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IIddéénn  ttaavvaasssszzaall  aallaappííttoottttáákk  mmeegg  aa  NNyyoommddáásszzmmúúzzeeuumm  EEggyyeessüülleetteett..

MMiiéérrtt  hhoozzttáákk  llééttrree  aa  sszzeerrvveezzeetteett,,  mmiikk  aa  ccééllkkiittûûzzéésseeiikk??

Szeretnénk megõrizni, fenntartani a régi nyomdászati eszközöket és

velük együtt a nyomdai eljárások folyamatát: a múzeum nemcsak ál-

landó gyûjtemény lesz, tárlatvezetéseket is szervezünk majd, ahol

szakemberek vezetik körbe a látogatókat és ki lehet próbálni az

egyes munkafolyamatokat. Az alkotómûhely Budapesten a VIII. kerü-

let Tolnai Lajos utca 4–10. szám alatt található. Terveink szerint részt

veszünk majd más kulturális-szakmai rendezvényeken, mint például

a Múzeumok Éjszakáján is, valamint december 6-ára szeretnénk egy

állandó bemutatótermet berendezni.

MMiillyyeennnneekk  llááttjjaa  aa  hhaazzaaii  nnyyoommddaaiippaarr,,  aazzoonn  bbeellüüll  iiss  aa  kköönnyyvvkkiiaaddááss

jjeelleennlleeggii  hheellyyzzeettéétt??

A helyezet számomra biztatónak tûnik, több cég is szívesen fektet

be ezen a területen és nyitottak az új technológiák bevezetésére.

Nagy lehetõségeket látok a csomagolástechnika fejlesztésében és a

3D-s nyomtatás elõretörésében is, utóbbi a könyv és borítónyomta-

tást is forradalmasíthatja. A napokban voltam például egy work-

shopon, ahol különleges kígyóbõr és kosárlabda tapintású és hatású

borítókat készítettek 3D-s eljárással. A könyvkiadás pedig a társa-

dalmi igényekhez igazodva igyekszik megfelelni a legszélsõsége-

sebb elvárásoknak is.

AA  rreecceesssszziióó  aa  lleeggttööbbbb  iippaarráággaatt  vviisssszzaavveetteettttee..  HHooggyyaann  hhaattootttt  aa

nnyyoommddáásszz  sszzaakkmmáárraa??

A válság ugyan ránk is hatott, de mondhatjuk, hogy gyõztesen jöt-

tünk ki belõle. Kreativitás és színvonal terén óriási ugrás történt az

utóbbi években, tulajdonképpen elõre menekültünk ezen a téren. A

minõségváltozás fõként az igényesebb kiadványok esetében érvé-

nyes és érezhetõ a könyvpiac kínálatában is. Persze, egyre több az

önjelölt otthoni nyomdász, egy számítógép, képszerkesztõ program

és nyomtató segítségével bárki könyvet, borítót, szórólapot gyárthat,

emiatt hígult is kicsit a szakma. Épp ezért kérünk mindenkit, hogy

végezzen jó munkát, ne szennyezze a környezetet tipográfiailag ki-

fogásolható feliratokkal, termékekkel, tanulja meg a mesterséget

vagy forduljon szakemberhez!

MMeennnnyyiirree  vvaaggyyuunnkk  vveerrsseennyykkééppeesseekk  eezzeenn  aa  ttéérreenn  aazz  UUnniióóbbaann??

