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Előszó 

A technika és tudomány történet szerte a világon virágzásnak 
indult. Az utóbbi években hazánkban is előtérbe kerültek a tudo
mánytörténeti vizsgálódások és elemzések. Könyvtárunk tudomány tör
téneti sorozatának ujabb köteteiben elsősorban egyetemünk történe
tére vonatkozó eseményeket és adatokat kiván~~ feltárni. 

E célkitüzés kapcsán került sor a Müegyetemi nyomda történe
tének feldolgozására is. A nyomda, bár kétségtelenül nem töltött 
be kiemelkedő szerepet a magyar nyomdaiparban, mult ja oktatástör
téneti szempontból mégis érdekes. A történeti feldolgozás fényt 
derit a nyomda létrehozásának indokára, nevezetesen a Horthy-kor
szak egyetemi hallgatóinak sulyos szociális helyzetére. SorozatULk 
e kötete sok olyan érdekes nyomdászati vonatkozásu eseményt eleve
nit fel, melyet a mai nyomdásztársadalom nem tart eléggé számon. 

A most kiadásra került mUIL~a, adalék egyetemünk történetéhez. 
Bizunk benne, hogy az egyszerü eszközökkel és kivitelben közrebo
csátott mü tényanyaga, valamint tartalmi vizsgálódásai alapján és 
olvasmányos stilusával felkelti az olvasók érdeklődését. 

Budapest, 1969. julius hó 

Dr. Héberger Károly 
könyvtárigazgató 
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1.. A társadalmi háttér 

A Műegyetemi Nyomda három évtizeden át élt és dolgozott Ha 
ez alatt az idő alatt mennyiségileg keveset is termelt, felszere
lését és munkáinak kivitelét tekintve megérdemli, hogy az ország 
közepes jelentőségű nyomdái közé soroljuk. Története folyamán 
mindvégig a Műegyetem szervezeti keretében müködött. Jellegét és 
funkcióját ez határozta meg. A magyar műszaki értelmiség képzését 
ellátó, hatalmas intézmény keretében maga is az oktatás segédesz
közévé vált •. :AJ!ú:lyen mértékben hatott a társadalom formáló ereje 
a Műegyetem neveléspolitikájára, olyképpen módosult a ~üegyetemi 
Rlomda pedagógiai feladata. Ennek fejében mindvégig élvezte az in
tézmény védelmét. Aki pedig benne tevékenykedett, valamiképpen -
szorosabb vagy lazább - kapcsolatba kerűlt a ~üegyetemmel: mér
nökké vált, mérnöki módon gondolkodott és dolgozott. A Nyomda pe
dig, sajátságos helyzetét felismerve, funkciójához igazitotta di
dakt iká j át • 

Előljáróban szólni kell a Müegyetem pedagógiájára ható, su
lyos társadalmi problémákról, amelyek magyarázatot adnak a Nyomda 
keletkezésének és megszünésének szükségességére, fennállása ide
jén vállalt és megoldott feladataira. E problémák a műszaki értel
miség két világháboru közti munkanélküliségébe gyökereznek. 

A Müegyetemi Nyomda létrehozása nem érthető az 1920-as évek
ben egyetemre kerülő hazai ifjuság sulyos problémáinak és kilátfs
talan jövőj ének ismerete nélkül. A tanárok mélyen humánus célkitű
zése arra irányult, hogy az egyetemen alapos elméleti tudással 
felvértezett hallgatóikat egy-egy szah~ gyakorlati elsajátitásá
hoz is hozzásegitsék. Ha az állástalan diplomások sorsára jutnak, 
akkor legalább szakmunkásként tudják megkeresni kenyerüket. 

al A hallgatólétszám alakulása a huszas években 
Az első világháboru után a magyar középosztály gyermekei el

özönlötték az egyetemeket és főiskolákat. Jó részüket nem hivatás-
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érzet szólitotta ide, még csak nem is a szakma iránt érzett von
zódásból iratkozott be, hanem a szabad pályán érvényesülést biz
tositó diplomát akarta megszerezni. Egyszeriben megnőtt a ~üegye
temre jelentkezők száma is. 

A magyar egyetemeken közvetlenül az első világháboru után 
azért volt magas a hallgatólétszám, mert korábban több évjárat az 
iskolapadokból került ki a frontra s onnan hazatérve, egyszerre 
elözönlötte az egyetemeket. Ezenkivül a szomszédos államokba át
került többmilliós magyarság fiai és leányai a nyelvtudás hiánya 
miatt nem iratkozhat tak be a román, cseh vagy szerb egyetemekre. 
1925-ig Magyarország határain kivül is hatott a magyar e~Jetemek 
vonzása. 

S ha már valamely felsőoktatási intézménybe beiratkozó fia
talember a Müegyetemet választotta és meg is felelt a felvétel 
követelményeinek, hová-merre igyekezett, milyen mérnöki oklevelet 
akart szerezni? A Müegyetemen tanuló ifjuság karok szerinti meg
oszlása nem volt arányos, legtöbben a gépészmérnöki diplomát ki
vánták megszerezni. 

nA gépészmérnöki szakosztály nagy előretörése jellemző 
tünete a háboru utáni helyzetnek, mikor az ipar fejlődé
sége vetett hit a mérnöki generációt fényes elhelyezke-
dési lehetőségekkel áltatta. Ezt a hitet az inflációs 
látszatkonjunktura is megerősitette, a megváltqzott gaz
daságföldrajzi helyzet pedig a gyáralapitások által való
ban tápot is adott a fel-felcsillanó reményeknek. n

/
l / 

~iután azonban a trianoni békeszerződésben megszabott uj ha-
tárok ~agyarország számára több gazdag iparvidék elveszté~ét je
lentették, idő kellett a magyar gazdasági életnek az uj körülmé
nyekhez alkalmazkod6 ujjászervezésére. A felduzzadt müegyetemi 
hallgatólétszám egyszerre jelentkezett az elhelyezkedési lehetősé
gek nagymértékü csökkenés ével. Ennek a ténynek felismerése veze
tett rövidesen a hallgatólétszám meredekivü zuhanásához. 

A gazdasági élet romlása ráébreszte~t a valóságra. Amint 
nyilvánva16vá vált az ifjuság előtt, hogya diploma már nem men
levél és a kinl6dva aratott sikerhez vele is hosszu az ut, egy 
része értelmetlennek látta a továbbtanulást. Következésképpen kül
ső befolyás nélkül csökkent a főiskolák felé törekvők száma. A tár-
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sadalomért felelősséget érzők döbbenten szemlélték a jelenséget, 
amelynek értelme csak egy lehetett: a szakképzettség nem segiti, 
inkább háttérbe szoritja és lefegyverezi a diplomást a megélheté
sért folytatott küzdelemben. 

Mindenképpen fel kellett figyelni az egyetemek elnéptelene
désére. Ezen belül különösen és - a statisztiku~ látása szerint 
is - sokkal 

°lesujtóbb a müegyetemi hallgatók visszaesése. A megál
lás nélkül haladó élet fejlődése a technika vivmányai
ban tükröződik legjobban. Itt nyilik hát a legtöbb tér 
alkotó munkára. ~égis itt mutatkozik nálunk a legaggasz
tóbb és - sajnos - indokolt fogyás. A hiányzó munkaalka
lom meddőségre kárhoztatja a tehetséget és szakképzett
séget. Diplomás mérnökök fizikai munka után futkosva, 

zárt ajtókon kopogva örömmel vállalnak sofőri, villa
moskalauzi állást. Csak hogy szabaduljanak a nyomor 
gondjától. 0/2/ 

A müegyetemi hallgatók száma az 1922/23. tanévi csucspontról 
rohamosan, majd lassulva csuszott vissza és az 1926/27 tanévre 
az engedélyezett hallgatói helyekre csak 1683 iratkozott be. Az 
1930/31-es é~~e pedig alig 1497. Az apadá~ tovább tartott, mert a 
létszám 1931/32-ben l296-ra, sőt 1932/33-ban 1075-re csökkent. 

Bár a hallgatólétszám alakulásában a fokozatos visszaesés 
irányzata érvényesült, ennek ellenére még mindig tul sok pályázó 
jelentkezett a Müegyetemre. Ha a betöltésre váró állásokhoz mér
jük, akkor továbbra is tul magas volt az évente oklevelet szerzett 
mérnökök száma. 

b/ A müegyetemi hallgatók szociális helyzete a két világháboru 
között 

1928-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter megszabta a 
Müegyetemre felvehető kezdő hallgatók számát: 

Ka.r 
Közgazdasági 
É-Pit.észeti 
GépészmérnÖki 
Vegyészeti 
Általános mérnöki 

Hallgató 
40 
40 
80 
10 
80 
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A következő tanévre az általános mérnökhallgatók számát még 
ennél jobban is lefaragták. A közvélemény nyomására ugyan később 
emelték a kontingenst, de a magyar müszaki értelmiség válságát ez 
sem oldotta meg. 73/ 

Arról pedig, hogy milyen társadalmi rétegekből származó fia
talok látogatták a felsőoktatási intézményeket, legjobban az 
1924/25. tanév második felének indulásakor gyüjtött statisztikai 
adatokból lehet általános képet nyerni. A Müegyetemen tanulók meg
oszlása felkeltette a statisztikus analizáló kedvét. 

"Világosan ~egfigyelhető. hogy minél inkább lefelé 
megyünk a vagyoni viszonyok létráján, annál erőtelje
sebb hajlandóságot árul el az ifjuság a gyakorlati 
pályák iránt és keresi hajlamainak megfelelő kielégi
tését a müegyetemen. Talán nem tévedünk, ha itt - bár 
ez a pálya hosszadalmasabb tanitást és nagyobb megeröl
tetést jelent anyagilag a vagyontalan szülőkre nézve -
erősebb gyakorlati érzékre következtethetünk a szülők, 
és bátrabb, harcosabb ambicióra a hallgatók részéről. n/4/ 
Nem lesz bizonyára haszontalan, ha a gyakorlati érzéket és a 

harcos ambiciót anyagi feltételeiben szemléljük. A szülők vagyoni 
állapotáról összehordott számadatok - különösen, ha még tekintet
be vesszük, hogy a hallgató maga határozta meg a kategóriát, aho
vá tartozhat és akkoriban kevesen dicsekedtek a szegénységükkel -
meglep ő benyomást keltenek. 

K a r Gazdag Jómódu vagyontalan Szegény Összesen 
Közgazdasági 2 9 32 15 58 
Épitészeti l 70 141 84 298 
Gépészmérnöki 4 222 624 444 1294 
Vegyészeti 2 38 94 66 200 

Általános mérnöki 48 184 134 366 

Ö s s z e s e n 9 387 1075 734 2214 /5/ 

Leplezetlenül kiviláglik, hogy a műegyetemi hallgatók szülei
nek kb. 82 ~a vagyontalan és szegény éppen abban a társadalmi 
rendszerben, melynek alapját a vagyon alkotta. 

