. 
Halálával — úgy gondolták — az erdélyi nyomdászat is 
sírbaszállott. A fönixmadár évszázados álmát alussza, 
utódait a gondok emésztik. Vájjon mikor támad fel újból 
az erdélyi főnix, a nyomdaipar, és mikor ül el a gond? 
Oly kérdés, mire sajnos, e napokban senki sem tud felelni.

CSAK MÓDJÁVAL HASZNÁLJUK AZ IDEGEN SZAVAKNAK 
M AGYAROS ÍRÁSMÓDJÁT ! A napilapokban, valamint az 
időszaki folyóiratokban lépten-nyomon rábukkanhatunk oly, 
m agyaros írásmóddal szedett idegen szavakra, amelyekre 
sem m iképpen sem vonatkoztatható a magyar nyelvtudó
soknak az a szinte egyöntetű állásfoglalása, amely szerint 
az idegen szavak csak abban az esetben írandók magyaros 
írásmóddal, ha már nyelvünk szókincsébe beolvadtak, azaz 
m eghonosodtak. Szó sincs ró la : az idegen szavaknak immár 
m eghonosodott voltát eldönteni nem mindig könnyű dolog, 
leszámítva még azt a körülményt is, hogy nem mindig a 
nyom dászon múlik a helyes írásmód mellett való elhatározás, 
mert része van abban sok esetben az írónak vagy szer
kesztőnek is. Ántánt (vagy antant), fasiszta, hendikep, sláger, 
dzsömper, bébi, trikó, sezlon (vagy sezlony) és egyéb ilyen 
fajtájú szavakat, am elyeket az olvasó m agyarságnak leg
szélesebb körei mindennapi beszédjükben használnak és 
jelentésüket értik, írjuk és szedjük magyaros írásmóddal, 
mert valóban m eghonosodott szavaknak tekinthetők, föltéve 
term észetesen, hogy a szerkesztő vagy iró az ilyen idegen 
szavaknak magyaros írásm ódjába beleegyezik, vagy leg
alább is nem tilalm azza azt. (Mert ilyesmi is lé tez ik !) Ámde 
déjeuner, lunch, crépe de Chíne, georgette, recam íer, fiiét, 
valeur, nonchalance és más ílyennemü szavakat, am elyeket 
a m agyarságnak csak egy bizonyos hányada használ és 
ism eri jelentésüket, így írni : dezsöné, löncs, krepdesín, 
zsorzset, rekam íé, fiié, valőr : — nem mondható szerencsés 
megoldásnak, feltéve ebben az esetben is azt a körülményt, 
hogy az író vagy szerkesztő kifejezetten kívánja a magyaros 
írásm ódot. A megoldás ugyan az utóbbi esetben sem válik 
szerencsésebbé, de legalább megnyugtathatjuk magunkat, 
hogy nem mi nyom dászok kezdeményeztük az ilyen kevésbé 
ism ert jelentésű idegen szavaknak magyaros írásmódját.
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