Az uniós csatlakozás és az internet kihívások elé állított minket, min-

denki számára bõvülnek a lehetõségek, egy kiadó vagy szerzõ akár

egy izlandi tipográfust is megbízhat, nem feltétlenül kell a magyarok-

hoz fordulnia. Másrészt nehéz piaci helyzetben vagyunk, hiszen ke-

vés a hazai papírgyár, a külföldi piacokon már csak ezért sem tu-

dunk könnyen érvényesülni vagy ringbe szállni. Példa erre az a nyílt

tender, ahol egy magyar nyomda indult, de mélyen papírköltség alá

kellett volna alkudnia az árat, hogy nyerhessen. Szerencsére más

szakmákkal szemben minket nem érint az utóbbi idõkben felgyorsu-

ló elvándorlás, akiket tanítottam a mesterségre, mind itthon marad-

tak. Ehhez hozzájárul az is, hogy az internet világában akkor sem

kell kimozdulni a lakásból, ha épp külföldi megrendelést kap valaki,

sokan így, szabadúszóként dolgoznak a volt diákjaim közül. A külföl-

di munkák esetében ugyanakkor nagyon fontos kérdés a nyelvisme-

ret. A könyvtervezésnél és nyomtatásnál nemcsak a külalak számít,

át kell látnunk a szöveg nyelvtani szerkezetét, hogy hol lesz a sortö-

rés, melyik sor a hangsúlyos. Ezt egy, a célnyelvet anyanyelvi szin-

ten beszélõ tipográfus könnyebben oldja meg.

MMiillyyeenn  aarráánnyybbaann  ttuuddnnaakk  eellhheellyyeezzkkeeddnnii  aa  nnyyoommddaaii  sszzaakkmmáátt  vvééggzzeetttt

ddiiáákkookk??
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TTaalláánn  kkeevveesseenn  vveesszziikk  éésszzrree,,  ddee  aa  nnyyoommddaaiippaarr  mmiinnddiigg  sszzeemm  eellõõtttt  vvaann::  tteerrmméékkeeiivveell  nneemmccssaakk  kköönnyyvv  ffoorrmmáájjáábbaann,,  ddee

bbeevváássáárrllááss,,  ééppííttkkeezzééss  ssoorráánn  vvaaggyy  eeggyy  rruuhhaa  ffeellpprróóbbáálláássaakkoorr  iiss  ttaalláállkkoozzhhaattuunnkk..  AA  DDeessiiggnn  HHéétt  kkeerreettéébbeenn  bbeemmuuttaattkkoozzóó

LLeetttteerrPPrreessss  wwoorrkksshhoopp  tteesstt--  ééss  ggééppkköözzeellbbõõll  sszzeerreettnnéé  mmeeggiissmmeerrtteettnnii  aa  mmeesstteerrssééggeett,,  bbeemmuuttaattvvaa  aa  GGuutteennbbeerrgg--pprrééss  ééss

aa  33DD--ss  nnyyoommttaattááss  kköözzööttttii  uuttaatt..  BBaalláázzss  BBaarrbbaarraa  nnyyoommddáásssszzaall,,  pprrooggrraammsszzeerrvveezzõõvveell  bbeesszzééllggeettttüünnkk  aazz  aallkkoottóómmûûhheellyyrrõõll

ééss  aa  sszzaakkmmaa  hheellyyzzeettéérrõõll..

Minden út a nyomdába vezet 



Szintén a válság hozadéka, hogy bármely szakmában nehéz állást

találni, a tanítványaim közül senkit sem szoktam azzal hitegetni,

hogy két perc alatt munkahelyet kap. Mégis azt látom, hogy viszony-

lag gyorsan munkába állnak a képzés elvégzése után, különösen a

gépmesterek, akik a digitális nyomtatás területén is könnyedén helyt

állnak. A szakképzés során a fiatalok nemcsak a nyomtatás, könyv-

kötés vagy a tipográfia világát ismerik meg, de alapokat kapnak a

gyártás-elõkészítés, csomagolástechnika, papírgyártás,

webszerkesztés, animáció területeibõl is, ami bõvíti továbbtanulási

és elhelyezkedési lehetõségeiket. Természetesen vannak olyanok,

akik lemorzsolódnak, sokszor tapasztalom, hogy egy-egy család

nem tudja kivárni a tanulási idõszak végét vagy finanszírozni a kép-

zéssel járó költségeket, a fiatalok ilyenkor kénytelenek vállalni az el-

sõ szembejövõ munkát, legyen az árufeltöltés vagy takarítás, a ta-

nulmányaiknak pedig vége szakad.

EEmmllíítteettttee,,  hhooggyy  aa  nnyyoommddaaiippaarr  mmááss  sszzaakkmmáákkhhoozz  ffeelléé  iiss  uuttaatt  nnyyiitthhaatt..

MMiillyyeenn  áággaazzaattookkhhoozz  kkaappccssoollóóddiikk  mméégg??