A táblázat cs~~ a vagyoni állapotát mutatja be aszülőknek, 
de azt nem, hogy a hallgató milyen mértékben várhatta segitségüket, 
111. anyagi támogatásukat. A müegyetemi hallgatók ebben a szemesz-
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terben erre a kérdésre az alábbi feleletet adták. 
K a r Kereső Részben kereső Eltartott Összesen 

Közgazdasági 12 20 26 58 
Épitészeti 18 51 227 296 
Gépészmérnöki 73 223 998 1294 
Vegyészeti 16 22 162 200 
Altalános mérnöki 37 67 262 366 

Ö s s z e s e n 156 383 1675 2214 /6/ 

A felsőoktatási intézmények viszonylatában - ezt meg kell je
gyeznünk - a Müegyetem hallgatói kénytelen-kelletlen kivételes 
helyzetet foglaltak el. Közöttük aránylag kevés a kereső, mert 
részükre az előadások látogatása elengedhetetlen volt. Nem ugy, 
mint a humán tudományok tanulóinál, akik a vizsgaanyagot különben 
is önálló kutatással szedték össze. De figyelemre méltó az a je
lenség, hogya müegyetemi hallgatók között valamivel több a rész
ben kereső, mint a többi felsőoktatási intézményben. Elárulja, 
hogy a müegyetemi hallgatónak is éppen ugy dolgozni kellett a ta
nulás mellett, mint a többinek, csak hát az órarend szieorusága 
miatt nem vállalhatott időpontok közé szoritott, rendszeres fog
lalkozást, csupán alkalomszerűen. Ami persze a munka minőségét és 
bérét is meghatározta. S ez a kényszerű helyzet kihat majdan a 
Müegyetemi Nyomda üzemidejének rendszertelenségére is. 

A már idézett, sőt későbben ujra hivatkozott, a főiskolai 
hallgatók szociális és gazdasági viszonyait felmérő statisztikai 
munka sem tudja bonyolult összetételében egyértelmüen elemezni a 
jelenségeket. A hallgatók leleményessége, vállalkozó-kedve végül 
is előteremtette az okvetlenül szükséges pénzösszeget. Csupán a
zért, hogy fogalmat alkothassunk a tanulás költségeiről és viszo
nyithassuk, kivá1asztott~~ néhány számszerű támpontot egyéb kora
beli forrásokból. 1925 januárjában egy középiskolai tanár. ha si
került elhelyezkednie a fővárosnál végleges minőségben, középará
nyosnak tekinthetően 1,870.000 K-t keresett. Ez a fizetés kb. 25,6 
dol1árnak felelt meg. Egy magántisztviselő kezdő jövedelmét átla
gosan 1,400.000 K-ban állapitották meg, ami kb. 19,1 dollárt ért/7/ 
Egy egyetemi hallgató pedig heti 20 órát dolgozva egy hónap alatt 
mintegy 500.000 K-t szerezhetett, s ez kb. 6,8 dollárt jelentett/8/ 

A hallgató azért iratkozott a felsőoktatási intézménybe, hogy 
tanuljon és okleve1et szerezzen. Elindulásakor először is tansz~-
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rekre volt SZüksége, s ezt a kiadást alig kerülhette el bármelYik 
diák, akár a maga kenyerén élt, akár mások tartották el. Különösen 
pedig éppen a ~üegyetemen. És már ekkor elkezilllette a takarékosko
dást. Hol könyvet nem vett, hol jegyzetet. A felmérés szerint ab
ban a szemeszterben 

K a r 

i;:özgazdasági 
Epitészeti 
Gépé~zmérnöki 
Vegyeszeti 
Altalános mérnöki 

n e m 
könyve 

18 
110 
384 

72 

135 

vol t 
jegyzete 

21 
92 

371 
61 

127 hallgatónak./9/ 

Ha már a taneszközöket beszerezte, nézhetett élelem után. A
kit valahol jóllakattak, az elvetette a gondját. De sokkal több 
volt a müegyetemi hallgatók között olyan, aki maga tartotta el ma
gát. Megdöbbentő, hogy jónéhánynak közülük milyen kevés jutott táp
lálkozásra. A statisztikai táblázat elejéről idézett néhány adat
ból megtudjuk, hogy havonta élelemre költött legfeljebb 

K a r 150.000 K-t 200.000 K-t 250.000 K-t 
F,özgazdasági 
Epitészeti 
Gépészmérnöki 
Vegyészeti 
Altalános mérnöki 
hallgató ./10/ 

23 
119 

9 
3B 

B 
lB 

2 
6 

B 
41 

3 
19 

Ha ezeket az összegeket olvassuk, felfoghatatlan számunkra, 
hogyan tudta egy mindig éhes fiatal szervezet ilyen nyomorgóan 
fenntartani magát, hiszen naponta még egy kiló félbarna kenyérre 
sem futotta belőle, mert az akkor éppen 6400 K-ba került. Jutha
tott élelemhez közkonyhákon, de legfeljebb egyszer, mert pl. a 
Népszállóban 4.000 K-t kértek egyebédért. A statisztika arról bi
zonykodik, hogya müegyetemi hallgatók közül rendszeresen elmulasz
totta a reggelizést 137, az ebédelést l, a vacsorázást lB. 

Amig a taneszközök beszerzéséhez a Liüegyetem nem tudott in
tézményesen segits éget nyUjtani, addig hallgatói élelmezésének 
megkönnyitéséért minden lehetőséget megragadott. A Technikus Ebéd 
szervezetét társadalmi üggyé szélesitette. Felkérte egy-egy pro
fesszor feleségét, hogy irányitsa és szorgalmazza a szükséges 
nyersanyagok beszerzését, elkészitését. Maga pedig szünet nélkül 
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ostrom0lta a minisztériumokat pénzbeli támogatásért. Ezen kivül 
szivesen fogadott adakozást, ajándékot bárhonnan is érkezzék. Gyá
rak, üzemek felajánlása mellett hálásan nyugtázta az amerikai gyer
meksegélyző által felállitandó diákasztalt/ll/ éppugy mint a borsó 
és köleskása kÜldeményt./l2/ Öszintén örült, amikor svájci egyete
mi hallgatók 50 magyar hallgatót vendégül láttak,/13/ vagy kará
csonykor a Keresztény Nemzeti párt teritett asztalt diákjainak./14/ 
A rektor készségesen szerkesztett köszönőiratot József főherceg 
részére a vadászaton elejtett és a Technikus Ebédnek ajándékozott 
vaddisznóért./15/IlyenképPén sikerült elérnie a Uüegyetemnek, hogy 
hallgatói 70 %-át ebédhez juttatta. 

S ha a diák már evett valamit, még lakást is kellett szerez
nie, ahol tanulhat, rajzolhat és éjszakai nyugovóra térhet. A hall
gatók legnagyobb részének lakáskörülményei is igen vigasztalanok 
voltak. Viszonylag jobb helyzetben voltak, akik a szülői otthonból 
jártak az egyetemre. Ezeknek többnyire jutott fütött lakás. 

Az albérletet szerzetteknek még ez sem adódott. Pedig például 
a gépészmérn~k hallgatók 25 %-a lakott albérletben és a szobák két
ötödét egyáltalán nem fütötték. Egy albérleti szobát fütéssel és 
világitással általában félmillió koronáért adtak ki. Ha e~/befog
juk a fütetlen albérleteket a néha fütöttekkel, a bérelt lakások
nak majdnem kétharmadát kapjuk. A tömegszállások és fütetlen hó
napos szobák lehetetlenné tették az otthoni zavartalan tanulást és 
lakóikat kikergették az utcára. Füstös, rossz levegőjü, de legalább 
meleg kávéházakban és kávémérésekben huzódtak meg. Jobb esetben 
könyvtárak, szemináriumi szobák, vagy az egyetem itt-ott üresen ál
ló tantermei nyujtottak alkalmi tartózkodási helyet. Bár az egyete
mek és könyvtárak helyiségeit sem fütötték olyan mértékben, hogya 
hallgatóság ott zavartalanul tanulhasson. A Müegyetem - korlátok 
közé szoritottan - itt is próbált segiteni, amikor fenntartotta 
Verpeléti uti diákotthonát és abban helyet adott hallgatóinak, vagy 
meghosszabbitotta a Központi Könyvtár nyitvatartási idejét. 

A ruházkodási cikkek árai elérhetetlenül magasak voltak a sze
gény müegyetemi hallgató számára. Egy férfi öltönynek vagy felöltő
nek 700.000 K volt az ára. Télikabátot pedig kétannyiért vásárol
hatott. E~I ing 180.000 K-ba, egy puhakalap 200.000 K-ba került. A 
Müe5yetemen működő Segélyegylet olykor-olykor tudott szervezni té~i
kabátakciót, hogy néhány szerencsésnek juttasson. 
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e/ A diplomások elhelyezkedési nehézségei 
Ha kinlódva, nyomorogva végre megszerezte a diplomát, körül

nézett a mérnök, hol helyezkedhetne el. A ~üegyetem, midőn az ok
levelet kezébe adta, egy pillanatig sem hitegette üres ábrándokkal, 
hogy utja sima lesz és sikerhez vezet. 1927 őszén Szily Kálmán rek
tor tanévnyitó beszédében riasztó képet festett a magyar müszaki 
értelmiség helyzetéről. 

"Azt mo~dhatjuk, hogy ~agyarorszignak kerekszámban 4500 
mérnöki állása van. Ebből a számból az elhalálozás és a 
nyugalombavonulás miatt előálló évenkénti apadást 5 %-ra 
becsüljük, akkor az éverJténti pétláshoz 225 mérnökre vol
na szükség. A müegyetemnek statisztikai adatai azt mutat
ják, hogy az évi összes hallgatók száma átlagosan hétszer 
akkora, mint a kiadott oklevelek száma és eszerint kb. 
1500 hallgató biztositaná a 2250klevélból álló évi ter
mést. Ezzel az elméleti megállapitással szemben áll a ke
serü valóság, hogy a mérnöki tulprodukció igen nagymérték
ben megvan és fiatal mérnökeink nagyrésze, nem tudván az 
oklevélnek megfelelő állásban elhelyezkedni, kénytelen 
keserves küzdelmet folytatni a mindennapi kenyérért és 
akarva, nem akarva hozzászámitódik a szellemi proletari
átushoz. Bizony van is, L~gyon is van tulprod~~ció a mér
nökök között, és - hiába volt egykor a legjobb exportcik'-: 
a magyar mérnök - nem lehet ezen könnyiteni a kivándorlás
sal, mert ma a magyar mémöknek külföldön elhelyezkedni 
ugyszólván,lehetetlenség. Nagyon hosszu idő mulva bekö
vetkeznék Ugyan müegyetemÜDkre az a helyzet, hogy az 
l500-as hallgatólétszám éppen fedezné Kagyarország szük
séges mérnökutánpótlását, amikor már a régebbi évjáratu 
és tartalékba szorult mérnökök kihaltak vagy felőrlőd-

tek az élet küzdelmében, de ez a se,itség a legkegyet
lenebb áron lenne megszerezve." 116 

Ha a rektor szavai csak az érzelmet érintették, idézzük ténye
kül azt a statisztikai felmérést, melyet a 30-as évek elején készi

tettek a mérnökök helyzetéről. 
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ftNem kevesebbet jelentenek ugyanis adataink, mint azt, 
hogy a felszabaduló munkahelyekre 2 1/2 - 3-szor annyi 



uj diplomás mérnök tódult a müe~/etemről. S ha kétség
telen is, hogy bizonyos számu többletet a fejlődő gaz
dasági élet el is tud helyezni - nem beszélve a mai és 
mégis csak átmenetinek tekinthető sulyos válságról - az 
ismertetett tultermelés mégis oly mértékü, hogy annak 
munkához juttatása még a legnagyobb erőfeszitések á
rán is valószinQtlennek látszik.·/17/ 

Ilyen hervasztó reménységek mellett mit tehetett az okleve
les mérnök? Megpróbált közhivatalt keresni, vagy gyárban üzemben 
magánalkalmazottként gyakorolni a mesterséget. Ra egyik sem Sike
rült, akkor szabad pályán elhelyezkedni. A három kategóriában a 
valóság szerint is kb. egyenlő arányban csoportosultak, csak éppen 
az utóbbi, a szabad pálya rétegeződött többszörösen. Ra mégis mér
nök akart maradni, külföldre kellett mennie. A kilátásokról már 
Szily Kálmán beszélt. Nyugateurópa elzárkózott a magyar mérnök e
lől, mert a saját tultermelésével sem tudott mihez kezdeni. S a
hogyan itthon hadakoztak az idegen mérnök alkalmazása ellen,/lS/ 
érthető volt kint is a tartózkodás az import-mérnöktől. De nemcsak 
a rektor, hanem a statisztikus is a mérnök-export csődjéról szá
mol be. 

"Az eleinte sikerrel biztató külföldi elhelyezkedés 
hovatovább az elérhetetlen ábrándok közé tartoZik_n/19/ 

A Balkánon vagy a gyarmatokon még néhol el lehetett helyezni 
néhány szakembert. 1925-ben Törökország hivott magához mérnököt,/20/ 
majd 1929-ben a kereskedelemügyi miniszter közvetitett felhivást 
müegyetemet végzettek toborzásáról Rolland-Indiába./2l/ Infernális 
volt az ötlet már megfogamzásakcr, melynek megva16sitásaképpen a 
magyar kormány és Nagybritannia kormánya között diplomáciai tár
gyalás folyt arról, hogya Csendes-óceán valamelyik lakatlan szi
getét átengedi az állástalan diplomások részére és aberendezéshez 
szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátja. Napokon belül 
600'magyar diplomás jelentkezett./22/ Mint a bélpoklosokt6l szaba
dult volna tőlük az ország. 

Ra egyik sem sikerült, sokan közülük a munkanélküliek közé 
sodródtak. De hadd szóljon ujra a statisztikus. 

·Pontosan 3700 okleveles mérnök került ki nyolc év alatt 
/1921 és 1929/ között a Müegyetemről. Üzemkoncentrációk 
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és üzemred~~ciók boritották árnyékba mérnökeink elhelyez
kedési reménységét. Sem a vegyészmérnöki, sem a különösen 
nagyra növekedett gépészmérnöki tábor nem talált teret 
a mUlL~ára. magyarországon az állami és városi alkalmazá
sokat is figyelembe véve, mindössze alig 2500 gépészmér
nöki állás van szervezve. Ezzel szemben azoknak a száma, 
akik az utolsó tiz év alatt a müegyetemen gépészmérnöki 
diplomát szereztek, szintén eléri a 2500-at. Egyrész~~ 
egyáltalán nem jut képességének megfelelő álláshoz, más
részüket a fuzionáló gyárak kihülő kazánjai üzik a fizi
kai munkások közé. A vegyészmérnöki szakon 20-ra redukál
ták a felvehetők számát. Olyan tartalékhadsereg áll ké
szenlétben, hogy Zemplén Géza müegyetemi tanár szerint 
20 évre kikerül belőlük a maihoz mért szükséglet. Éppen 
e sorok irás~~or került nyilvánosságra, hogy a székesfő
városi köztisztasági hivatalnál 45 magántisztviselő dol
gozik. De nem az irodában, hanem az utcákon. Közöttük 6 
mérnök. És most az utcát seprik. Irigyelt foglalkozás 
lett ez is. Ha valljuk is, hogy nincs méltatlan munka, 
mégis ingadozó alapon nyugszik a társadalom, ha kvalifi
kált tagjainak, már mérnöki diplomával is utcasepréssel 
kell keresni a kenyerüket. n

/
23/ 

Az a mérnök, aki nem jutott méltó munkához, de ötletet, erőt 
érzett magában és menekülni akart a létbizonytalanságtól, máskép
pen segitett magán. Egyik formáját mutatja a Diplomások Önsegitő 
Szövetkezete. 

"Bármely állandó vagy ideiglenes szellemi m~~aeróre, 
tanárra, mérnökre, gazdászra, gyógyszerészre, orvosra, 
jogászra, közgazdászra, zenészre, zenekarokra stb. van 
szüksége, forduljon hozzánk. Kérjiik a cimet felirni: 
DÖSZ IX. Ráday u. 31." 

hirdette magát a világba. De nemcsak a sültgalambot várták, rög
tön kiderül. 
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nEgy állás nélküli mérnök, Szembratovics Sándor élel
mes készüléket talált fel, amellyel a Cséri-telep szemét
bányáiból előkotort kokszot és szenet 6000 kalóriás fütő
anyaggá tudják tisztitani. A DÖSZ megkapta Kispest városá-



tól a müködési engedélyt, valahogy összeállitották a ké
szüléket és most az állás nélküli diplomások egy csoport
ja kint dolgozik a Cséri-telepen: aranyat bányásznak a 
szemétből. n 

vagy egy másik játékos, bolondos gondolat. 
"Mérnöke ink szerkesztettek egy éterzene készüléket, 

amelyet a közeli napokban fognak bemutatni valamelyik 
kávéházban. Ez a készülék szenzációs és egész kis zene
karokat helyettesit. n /

24/ 

A későbbi években e~etleg elszegődött Homan-boynak az ~~OB
osok közé. Mint tudjuk, igy nevezték pestiesen azokat, akik az Ál
lástalan Diplomások Országos Bizottsága utján jutottak havi 80 pen
gővel dijazott szellemi szükségmunkához. De még ez sem Jutott min
denkinek. Az 1934-ben itt jelentkezett 701 mérnök közül csak 226-
ot alkalmaztak ilyen ideiglenes kisegitő munkaerőként./25/ 

Maradt a munkanélküliség előtt még ,hogy szakmunkásként dol
gozzék gyárakban vagy üzemekben. Esetleg maga p~isson mühelyt. A 
baj csak ott kezdődött, ~ogy a gépészmérnöki diplomát nem fogadták 
el iparigazolvány kiváltásához szakmai gyakorlat igazolása nélkü~. 
A Müegyetem tehát harcba szállt kiadott oklevele erejét biztositani. 
A küzdelem több mint 60 szakma meghóditásáért és nemcsak a gépész
mérnöki, hanem az intézmény többi karán kiadott bizonyitvány elis
meréséért folyt. Itt - szándékosan - csak a sokszorositóiparról be
szélünk. A közvetlen'előzményekről tudni kell, hogy az 1922. évi 
XII.t.c. módos~tja az 1884. évi XVII.t.c.-be iktatott ipartörvényt. 
A képesitéshez kötött iparok felsorolásában megtalál juk az ipariga
zolvány alapján üzhető sokszorositóipart /könyvnyomtatás, kőnyom
tatás, betü- és tömöntés, fotochemigráfia, fotolitográfia, fény
nyomás, mélynyomás, cinkográfia, fametszés/ is. Az iparigazolvány 
megszerzéséhez el kellett tölteni a tanoncidőt valamely szakba
vágó mühelyben, ill. üzemben, hogy a tanonc segédlevelet kaphasson. 
A tanoncidő az érettségi bizonyitvánnyal rendelkezőknek legalább 
hat hórap és ennek multával sikeres segédi vizsgálatot kellet~ ten
ni. Továbbá szükséges a munkakö~yv, melyben igazolták, hogy segéd
ként vagy szakmuukásként legalább két esztendőt szakbavág6 mühely
ben, szakbavágó munkában töltött. A módositott törvénycikk 20.§-a 
még csak igérte, hogy a kereskedelemügyi miniszter megállapitja és 
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kijelöli azokat a főiskolákat, melyek elvégzése a szakképzettség 
igazolásánál könnyitést jelent. A törvényt 1922. február 25-én 
hirdették ki. 

1922. május 6-án kelt a kereskedelmi miniszter átirata Vass 
József vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, melyben kérte, 
segitsen a 20.§. végleges megszövegezésében. 
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"Eddigelé a m.kir. József-müegyetemen nyert oklevél 
alapján annak tulajdonosa az épitőiparok kivételével bár
mely képesitéshez kötött ipar önálló gyakorlására ipar
igazolványt, illetéleg iparengedély t nyerhetett. Ezzel 
a lehetőséggel a müegyetemen oklevelet nyert egyének ter
mészetesen nem éltek és amennyiben oklevelük elnyerése 
után ipari pályára léptek, többnyire olyan pályát válasz
tottak, amelyre tanulmányaik alapján tényleg képesitést 
~yertek. Nyilván ennek a körülménynek lehet tulajdonita
ni azt, hogy az emlitett rendelkezés ellen az ipari ér
dekeltség nem is szólalt fel. Előreláthatóan azonban, 
miszerint annak köve.keztében, hogy az 1922. évi XII. 
törvénycikk az ipari képesités tekintetében támasztható 
követelményeket az 1884. évi ipartörvénnyel szemben lé
nyegesen szigoritotta, a szóban lévő lehetőségnek tovább
ra is az emlitett keretek közt való fenntartása az ipari 
érdekeltség körében erős ellenállást váltana ki. Ezt min
denképpen elkerülni óhajtanám, annál inkább, mert ameny
nyire indokolt, hogya müegyetemen nyert oklevél azoknál 
az iparoknál, amelyekre a müegyetemen végzett tanulmányok 
képesitést nyujtanak, bizonyos tartalmu szakbavágó gyakor
lat u.án esetleg enélkül is, az iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély kiadására alapul elismertessék, annyira in

dokolatlan, hogy az emlitett oklevél alapján az ipari 
szak.~épzettség oly képesitéshez kötött iparra nézve i

gazoltnak vétessék, amely müegyetemen végzett tanulmányok
kal közvetlenebb kapcsolatba nem vonható. Semminő tárgyi 
indok sem hozható fel például amellett, hogya vegyész
mérnök oklevele alapján a szabóipar vagy a gépészmérnök 
a slitóipar önálló gyakorlására képesitettnek ismertessék 
el. Kivánatosnak vélem, hogy ezt a kérdést a müegyetem 



tanácsa nem csak elméleti, hanem gyakorlati szempontból 
is tanulmány tárgyáV'9. téve, müegyetemi oktatási szakok 
mindegyikére nézve javaslatot tegyen arra nézve, hogy 
az egyes szakokon nyert oklevelek alapján mely képesi
téshez kötött iparo kra nézve indokolt az önálló ipar
üzéshez szükséges ipari szakképzettség elismerése. Le
gyen szabad ennélfogva arra kérnem Nagyméltóságodat, 
hogy a müegyetem tanácsát az emlitett kérdésnek tanul
mányozására és részletes javaslatainak mielőbbi előt er
jesztésére felhivni méltóztassék.·/26/ 

A \I~ teljesitette a kérést. Junius 19-én és junius 30-án 
Zelovich rektor felkérte Heller Farkas dékánt, hogy f~glalkozzék 
a javaslat elkészitésével az a bizottság, melynek elnökéül őt, 
tagjaiul pedig ~ihailich Győző, Sándy Gyula, Schimanek Emil és 
'Sigmond Elek egyetemi tanárt jayasolta. A tervezet késett, ezért 
1923. május l8-án a VKM megsürgette./27/ Az 1923. december l3-án 
tartott rendkivüli tanácsülés vette elő végre és elkészitette a 
felterjesztést Klébelsberg Kunónak. 