Elsõ éves tanítványaimnak három hét után feltûnt, hogy minden a

nyomdaiparhoz köthetõ: a digitális nyomtatástól (különbözõ anya-

gokra történõ printelés) a textilnyomtatáson keresztül, a papíripar, a

formatervezés, a média világa, a nyomdaipar ezernyi területhez kap-

csolódik. Ha bemegyünk egy boltba, mindent csomagolva kapunk,

de még a gyógyszerek mûanyag védõfóliáját is nyomtatják, a sörös

dobozok felületét szintén ofszet nyomtatással tudják elõállítani, a

mindennapjaink során bármerre fordulunk, képet vagy feliratot talá-

lunk. Ha egy igényes webdesignnal vagy e-könyv arculatával talál-

kozunk, szinte biztosak lehetünk benne, hogy készítõjének nyom-

dász vagy tipográfus múltja, végzettsége van.

HHaa  mmáárr  aazz  ee--kköönnyyvveekknnééll  ttaarrttuunnkk,,  eezzeekk  tteerrjjeeddééssee  nneemm  jjeelleenntt  vvee--

sszzééllyytt  aa  nnyyoommddáásszz  sszzaakkmmáárraa??

Az internet megjelenésével temették a televíziót, mégsem szûnt

meg, ahogy a könyvnyomtatás sem fog eltûnni az e-könyvek terje-

désével. Az e-könyvolvasó vagy a tablet inkább kiegészítõ eszköz-

ként jelenik meg, ha valaki nem akarja magával cipelni a Doszto-

jevszkij-összest, feltöltheti a készülékre is, de a többség mégis ma-

rad a nyomtatott kiadásnál, mert sokkal emberközelibb: lapozni, sza-

golgatni lehet, tankönyvek esetén jegyzetet írhatunk az oldal margó-

jára. Az agyat bizonyítottan jobban megmozgatja a papír alapú ta-

nulás és olvasás, mint az elektronikus felület, ráadásul az e-könyv-

nek nincs a hagyományos értelembe vett vége sem és ez pszicholó-

giailag is kihat az olvasás folyamatára. Emellett, a slow food mintájá-

ra Magyarországon is kezd divatba jönni a slow life, vagyis a lassító-

sáv-életstílus, az értelmiségi 20–40 éves korosztály idegenkedik at-

tól, hogy folyamatosan okostelefont használjon, internetezzen és 24

órában elérhetõ legyen. Ehelyett közösségi programokon vesznek

részt és olvasnak, mivel utóbbi is “lassító tevékenység”, tartalmas,

megállásra és gondolkodásra késztet, divatba jön tehát a minõségi

szabadidõs tevékenység.

UUggyyaannaakkkkoorr  aazz  úújj  kköönnyyvv  ééppppeenn  aazz  eellõõbbbb  eemmllíítteetttt  rréétteeggnneekk  ttûûnniikk

mmeeggffiizzeetthheetteettlleennüüll  ddrráággáánnaakk..  NNééggyyeezzeerr  ffoorriinntt  eeggyy  kköönnyyvvbbaarrááttnnaakk  iiss

nnaaggyy  éérrvváággááss,,  hhaa  ttaannáárrii  bbéérrbbõõll  ééll, ééss  eell  kkeellll  ttaarrttaanniiaa  aa  ccssaallááddjjáátt..

MMeennnnyyiibbeenn  mmúúlliikk  aazz  áárr  aa  nnyyoommddaakkööllttssééggeekkeenn??

Nagyon érzékeny és összetett témáról van szó. Fõként a könyvter-

jesztõktõl függ az ár, ugyanakkor a kiadóktól jelentõs összegû kultu-

rális támogatást vontak el az utóbbi években, a nyomdák viszont

eleve nyomott árakon dolgoznak, ennél lejjebb már nem is tudnának

menni. Ami szintén fontos, nemrég a Digitális Könyvnapon hangzott

el, hogy megvonták a kiadók tankönyvkiadási jogát, így az ebbõl

származó támogatásoktól, bevételektõl is elestek. Milliárdokról van

szó, ami nagyban hat a többi kiadvány árának az alakulására. A

könyvkiadók az áfa kulcs átalakításáról tárgyalnának, ez olcsóbbá

tehetné a köteteket és fellendülhetne a forgalom is.