"Mielőtt javaslatunkra rátérnénk, legye~ szabad minde
nekelőtt általánosságban megjegyeznünk, hogy az immár é
vek óta oly mélyen sujtott tanult középosztály szempont
jából elvileg mindent aggályosnak tartunk, ami annak gaz
dasági elhelyezkedését és igy az 1922. évi XII.t.c. által 
elsősor'::Jan szabályozott kisipar terén való elhelyezkedé
sét is neheziti. Fölöslegesnek tartjule Nagyméltóságod e
lőtt részletezni azokat az okokat, melyekre ez a felfogá
sunk támaszkodik. Inkább csak arra akarwL~ rámutatni, hogy 
bár a tervezett rendezés az azelőtt fennálló szabályozás
sal szemben közvetlenül csak a müegyetem volt hallgatóit 
érinti, e kérdést sokkal általánosabb szempcntból véljük 
elbirálandónak, minthogy abból induljunk ki, és a tör
vény 20. szakaszának is nyilván ez az intentiója, hogya 
magasabb értelmiségi osztályok a képesitéshez kötött ipa
rok üzéséhez szükséges szakértelmet sokkal gyorsabban ké
pesek megszerezni, mint az átlagos iparos osztály, és igy 
akkor, ha a gazdasági viszonyok, mint ma fokozottabb mér
tékben terelhetik az intelligentiát megélhetésének bizto-
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sitésa érdekében az ipar terére, ennek utját lehetőleg 
meg kell könnyiteni. Tiszteletteljes nézetünk szerint 
ez az iparnak sem válik hátrányára, mert a magasabb ér
telmiségi fokon álló elemek az ipar szinvonalát is eme
lik. A müegyetem a technikai tUdományok főiskolája lé
vén, közvetlenül kisipari foglalkozásra képesitést nem 
nyujt, de tanit ja azokat a tUdományos elveket, melyeken 
az iparok kézmüszerü folytatása is felépül. Ennélfogva 
elvileg a.müegyetemet végzettségnek a képesitéshez kö
tött iparágak üzésére való képesitési erejét jogosnak 
tartjuk." 

Azt javasolja, hogy a végzett gépészmérnökök minden további 
feltétel nélkül nyerjenek iparigazolványt a kisiparszerü üzéshez 
a sokszorositó iparban. A mérnöki és épitészeti osztály végzett 
hallgatói pedig legfeljebb három havi gyakorlat kimutatására le
gyenek kötelezve a tipográfia müvelése előtt. 

"~égegyszer hangoztatni óhajt juk azonban, hogya ne
hezen sujtott középosztály érdekében a más főiskolákban 
végzett elemekre vonatkozólag is könnyitéseket vélünk 
életbe léptethetőknek, amelyek mértéke természetszerü
leg a most jelzett mértéknél kisebb lenne. E könnyité
sek a magasabb intelligentia honorálás aként általában a 
főiskolai végzettség feltételéhez volnának kötendők és 
igy azokat a mérnököket is megilletnék, akik nem esnek 
a fentiekben felsoroltak szerint részletezett keretek 
kÖzé. n /

28/ 

1923. december 24-én terjesztette fel a Müegyetem a javasla
tot a VKM_nek,/29/ amit azután a kereskedelemügyi miniszter elkül
dött véleményezésre a kereskedelmi- és iparkamaráknak. A vélemé
nyekből kitünt, hogy az egyes érdekképviseleti testületek állás
foglalása között eltérések vannak, ezért 1926. julius 3-ára érte
kezletet hirdetett, hogy azon megvitassák a kiadandó rendelet vég
ső szövegét. A szétküldött tervezet a sokszorositó ipart a nehe
zebben elsajátitható iparok közé osztotta és azt ajánlotta, hogya 
pályázó a ~üegyetemen nyert diploma mellett hat hónapi szakbavágó 
munkával és az azt követő szakvizsgálatnak letételével avagy szak
vizsgálat tétele nélkül tizenkét havi szakbavágó munkával szerezze 
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meg a szakképzettséget./30/ 

A meghirdetett kBzBs értekezlet időpont ja nem felelt meg a 
rektornak, mert a tanárok nagy része ilyenkor már nincs Budapesten 
és ez a kBvetkezményeiben rendkivüli fontossága ügy itt a ~~egye-
temen is előzetes alapos megtárgyalást igényel. Kérte tehát julius 
3o-án Walkó Lajos kereskedelemügyi minisztert, hogy talán inkább 
szeptember végén gyülnének egybe. A miniszter méltányolta az indo
kot és az értekezletet október 5-ére halasztotta./3l/ Szeptember 
27-én a rektor jelentette a kereskedelemügyi miniszternek, hogy az 
értekezleten a Müegyetemet ~ú1tl Dezső és Kossalka János egyetemi 
tanár fogja képviselni. Szeptember 30-án pedig a megváltozott Bsz
szetételü és kibővitett küldBttséget mutatta be neki: ~dltl Dezső, 
Heller Farkas, Mihailich Győző, Misángyi Vilmos, Varga József egye-
temi tanár. Az értekezlet lefolyt és a miniszteri tervezetet fogad
ták el. S ez azt jelentette, hogy a végzett hallgató mérnBki okle
velével elölről kezdhette a tipográfia tanulását. A nyomdaipari 
szakmunkások mennyiségének szabályozása céljából országosan hatá
rozták meg az évenként felvehető tanoncok számát. A kollektiv szer
ződés szerint a gyakornokot is tanonclétszám terhére alkalmazhat
ták és a gyakornoknak tandijat kellett fizetni/32/ 

Akárhogyan is nézzük, ebben a küzdelemben alulmaradt a Müegye
tem. S talán bizonyos mértékben számitott erre Csak a maga fegyve
reivel védhette ki a támadást és kerülhette el a még nagyobb kudar
cot. Tehát még intenzivebben, sokrétübben, reálisabban tanitott. 
Korszerü, prograssziv elméletet igényesen és.magas fokon. Mellette 
gyakorlatot nem laboratóriumi, hanem műhely szinten. Akkor kelet
keztek a Müegyetemen a külBnféle javitó részlegek. A Mechanikai 
Technológiai Tanszék Rejtő Sándor keze alatt elBl járt a mühelyp.k 
alapitásában, ahol a hallgató gyakorlatot szerezhet s a minimális 
technológiát keverheti a maximális elmélettel. A textil- és papir
ipar nem is zárkózott el a Müegyetemről kikerűlt és már valamelyest 
járatos gépészmérnökök alkalmazása és foglalkoztatása elől. 

Nem igyanyomdaipar. A tipográfia iránt érdeklődő vagy hozzá 
vonzódó gépészmérnBk előtt - akár hallgatóként , akár okleve·.l.esen -
bezárták a nyomdaüzemeket. A tiltakozás oka eleinte p~litikai, majd 
hamarosan anyagi természetű volt'. 
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dl Technikus hallgatók felhasználása sztrájktörésre 

A politika~ tartalmu ellentét gyökere visszanyulik 1919 nyará
ig. Miután külső katonai erők beavatkozása megb~~tatta a Magyar Ta
nácsköztársaságot, hat napig a jobboldali szociáldemokrata Peidl
kormány volt uralmon, s utána átvette a hatalmat az ellenforradalmi 
rendszer. Horthy-ék azonnal beszüntették a polgári napilapokat és a 
munkássajtót. ~indezek helyett kétszer naponta a "Budapesti Közlöny" 

c. hivatalos lapot adták ki. Hogy azután mi történt, azt már a Ty
pographia 1919. szeptember 19-i száma mondja el. 

nA kormány augusztus IB-án a 'Budapesti Hiriap' nyom
dájában meginditotta 'Reggeli Eirek' és 'Esti Hirek' ci
men naponta megjelenő lapjait. Ez a kormánysajtó ott 
folytatja, ahol a 'Budapesti Közlöny' az usz~tásait ab
bahagyta. A 'Reggeli Hirek' első számában erélyes kiro
hanást intézett a beszüntetett polgári és munkás sajtó 
ellen és azok megjelenhet és ének lehetőségét a jövőre 
nézve kétségessé tette. Sejtető szavakkal arra célzott, 
hogy Uagyarországon a jövőben csak az un. 'keresztény 
sajtó' kap majd engedélyt a megjelenésre. E provokáció
ra a megjelenésből kizárt lapok azzal feleltek, hogy szo
lidaritást vállaltak egymással szemben. Ez a 'Reggeli Hi
rek' és 'Esti Hirek' ötödik napján tört2nt, amikor a mun
kanélküli nyomdai munkások száma már több mint, 3000 volt. 
A lapszemélyzetek közül a 'Budapesti Hiriap' nyomdájában 
dolgozó munkások és munkásnők spontán elhatározással a 
'Reggeli Hirek' és 'Esti Hirek' előállitását beszüntet
ték." 

A kilépett nyomdai személyzet helyébe apácák, oüegyetemi hall
gatók jöttek és ők nyomtatták a lapot.!331 

A Technikus c. folYÓirat is megemlékezett az eseményről, ter-
mészetesen szerkesztőinek felfogása szerint: 
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"Augusztus 4-én vasárnap délután Haller propaganda miniSZ
ter beszéde kapcsán került szó a nyomdászsztrájkról. Majd
nem egyszerre szólalt meg.30-40 technikus: 'Uegyünk a nyom
dába, nem engedhetjük, hogy az ország közvéleménye ezekben 
a válságos napokban nélkülözze a sajtó felvilágositó m~
káját.' A szót tett követte és dr. Sattler szakavatott ve-



zetésével már a következo nap munkába állott a sok lel
kes fiu. A műegyetemi magyar ifjuságot nem vezette eb
ben a cselekedetében munkásellenes vagy reakciós tenden
dia, hanem egyes-egyedül csak az a tudat, hogya lapki
adók szindikátusa által felszitott sztrájk oly harc, a
mely minden tekintetben munkásellenes, nemzetietlen és 
reakciós célokat szolgál." 

"A szedés volt a legutáltabb munka. A gyönyörű lino
typ-gépeket nem sikerűlt üzembe helyezni. A kézi szedés 
pedig unalmas mesterség, lelket ölő foglalkozás, különö
sen déli l órától esti ny o le-kilenc ig. Az öntés nehéz, 
de már érdekesebb munka. A legérdekesebb és egyben 
legfáradságosabb munkát a gépházban lévők végezték. A 
rotáci6s gép makrancos egy jószág. Ha nem szolgálják ki 
a legaprólékosabb gondossággal, nem ápolják figyelmesen 
minden porcikáját, csökönyössé válik. Megköti magát, 
mint valami szeszélyes szamár. Üresen hagy oldalakat, 
eltépi a ~apirost, ha pedig nagyon felbosszant ják, ösz
szecsömöszöli a már kész ujságot és belegyurja a hajto
gatóba, hogy órákig alig lehet eltávolitani. Ide tehát 
türelem kellett és végtelen tapintat. Nem egészen hu
szonnégy óra lefcrgása után már az utcán voltak az el
ső 'Reggeli Hirek,.n/34/ 

1919. szeptember 28-án megjelentek ujra a lapok. A "Budapesti 
Hírlap" nyomdájában eltöltött időre azonban később is emlékeztek. 
Ki igy, ld. ugy! 

"Megkapóan kedves ÜDneplésben részesitette a ~agyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége április lo-én, vasárnap du. 
5 órakor a Deák Ferenc-téri evang. elemi iskola díszt er
mében a Müegyetemi Csendőrzászlóalj nyomdászkülönitményét, 
hogy az .elmul t nyomd?'szsztrájkok alkalmából példás mun
kájukkal lehetővé tették a 'Reggeli Hirek' és 'Esti Hirek' 
megjelenését. n /

35/ 
Az esemény időközben történelemmé érett. 

nA zászlóaljnak hivatása teljesítésében egyik legfon
tosabb szerep akkor jutott, amikor a sztrájkoló nyomdá
szok helyett munkába állva több mint egy hónapig szedte 

.. 
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a ~eggeli Hireket, mely mint egyedüli UjS~ tájékoztatta 
a publikumot a nevezetesebb eseményekről." 36/ 

írta Zelovich Kornél 1922-ben a ~üegyeteID történetéről szóló köny
vében. 

A nyomdászok ezt a sztr~jktörést nem felejtették el, csak u
tóbb a keserü emlék összekeveredett a munkáért, megélhetésért foly
tatott küzdelemmel. Akkor éppen Itlintegy 3000 nyomdai szakrnunkás és 
munkásnő nem kapott alkalmazást. S utóbb sem szünt meg a munkanél
küliség veszélye, mindig volt - hol kevesebb, hol több - olyan kép
zett nyomdász, aki állás nélkül maradt és a munkanélküli segélyből 
kellett me[élnie, vagy más foglalkozás után néznie. 1926. április 
26-i érvénnyel kötött ujabb kollektiv szerződést a Magyarországi 
Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesülete a ~agyarországi Nyomdai 
~unkások Szakszervezetével szabályozni a két szerződő fél egymás
közti jogviszonyát. Az egyezmény kihatott egyik oldalról minden 
munkaadó ra , akinek cégét az egyezmény életbeléptének időpontjában 
bérszabályzathü üzemként tartották nyilván. Másik oldalról elfogad
ta minden olyan könyvnyomdai és öntődei szakmunkás, munkásnő és se
gédmunkás, aki a szakszervezetnek tagja volt. A szerződés pont jai
nak hosszu sorából csak néhányat rostáltunk ki. Olyanokat, melyek 
a ~üegyetemi Nyomda müködésében párhuzam vonás ra alkalmasak lehet
nek. 
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"5/a. Bérszabályzathü üzem nem dolgozhat a bérszabály
közösségen kivül álló üzemeknek és nem. dolgoztathat 
ugyanilyen üzemnél. 
10. Rögtöni elbocsátásnak csak az ipart örvény és az üz
letben kifüggesztett, az iparhatóság által láttamozott 
munkarend értelmében van helye. 
29. A munkaidő naponként 8 óra. 
35. A déli szünet megállapitása kizárólag a munkaadó 
joga, azonban az /~s~él. óránál rövidebb és két óránál 
hosszabb nem lehet. 
56/a. Betüszedő, gépmester, nyomó és lehuzó heti bére 
54,56 p /1929. április 2-től kezdve heti 52.- F.//37/ 
105. A szedőgépnél való félévi alkalmaztatás után kö
teles a gépszedŐ a Linotypon 5000 n betüből álló, órán
kénti átlagos, korrigált, sima, kompressz /41 n-nél nem 
keskenyebb/ szedést szállitani." /38/ 



Azok a müegyetemi hallgatók, akik a nyomdában gyakoroltak s 
ezért ösztöndijat, segélyt kaptak, nem voltak a szakszervezet tag
jai, hanem "suszterek", ahogyan a szaknyelv a szervezeten kivüli
eket hivta. A szervezett munkások védelmében a szakszervezet ter
mészetes módon tiltakozott a "suszterek" betörése ellen. Ezt pedig 
zokon vette a Müegyetem. 

A rektori tanács 1934. november 13-án tartott 2. rendes ülésé~ 
Rohringer Sándor elnök jele!ltette, hogy iiisángyi Vilmos 

"az egész ország, valamint a nyomdai par és a fiatal gé
pészmérnök generáció érdekében segiteni akarván azon az 
egészségtelen és áldatlan helyzeten, hogy volt gépész
mérnök hallgatóinak a nyomdaiparban való elhelyezkedése 
feltünően meg van nehezitve és a nyomdaipari munkások 
s~akszervezetei akkora hatalomra tettek szert, hogya 
nyomdákban csa~ a szakszervezetek engedélyével lehet bár
miféle munkához jutni, s igya nyomdaiparban a munkaadók 
egyenesen ki vannak szolgáltatva a szinte diktatóri~~s 
hatalomra jutott szociáldemokrata szakszervezeteknek és 
dacára a többször megismételt prébálkozásoknak, eddig 
még egyszer sem sikerült a mliegyetemünkön végzett gépész
mérnököket valamelyik nyomdában legalább gyakornoki mi
nőségben elhelyezni, s igy nekik a szükséges gyakorlat 
megszerzésére módot adni, azt a kérést terjesztette elő, 
hogy engedjük meg, hogy az ő vezetése és felügyelete mel
lett több, a speciális nyomdaiparban jártas szakember -
nagyrészt mérnökök - végzett és a nyomdaipar ir~~t ér
deklődé hallgatóink, vagy a nyomdaiparral közelebbi kap
csolatban álló vállal~toknál és üzemeknél már elhelyp.z
kedett technikusok részére a folyó félévben minden hé.
főn este müegyetemünk K.II.69.sz. tantermében különböző 
nyomdatechnikai előadásokat tarthasson. Misángyi Vilmos 
e kérését ap~ál nagyobb örömmel teljesitettük, mert ez 
előadások alkalmas kiegészitésül szolgálnak arilloz az 
immár egy évtizede tartó fáradságos és igen nehéz mun
kához, amellyel müegyetemÜJL~ mechanikai tecr~ológiai 
tanszéke az Önképzés minden eszközének felhasználásával 
és szivós kitartással igyekszik gépészmérnökeinket a 
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nyomdaiparban gyakorlatilag is kiképezni. Elnök megemli-
ti még, hogy sem a szóbanforgó előadásokat látogató hall
gatóság semmiféle részvételi dijat nem fizet, sem pedig 
az egyes előadók tiszteletdijat nem kapnak, s az egész 
kizárólag hazafias erkölcsi cél vezette mozgalom minden 
anyagi eszköz igénybevétele nélkül bonyolittatik le. n / 39/ 

Nem lehetett feladatunk, hogy ennél többet tárjunk fel a mü-
szaki értelmiség két háboru közötti helyzetéről. Aki benne élt, 
mást és döbbenetesebbet tudna mondani róla, akinek meg már törté
nelem, annak esetleg üres és hidegen kongó. Viszont a Müegyetemi 
Nyomda társadalmi helyzete, célja és értelme e szociológiai uta
lások nélkül nehezen lenne megmagyarázható. Méginkább oktalannak 
tünnék a sok fáradozás, aggódás és zaklatás, amit a Müegyetem vál
lalt létrejöttéért és fennmaradásáért. Szüntelenül ügyelnie kellett, 
hogyelkerülje a maga és mások érdekeinek ütközését, vagy legalább 
azt, hogy surlódássá szeliditse. Ugyanakkor oktasson, jól felké
szitse hallgatóit és olyan tUdásanyag birtokába juttassa, amellyel 
megélhatést tere~thetnek és alkotó munkájuk feltételeit biztosit
hatják. 

II. A nyomda alapitása és berendezése 

A Müegyetemi Nyomda története természetes módon és világosan 
megvonható határral bomlik három szakaszra; A berendezés és felsze
relés mennyiségének változása formálja ki" az első két szakasz jel
lemző vonásait. A változás egy csapásra következett, tehát az át
alakulás is szinte egyik napról a másikra ment végbe. A termelés 
megváltozott feltételei következtében meggyorsult a munka üteme és 
erősödött intenzitása. 

Az első szakaszban a nyomda müködésének feltételei adva voltak, 
s ezzel együtt a funkciója is. Berendezése a második szakasz bekö
szöntéséig változatlan maradt. 1930 nyarától fogva többszörösére 
növekedett bere~dezéssel.tevékenysége is bővülni kezdett. Ebben a" 
szakasztan verseny társként lépett a magániparral szemben és teret 
akart nyerni. Kényszerü helyzetében beállott a "blokált" nyomdák 
sorába és vállalta azoknak minden hátrányát. Ezenkivül kitermelt 
egy csomó kivál6an képzett mérnöknyomdászt, de ezek a tipográfus 
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szakma szemében mindig "suszterek" maradtak. 
Mikor született meg a Müegyetemi Nyomda alap it ásának gondola

ta? Nem tudjuk pontosan megmondani. Akik vallhatnának róla, már 
nincsenek az élők sorában. De bizonyos, hogy nem 1921 előtt tör
tént. A gondolat sugalmazóját azonban ismerjük: Rejtő Sándor pro
fesszor volt, a ~echanikai Technológiai Tanszék vezetője, aki már 
az első világháboru előtt rendszeresen meghirdette kollégiumát a 
papirosgyártásról és a nyomtató eljárásokról. "Rideg anyagok apri
tása /malomipar/ - Papirosgyártás - Nyomtatás" c. jegyzete 1918-
ban jelent meg utoljára litografáltan. A nyomtatás fogalomkörét 
nem korlátozta csupán a sajtóra, a betlinyomásra, hanem bemutatta 
a textilnyomást is. Ám amit a betlinyomásról kristály tisztán és 
csak a lényeget közlően leir, ahogyan néhány oldalon bemutatja mü
szaki-elvi alapjait és gépeit, ma is figyelmet ébreszt és elragad
ja az olvasót. S az egész tárgykör elmáleti előadásának demonstrá
lására korábban mindössze egy öreg textilnyomógépet tudott elindi
tani. 