AA  NNyyoommddaammúúzzeeuumm  EEggyyeessüülleett  mmáárr  aazz  OOllvvaassááss  ÉÉjjsszzaakkáájjáánn  iiss  rréésszztt

vveetttt,,  aahhooll  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk  kkiipprróóbbáállhhaattttáákk  aa  GGuutteennbbeerrgg--ffééllee  pprrééss--

nnyyoommddáátt,,  aa  lliinnóómmeettsszzéésstt  vvaaggyy  kküüllöönnbböözzõõ  ccssoommaaggoolláásstteecchhnniikkáákk  eell--

kkéésszzííttéésséétt..  MMiirree  sszzáámmíítthhaattnnaakk  aazz  aallkkoottóómmûûhheellyy  llááttooggaattóóii??

Alkotómûhelyünkben testközelbe hozzuk a nyomdászat mestersé-

gét, ki lehet majd próbálni a mély- és magas nyomtatást és a már

említett Gutenberg-prést. Játékos formában mutatkozunk be, de azt

is szeretnénk tudatosítani, hogy a nyomdaipar fejlõdõ ágazat, ami

valamilyen formában mindenütt szem elõtt van.

VVaann  kkiimmoonnddootttt  jjeelllleeggzzeetteesssséégg  aa  nnyyoommddáásszz  sszzaakkmmáábbaann??

Igen van. Például a nyomtatott könyvekben megtaláljuk az alkotók,

tervezõk, a nyomda nevét, tudjuk ki volt a borítótervezõ, a tördelõ

vagy a tipográfus, ez a részletesség vagy inkább személyesség

más szakmákban nem jellemzõ. Az ékezeteink, hosszú szavaink mi-

att pedig egészen más helyzetben vagyunk, mint mondjuk az angol

nyelvterület nyomdászai, akik szabadabban dolgozhatnak, nyelvi

paramétereink korlátot is jelentenek, meghatározzák, adott mérethez

mennyi lehet a hasábszám az újságokban, milyen arányú lehet egy

kéthasábú könyv felosztása, hogy az olvasó ne fáradjon el a szöveg

olvasása közben, vagy ne zavarja meg az értelmezésben.

MMiillyyeenn  rreennddeezzvvéénnyyeekkkkeell,,  pprrooggrraammookkkkaall  kkéésszzüüllnneekk  aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann??

Az alkotómûhelyt december 6-án szeretnénk megnyitni, a Design

Hét során inkább csak megmutatjuk az alkotómûhely tevékenységét,

késõbb viszont mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel ez a szak-

ma. Nagy lehetõségeket látok a Nyomdamúzeum bõvítésében és a

mûhelymunka népszerûsítésében, amihez jó reklámfelület a

LetterPress Workshop is, és bízom benne, hogy minél több ember

érdeklõdését fel tudjuk kelteni a munkánk iránt. 

AA  kköözzttuuddaattbbaann  fféérrffiimmuunnkkaakkéénntt  sszzeerreeppeell  aa  nnyyoommddáásszzaatt,, eezzeekk  sszzeerriinntt

aa  nnõõkkeett  iiss  vvoonnzzzzaa??  ÖÖnn  hhooggyyaann  kkeerrüülltt  vveellee  kkaappccssoollaattbbaa??

A gépmester szakma egyértelmûen férfias, a nehéz gépek, a szere-

lés és az anyagmozgatás miatt, de vannak azért nõi gépmesterek

is! A kiadványszerkesztõi munka összetett, különbözõ területein so-

kan megtalálhatják számításukat és elmondhatjuk, hogy unisex. Az

iparnak szüksége van olyan szakemberekre, akik egyszerre látják át

a számítógépes és a nyomdaipari rendszereket, de a mûvészek

vagy mûszaki beállítottságú fiatalok is megtalálják a kiadványszer-

kesztésben a helyüket. A könyvkötõ szakma pedig azokat az érdek-

lõdõket vonzza, akik kézmûves szakmát szívesebben sajátítanának

el. Én 14 évesen egy nyomdalátogatás során ismerkedtem meg ez-

zel a szakmával, már akkor megtetszett, a szakmai iránt érzett “sze-

relem” pedig azóta is töretlen.
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