Az első világháboru után előállitott uj gazdaságföldrajzi 
helyzet szükségképpen hozta magával az addig érvényes ipart örvény 
felül vizsgálás át és módositását. 1921-ben erről már mindenki tu
dott és beszélt, akinek szava lehetett hozzá. A müegyetem hallga
tóinak száma felszökött, a legszigorubb rostálással sem csökkent
hették a diplomák számát olyan kevésre, amennyi nem haladta volna 
meg a szükségletet. Szakmát kellett tehát adni az okleveles eknek , 
megtanitani a gyakorlati munkára, hogya jég hátán is megélhesse
nek. Rejtő megelőzte a cammogva haladó törvényhozást és mire az uj, 
módositott ipart örvény életbe lépett, már felkészülten mühelyekben, 
laboratóriumokban várta a hallgatóit. 

A laboratóriumi felszerelések beszerzését a textiltechnológia 
felfrissitésével kezdte. Ki tudja, miért éppen az elaggott nyomó
gépet cseréltette ki. Talán alkalmi ajánlat csábitotta, hiszen 
takarékoskodni kellett. 1921 áprilisában kért 40.000 K-t a textil
nyomógép megvásárlásához./40/ Juliusban pedig már 60.000 K-t igé
nyelt a gép felállitásához és e1inditásához. /41/ Ezután követke
zett a nyomdaipari mühely berendezése. Majd hosszabb szünet után, 
1923 januárjában apapiripari laboratóriumra kerit ett sort. Fe1-
terjesztésében megindokolta a rektori tanácsnak a kiadás szükségét 
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és oktatási szándékát./42! A gépek árára és az épület helyreálli
tására 2,846.000 K-t kért és kapott./43/ A felsorolt laborató
riumokban megindult az oktatás és a munka, de termékei csak jóval 
a nyomdáéi után kerültek a biráló szemek elé. 1929-re készült el 
a mustra. ~ár csak az utód, ~isángyi Vilmos professzor ajánlhatta 
fel január 26-án a rektori fogadószobába azt a szőnyeget, melyet 
tanszékén a textillaboratóriumban szőttek a hallgatók. Ugyanakkor 
tudta csak jelenteni a tanácsnak, hogya papiripari laboratórium
ban is elkészült az először gyártott papiros./44! 

x x 
aektorságának vége felé, 1921 juniusában 100.000 K kiutalását 

kérte Rejtő a 1.iÜegyetem nevében a 'IKM-tól betüszedó állványok és 
felszerelések vásárlásához./45/ Oktejtése meggyőzte a minisztériu
mot, hamarosan kiutalta az összeget és juliusban már rendelkezett 
vele az intézmény./46/ Mennyit ért akkor ez a pénz, csak hasonli
tással közelithetjük meg. Abban a hónapban 40 K volt a Müegyetemen 
egy női napszám. ~egvolt tehát a pénz a nyomdai felszerelésre. Pon
tosabban egy részére. Jól tudta Rejtő, hogy ez az összeg nem lesz 
elég a teljes berendezéshez, de talánneIll mert egyszerre annyit kér
ni a minisztériumtól, amennyi kellett volna. lündenesetre most e
gyetlen sürgető gondja volt: a rendelkezésére álló összeget minél 
gyorsabban és ere~ény~sebben felhasználni, mert az infláció már 
megindult. 

1921 augusztusában meghivót kapott a l:.:üegyetem a szeptember
ben re~dezendő országos vas- és gépipari kiállitásra./47/ Az ese
mény nem zavarta fel a müszaki élet vizeit, a sajtó pedig alig em
lékezett meg róla. A kiállitók közt szerepelt a ~örner J. és Tsa, 
gépgyár is. Akkor egyedül ez a gyár foglalkozott nyomdaipari be
rendezések készitésével. Megjelent a megnyitáson a Müegyetem dele
gációjában Rejtő Sándor is. Vételi szándékát a Wörner-cég igen e
lőnyös ajánlattal honorálta. Hajlandó akiállitott szedőszekrény t 
és nyomdagépet olcsóbban számlázn1 a Uüegyetemnek, ha akiállitás 
tartamára táblát akaszthat ráj~~ a megkötött üzletet hirdetendő. 
Gyakori üzleti fogás volt és maradt a kapitalista kereskedelemben, 
mely bizalmat ébresztett az áru iránt. Ez a tisztességesebb módja 
a portéka kinálásának, mert a vevő szabad elhatározáoából engedi 
át magát garanciális biztositékul. A fiörner-cég ajánlata mindkét 

26 



félnek előnyös volt. A Uüegyetemnek nem kellett szégyenkezni, hi

szen meggyőződése szerint a rendeltetésének megfelelő legalkalma
sabb felszerelési tárgyakat vásárolta meg. A gépgyár erőteljes se
gitséget kaphatott a magyar piac megnyerésére. Ha a külföldi piaco

kat nem is tudta meghóditani, belföldön mindaddig, amig bele nem 
olvadt a Láng Gépgyárba, termékeit keresték és megbecsülték. 

Rejtő persze nem tehetett igéretet Wörneréknek, hiszen a Mü
egyetem nevéről volt szó, hanem megvárta a rektori tanács vélemé
nyét és hozzájárulását. Ezért kért tehát engedélyt Zelovich Kornél 
rektortól, a tanács elnökétől a szedőszekrény és nyomdagép meg vá
sárlásához./48/ A lelassudott adminisztráció akkorra bizony már 
megkoptatta egy kissé a 100.000 K értékét és még igy olcsóbban is 
éppen hogy futotta a számla kifizetésére. A számla tartalmazta 
ezenkivül még a gép helyszini felszerelését és a szekrény felálli
tását. A ~echanikai Technológiai Tanszék épületének emeletén re
kesztettek el üvegezett deszkafallal egy helyiséget a mühelynek. 
Ide szállitotta fel és rakta helyére a berendezést a ~örner-cég. 
A próbaüzem sikerült, Rejtő átvette a nyomdai berendezést és ezt 
jelentette a rektornak. 

Ezzel a berendezés persze még korántsem volt teljes. Tehát 
ujabb pénzt kért, azzal az iLdokolással, hogy betüanyag, vágógép 
és még egy csomó apró felszerelési tárgy nélkül nem kezdheti meg 
a gyakorlati oktatást. 1921. december 16-án, az első rendes tanács
ülésen bejelentette a rektor, hogya VKM 91.000 K-t utalványozott 
a nyomdai felszerelés megvásárlására./49/ Bár a berendezés még 
mindig pótlásra várt, az utalványozás engedélyezésével egyidőben 
a tanácsülés előtt hirdette ki a rektor a VKM elhatározását és 
fogalmazta meg a nyomda feladatát, melyet fennállása folyamán a 
háborus évek kivételével mindig meg is oldott: képezze ki a hall
gatóságot a nyomdász mesterségben. Az officina felállitásának 
szervezési munkálatai immár befejeződtek, a rektor ezt a Müegye
tem összes tanszékeinek és hivatalainak tudomására hozta, ezért 
1921. december 16-át tekintjük a Müegyetemi Nyomda alapitásának 
időpont jaként. 

A később kiutalt összegeket a felszerelés pótlására költötte 
el Rejtő Sándor, de a hiányosságokat még ezzel sem tüntethette el 
egészen. A Müegyetem már nem tartotta illőnek, hogyafelmerült 
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ujabb kiadásokra a VKM-tól kérjen pénzt, hanem a maga zsebébe nyult. 
!922. junius 14-én a 3. rendes tanácsülésen bejelentette Zelovich 
rektor, hogy 150.000 koronát utalványoz pótlólag nyomdai felszere
lés vásárlására. Az összeget jól felhasználva teljessé tették a 
nyomda berendezését ás felszerelését. 1:ost már alkalmas volt arra, 
hogy eredeti célját elérje. Jöhettek a hallgatók a tipográfia alap
jainak elsajátitására. A nyomda nagyobb berendezési tárgyai: egy 
gyorssajtó, négy szedőszekrény, egy vágógép. A kisebb kéziszerszá
mok mellett megvolt már a fogy6anyag is: a papir és a festék. 

Az évek során megnövekedett a nyomda mliködési ideje. Szaporo
dott a gyakorló hallgatók száma, bővült az oktatás anyaga, nőtt az 
intenzitása. A zaj, a nyüzsgés lassanként zavarta a Mechanikai 
Tec~~ol6giai Tanszék munkáját, ezért 1929. április ll-én Misángyi 
Vilmos egy helyiség átengedését kért e a rektort61 a központi fő
épületben a nyomda részére. /501 A nyomda átköltözésére az uj helyi
ségbe már nem került sor, mert a bekövetkezett változások a fejlő
dését más irányba terelték. 

Rejtő professzor sok energiát áldozva rá, létrehozta a nyom
dát, s az kilenc éven át változatlan körülmények között dolgozott. 
Ez a kilenc esztendő jelentette a Müegyetemi Nyomda történetének 
elsó szakaszát. 

Berendezése és felszerelése nem csupán annyi volt, amennyi a 
nyomdai alapismeretek demonstrálásához, az előadásokon szerzett 
ismeretek gyakorlatositásához elegendő. Lehetett volna rajta köny
vet is nyomatni. Nem egy vidéki kis nyomda dolgozott ilyen felsze
reléssel. De akkor még távolról sem gondoltak ilyesmire. Betü-, vo
nalzó- és kliséanyaga elégséges volt a Müegyetem adminisztráci6ja 
számára igényelt nyomtatványok, ürlapok elkészitéséhez. 

A hallgatók a gyakorlat során sok anyagot, papirt, festéket 
fogyasztottak. A tanszék magára vállalta a nyomdaipari gyakorlatok 
kiadásait, holott a Müegyetem minden más laboratóriumában használa
ti dijat fizettek a hallgatók. Talán azért intézkedett igy Rejtő 
professzor, mert hogyha itt is fizetni kellett volna a gyakorlat ért 
nem jelentkezik senki. Csábitani kellett a hallgatókat, hiszen ak

kor még nem tudhatták, hogy majdan, nem is olyan sokára, igen érté
kes lehet ez a tudásuk és tapasztalatuk. Hihetőleg a különböző ado
mányokb61 befolyt és a tanszékek között elosztott laboratóriumi a
lapb61 biztos1totta Rejtő Sándor a nyomda költségeinek fedezetét. 
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Később pedig, amikor nyomtatványürlapokat készitett a Müegyetem 
részére, a beszerzett és elszámolt anyagból mindig maradt annyi, 
amennyit a gyakorlatokon felhasználtak. 

x z 

Rejtő Sándor az 1922/23. tanév második felében hirdette meg 
az órarendben először a nyomdaipari gyakorlatokat IV. éves gépész
mérnökhallgatók számára. A gyakorlatok felvétele és látogatása 
nem volt kötelező. Hányan jelentkeztek és vettek részt az uj, ed
dig nagyon hiányzott ~yakorlatokon, ma már alig kutatható fel. De 
annyian bizonyosan, hogy sikerrel és eredményesen záródhatott a pe
dagógiai kísérlet. 

A következő tanévnek ugyancsak második felében hivta Rejto a 
hallgatókat. A nyomda oktatási befogadóképessége, igy próbáltan, 
több hallgatóval sem telt volna be teljesen Nem is kellett sokáig 
várni, hogy kiderűljön és a jövendő gépészmérnökök maguk is ráéb
redjenek: a derüs játék, a versengő ügyeskedés lehet komoly fel
adat is, technikusnak érdemes munka, azonkivül nyujthat talán el
helyezkedési, megélhetőségi lehetőséget. 

Az 1924/25. tanév első felében már jelentkezhetett III. éves 
gépészmérnökhallgató is. 20 órán át gyakoroltak szedő és gépkezelő 
munkát. A második félévben Rejtő visszavonult, s helyében Misángyi 
Vilmos vette át a gyakorlatok felügyeletét. Az idő és a körűlmények 
feloldották az ellenszenvet és a tartózkodást. A hallgatók érdeklő
dése megnőtt a nyomdaipar iránt és a kis műhelyben egyszerre már 
nem férhettek volna el •• Vagy ha igen, a tumultus az oktatás ered
ményességét veszélyeztette volna. Meg kellett tehát szervezni és 
szabályozni a kiképzés rendjét. Az 1925/26. tanév II. felétől ki
sebb csoportokba osztva vettek részt a most már heti 2 órában tar
tott gyakorlatokon. Megszüut az oktatás idópontjának meghat áro zá
sánál a kényszerű alkalmazkodás az órarend hézagaihoz: a demonstrá
ció az elméleti oktatás végére sorakozott. A délutáni foglalkozás 
nagyobb elmélyedést és folyamatosságot szerzett az ismeretek elsa
játitására. Igy folyt ez az 1927/28. tanév végéig. 

Az 1928/29. tanévben a gyakorlat már az I. félévben kezdődött, 
s időtartamát 6 félnapra elosztottan 24 6rára növelték. Az elmult 
észtendók tapasztalatai alapján nem is változtatták a mennyiséget, 
legfeljebb a demonstráció időpont ja mozgott szükség szerint egyre 
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kéDJelmesedve. Mikor azután a nyo~da berendezése megnövekedett, 
bővült és gazdagodott az oktatás anyaga is. 

III. A felszerelés nagyarányu bővitése 

1929-ben indult meg az a folyamat, amelynek a végén beköszön
tött a nyomda történetének második szakasza. A változás nem szük
ségszerü, de indokolt bekövetkezésének megértéséhez előbb néhány 
dologról meg kell emlékezni. Az első világháboru után egy darabig 
a kormány legfőbb hirközlő eszköze még a napisajt6 volt, melynek 
zavartalan megjelenése a nyomdai munkásság hajlandóságától függött, 
vagy azt jelentős mértékben befolyásolta. Elég, ha hivatkozunk a 
háboru előtti bérharcokra és politikai mozgalmakra. A Tanácsköztár
saság bukása után az egységes, demonstrativ sztrájkok során a nyom
daipari munkásság összeütközésbe került a kormánnyal. E kemény 
harc betetőzése az 1924-es hősi, áldozatos megmozdulás volt. 

A belügyminisztérium már az 1919 augusztusában kitört sztrájk 
tanulságaképpen berendezett és felszerelt egy nyomdát a Károly ki
rály laktanya egyik pavilonjában, a BUdaőrsi uton. Az üzem azt a 
feladatot kapta, hogyanyomdászság esetleges sztrájkja idején a 
hivatalos nyomtatványokat és a kormány hirIapjait elkészitse. A 
~yomda megindult és a személvzetét foglalkoztatni kellett, hogy 
együtt maradjon. Ilyen módon fennál15sa alatt több tucatnyi kiad
ványt készitett. 

1926-ben felépült a rádió lakihegyi ad6tornya, de a belügy
miniszter csak 1929-ben látta elérkezettnek az időt arra, hogya· 
sajtó helyett a rádió hirszórására hagyakozzék. Akkorra terjedt 
el olyan széleskörüen a rádiózás Magyarországon és jutott minden 
társadalmilag számottevő településre a~'i vevőkészülék, hogy köz
láseit a kormány eljuttathassa a tömegek~ez. Ezek után a belügymi
nisztérium Kisérleti Nyomdájának léte, fenntartása értelmetlennek 
látszott. Igy hát a minisztérium elhatározta a nyomdaüzem megszÜD
tetését. Tudomására jutott ez Uisángyi Vilmos professzornak, aki 
1928, tehát Rejtő Sándor halála óta vezette a Mechanikai Techno16-
giai Tanszéket és elhatározta, hogy megszerzi a Kisérleti Nyomda 

berendezését és felszerelését. 
Misángyi érdeklődését biztat6an fogadta a Belügyminisztérium, 

a~~ál is inkább, mert ha a Müegyetem egyben átveszi a berendezést, 
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a minisztérium megszabadul az elhelyezés vagy kiárusitás gondjá
tól. Misángyi szándéka pedig mindenképpen dicséretes: emelni az 
oktatás szinvonalát. Sőt ezen tulmenően megvalósithatónak tünt az 
az álom, hogy a Müegyetem tudományos kutatásainak eredményeit sa
ját nyomdájuk bocsátja ki sajtó alól. 

A tulajdonosváltozás keresztülvitele azonban nem volt egy
szerü probléma. Legelőször is el kellett határozni, hogy ha meg
kapja a Müegyetem a nyomdai berendezést - amire minden remény meg
volt - hol helyezze el. Az lett volna a legtermészetesebb, hogy a 
Belügyminisztérium vonuljon ki belole, s helyét foglalja el a k~
egyetem. A berendezés a helyen maradna a Budaőrsi uton, a személy
zet zökkenő nélkül kapná a fizetést, és készitenék azokat a termé
keket, amiket a Müegyetem kiván. A hallgatók pedig nyomdaipari 
gyakorlatra nem a Mechanikai Technológiai Tanszék műhelyébe jár
nának, hanem a Budaőrsi utra a Müegyetem nyomdájába, ahol nemcsak 
a technológiát sajátitanák el, hanem az iparszerü termelésbe is 
belekóstolnának. 

Ilyenképpen gondolkodhatott Misángyi Vilmos, amikor Szily 
Kálmán rektorhoz intézett jelentését megfogalmazta. Ebbol a jelen
tésből készitette el a rektor a Müegyetem javaslatát, s terjesz~ 
tette fel 1929. augusztus 13-án Scitovszky Béla belügyminiszter
hez. 

nA magy.kir. Belügyminisztérium megszüntetett kisérleti 
nyomdájának további sorsát il~tőleg bátor vagyok a Jó
zsef-Müegyetem Tanácsa nevében a következő javaslat tal 
járulni Nagyméltóságodhoz. 
A nyomda minden gépi és anyag-felszereléssel együtt bo
csáttassék a József-Müegyetem rendelkezésére jesetleg 
a tulajdonjognak fenntartása mellett j abból a célból, 
hogy azt a müegyetem az oktatás céljaira használhassa 
fel. A nyomdaipar ma már a gépiparnak olyan nagy jelen
tőségü ága, hogy a gépészmérnöknevelés teljességéhez 
hozzátartozik a nyomdaipar gépe inek ismertetése is. 
Egyuttal vállalná a müegyetem azt a kötelezettséget, 
hogy a nyomdában évente megfelelő számu teljesen meg
bizható hallgatót a Nemzeti Munkavédelem számára nyom
dászokká kiképez, valamint azt is, hogy sztrájk eseté-
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ben a nyomdát szeQélyzetével együtt a Belügyminisztériumnak 
használatra haladéktalanul átengedi. 
A nyomda 'Uüegyetemi Házinyomda' elnevezés alatt müköd
nék, benne mindig a lTh~ kiképzett tagjai dolgoznának; 
és a nyomda üzemének irányitását és ellenőrzését egy 
szakértő müegyetemi ny.r. tanár végezné, aki teljes fe
lelősséggel tartoznék a ~üegyetem Tanácsával szemben. 
A nyomda foglalkoztatását biztositaná az, hogya mü
egyetem minden hivatalos nyomtatványa ott készülne, és 
természetesen ott készülnének a r-rr.;'v-nek nyomtatványai 
is, val~int egyéb hivatalos vagy egyetemi kulturális 
jellegü kiadványok /pl. egyetemi tankönyvek, technikai 
folyóiratOk/ előállitása is elvállaltatnék. 
Ea a nyomda mai helyiségéből kénytelen volna kiköltöz
ni, akkor a müegyetem gondoskodnék arról, hogya saját 
telepén belül megfelelő módon helyezze el, és hogy mint 
államvagyont megvédje minden külső beavatkozás okozta 
rongálástól. 
Azzal a meggyőződéssel teszem nagyméltóságodnak e fen
tiekben körvonalazott javaslatot, hogy az nem csupán 
teljes mértékben továbbra is állandóan biztosit ja a nyom
da felállitásakor kitüzött célokat, hanem ezenkivül még 
egy kulturális és egy szociális haszonnal is járna, ne
vezetesen hathatósan előmozditaná a magyar gépészmérnök
képzést, és időlegesen kenyeret adna néhány müegyetemi 
hallgatónak vagy mérnöknek, akik a mai sulyos gazdasá-
gi viszonyok között különben a végső nyomorral küsz
ködnének. 
Kérem l;agymél tóságodat, hogy az ügyben való döntésekor 
kegyeskedjék a József-Müegyetem tiszteletteljes javas
latát jóindulatu megfontolás tárgyává tenni.n/51/ 

~zzel a beadvánnyal a tájékozódás, a lehetőségek latolgatása 
nem szünt meg. Amit Uisángyi még csak tétován sejdített, egyre in
kább valósággá válik: ha meg is kapja a Müegyetem a nyomdai beren
dezést. a Budaőrsi utról el kell költöztetnie • A felterjesztést ::ár 

ezzel a megjegyzéssel tárta a tanács elé a rektor az l. rendes ül: 
sen szeptember 2-án. A tanács Szarvasy Imre prorektor inditványára 
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kérte fel az elnököt, hogy forduljon ujra a BM-hez és pr6bálja meg
szerezni a hozzájárulását anyagiak tekintetében is a nyomda átköl
töztetéséhez és az elhelyezéséhez sZükséges helyiség épitéséhez. 

Bizakod6 hangulatban indult meg a tervezgetés a Müegyetemen 
a nyomda átvételéről és hasznositásár6l. Lehetne nem csupán a gé
péRzmérnökhallgatók bevezetés jellegü kiképzésének helye, hanem 
a nyomdaipari mérnökképzés fellegvára. Szily Kálmán rektor meghi
v6t küldött Ladányi Jenő pénzügyminiszteri tanácsosnak, Rados 
Gusztávnak és Schimanek Emilnek, hogy jelenjenek meg fogad6szobá
jában a JÓzsef-Müegyetemen. Ott kifejtenék egymásnak, hogyan le
hetne felkarolni a nyomdaiparban elhelyezendő gépészmérnÖkÖk dol
gát./52/ Ezen az értekezleten tudta meg a rektor, hogya kisérle
ti nyomda átvétele a PM-t is érinti, ezért j6l tenné, ha meginstál
ná azt is az anyagiak felől. Megfogadta a rektor a segitő tanácsot 
és október l2-én elkészítette beadványát a P~hez. 

"Amint értesültem arról; hogy a m.kir. belügyminisztérium 
megszünteti az u.n. kisérleti nyomdájának müködését, a 
József-Müegyetem Tanácsa nevében a másolatban idecsatolt 
felterjesztést intéztem a Nagymélt6ságu belügyminiszter 
Urhoz, amely felterjesztésben a nyomda további sorsát 
illetőleg azt a tiszteletteljes javaslatot tettem, hogy 
a nyomda minde gépi és anyag-felszerelésével együtt bo
csáttassék a müegyetem rend~lkezésére abból a célból, 
hogy azt a müegyetem az oktatás céljaira használhassa 
fel. 
Ezen felterjesztésben előadott indokokon kivül legyen 
szabad javaslatom további indokolására azt is fölemli
tenem, hogy több fővárosi nagy nyomda vezetőségének ve
lem közölt felfogása szerint a nyomdaiparnak is érdeke, 
hogy legyenek Magyarországon a nyomdai gépészetben is 
kiképzett gépészmérnÖkÖk. A fentiekre val6 hivatkozás
sal bátor vagyok mély tisztelettel kérni Nagyméltósá
godat, hogy mélt6ztassék megáévá tenni a müegyetemnek 
a kisérleti nyomda átvételére vonatkozó javaslatát. n

/
53/ 

A nyomda dolga mostantól fogva érni kezdett a minisztériumok
ban és a Müegyetem nem csinált semmit. Várta a döntést. Persze hi
ába is készitgette volna a nyomdai berendezés utját, még nem tud
hatta, merre vezet. Először a PM sz6lalt meg. 1930. január 4~~ 
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készitette el átiratát a BM-nek és annak egy másolatát még aznap 
elr~ldte a rektornak is. 
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"A volt kisérleti nyomda berendezésének - az állami nyom
dának átadott cérani'üzőgép kivételével - oktatási célokra 
a budapesti oózsef-Müegyetem részére való átadásához hoz
zájárulok. Tisztelettel kérem azonban NagyméltóságOdat, 
hogy az átadást az alábbiak szives figyelembevé~elével 
méltóztassék eszközölni. 
Az állami számvitelről szóló 1897. évi XX. t.c. végrehaj
tása tárgyában kiadott Utasitás 152. és ló2 szakaszaiban 
foglalt rendelkezéseinek megfelelően a szóban lévő va
gyontárgyak a belügyi tárca leltárából a vallás- és köz
oktatásügyi tárca, illetve a müegyetem leltárába adandó k 
át és pedig ártérités nélkül. 
Tekintettel arra, hogy a kisérleti nYomda megszüntetésé
nek egyik célja az állami üzemek számának apasztása volt, 
az átadás kapcsán a müegyetemen nem lehet ujabb üzemet 
létesiteni. A müegyetem az átadott berendezést csak a 
gyakorlati oktatás céljaira használhatja éppen ugy, mint 
ahogy például textilipari gépberendeZését; amint tehát az 
utóbbi nem szerepel a müegyetem ház~ textilgyáraként, ugj

- minden félreértés elkerülése céljából - sem névleg, sem 
gyakorlatilag nem szerepelhet az itt szóban forgó berende
zés sem a IDÜegyetem házi nYomdájaként. 
Az átengedendó nyomdaberendezés fenntartásával kapcsolat
ban semminemü külön hitelt nem bocsáthatok a müegyetem 
rendelkezésére. A fenntartásnak tehát a müegyetem költ
ségvetési hitelkeretén belül kell megtörténnie. 
Szükségesnek tartom, hogy a müegyetemre való áttelepités 
minél előbb megtörténjék. A müegyetem tebzt utasitandó 
volna, hogy a volt kisérleti nYomda berendezését 60 na
pon belül helyezze el a müegyetemen. 
A müe~ietem köteles lenne évente megfelelő számu egyetemi 
hallgat6t nYomdászokká kiképezni. Ennek keretében az át

vett berendezéssel csupán a müegyetemi saját adminisztrá
ci65 és házi nyomtatványai készitheték, idegen felek ~é

szére azonban ellenérték fejében sem közvetve, sem közvet-



lenül munkát nem lehet vállalni és a magániparnak semmi
féle versenyt nem szabad támasztania. 
Kikötendó lenne, hogJ Nagyméltós~god bármikor ujból i
génybe veheti a szóban lévő nyomda berendezését, ha azt 
állami érdekek szükségessé tennék. 
A nyomdaberendezés idővel esetleg feleslegessé vagy 
használhatatlanná vá16 tárgyai csak a Zözszállitási 
Szabályzat rendelkezései értelmében, s velem egyetértő
leg lesznek értékesithetók. 
A belü5Ji tárca tulajdonjogának a kérdéses berendezé
sekre való fenntartása és azok átadásának szerződésbe 
való foglalása mellózendó lenne." 

~egérkezett a belügyminiszter végső döntése is a rektorhoz és 
ebben az 1930. január l7-én kelt leiratban a winiszter elmondta 
mindazt, amit még hozzá akart füzni a pénzügJcminiszteri határozat
hoz. 

"Az 1929. évi augusztus hó l2-én kelt felterjesztésére 
van szerencsém értesiteni Uéltóságodat, hogya belügy
minisztériumi megszüutetett kisérleti nyomdának az át
adandó leltárban feltüutetett összes gépeit, berendezé
si tárgyait, betü stb. anyagát a m.kir pénzügyminisz
ter urral egyetértőleg a müegyetemi hallgatók oktatása 
céljaira a 'József' müe5Jetemnek átadom. 
_~bár a nyomda további'rendeltetését, célját és munka
körét a pénzügyminiszter ur Méltóságoddal már közölte, 
a magam részéről mégis szükségesnek látom még az aláb
biak különös hangsulyozását: 
A nyomda gépei, berendezési és egyéb felszerelési tár
gyai a nyomda jelenlegi elhelyezési helyén veendők át. 
Hogy a nyomda továb~i rendeltetésének mielőbb megfelel
hessen, a kisérleti nyomda egész berendezését köteles 
a müegyetem 60 napon belül a müegyetemen elhelyezni. 
Átszállitásáról és megfelelő elhelyezés éről a müegyetem 
gondoskodik. 
A müegyetem köteles évente az mav felügyelőség ál tal 
meghatározott számu egyetemi hallgatót nyomdászOkká ki
képezni. Az átvett berendezéssel csupán a müegyetem sa-
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ját adminisztrációs házi nyomtatványait készitheti el. I
degen felek részére azonban ellenérték fejében sem közvet
ve, sem közvetlenül munkát nem vállalhat és a magániparnak 
semmiféle versenyt nem támaszthat. Ha az állam érdeke szúk~ 
ségessé tenné a szóban lévő nyomda berendezését és személy
zetét a mllegyetem bármikor rendelkezésre bocsátja. 
A müegyetem köteles az átadott, illetve átvett gépeket, 
berendezési tárgyakat és egyéb ingóságokat a köteles gon
dossággal kezelni, saját költségén jókarban tartani. A 
nyomda berendezés idővel esetleg feleslegessé vagy hasz
nálhatatlanná váló tárgyai csak a Közszállitási Szabály
zat rendelkezései értelmében a pénzügyminiszter urral 
egyetértŐleg lesznek értékesithetők. 
A nYomdási szakra kiképzendő egyetemi hallgatók számának 
megállapitása, a most felsorolt kikötéseknek irásba fog
lalása, végül az átadás időpont jának megbeszélése céljá
ból felkérem Méltóságodat. hogy a belügyminisztérium VII. 
NMV osztályának vezetőjével mielőbb érintkezésbe lépni 
sziveskedjék. 
Egyben tisztelettel értesitem Méltóságodat, hogy a nyomda 
feloszlatása alkalmával bizonyos mennyiségü különféle 
papir-anyag áll a N~~ felügyelőségnél rendelkezésre, mely 
~éltósá~od óhajára ármegtérités mellett szintén átvehető 
volna. n / 54/ 

Semmivé foszlott hát a szép álom. A két minisztérium egymásra 
licitálva állitott fel korlátokat, hogy a nyomda müködését minél 
kisebb területre szorítsa. Ilyen körülmények között erosen meg kel
lett gondolni, érdemes-e a Müegyetemnek nyakába venni ezt a terhet. 
Virágzó nyomdai vállalkozás már nem lesz belőle. Célszerü épületben 
kellene elhelyezni. De hol és miből? Sok pénz kellene nagyon hozzá. 
Nem dolgozhatnak csak a Müegyetem adminisztráció jának. Ha tisztes
séggel ki is fizeti a gondnokság a nyomtatványok árát, az semmire 
sem elég. Ezeket ~Jlönben a régi, kis nyomda is csinálta és csinál
hatta volna ezután is. A berendezés pedig parlagon hever és soha nem 
fog nyomdaipari mérnököket kiképezni. Viszont, ha most kiengedi a 
kezéből a kinálkozó lehetőséget, talán sohasem tér vissza: ingyen 
kapni egy teljes, ipari szinten dolgozó nyomdát. Termelési kap~ci-
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tása olyan, hogy haszonnal dolgozhatna. El tudja végezni mindazt, 
a~t nyomdától megkivánhatnak. 

A bizonytalanság és határozatlanság jegyében fogalmazta meg 
a rektor 1930. február 24-én kelt felterjesztését, melyben nyugtáz
za a belÜöJminiszter engedélyét a nyomda átadására. 

nA József-Müegyetem ~anácsa nevében kötelezőleg válial~m 
Nagyméltóságodnak az átadás sal kapcsolatnan kikötötT fel
tételeit. Ennélfogva: 
1/ a nyomda a müegyetem 'Mechanikai Technológia' tanszé
kéhez csatoltatik, mint annak leltári része, 
2/ nevezett tanszék tanárának vezetése és felelőssége 
mellett történik a m'.iegyetemi hallgatóknak a nyomdaipar 
terén való oktatása," 

Továbbiakban elfogadólag megismétli a kikötéseket, majd foly-
tatja: 

nA nyomdafelszerelésnek a leltár alapján történő átvé
tele a l~v /55/ felügyelőséggel történt megállapotás a
lapján folyamatban van és ez a legköze1e bbi jövőben már 
befejezést is nyer. 
Egyedül egy pont van a Nagyméltóságod leiratában foglalt 
feltételek között, amit képtelenek vagyu.~~ teljesiteni, 
és ez az, hogy 'a kisérleti nyomda egész berendezését 
köteles a müegyetem 50 napon belül a müegyetemen elhe
lyezni', Uég pedig képtelenek vagyunk egyszerüen azért, 
mert megfelelő helyiség ezidőszerint még nem áll rendel
kezésre; a nyomdát ugyanis a müegyetemi főépület egy ma 
még lakásul szolgáló alagsori részében szándéko zunk mind
addig, amig egy megfelelő épület emelésére sor kerülhet,· 
elhelyezni, és ez a lakás csak f.évi május uó l-re üre

sedik meg. Tekintve, hogy tetemes átalakitásokra is szük
ség lesz, csupán azt a kötelezettséget vállalhat juk, hogy 
f. évi julius hó l-je előtt szállitjuk át a müegyetemre 
a nyomdaberendezést. De ez az időbeli eltolódás nem jár 
semmi hátránnyal a kincstárra nézve, mert a Budaőrsi uti 
1aktanyának az a pavilonja, amelynek alagsorában a nyom
da el van helyezve, a Horthy Miklós kollégiumnak ad ott
hont, és a kollégium is leghamarabb csak julius-ével vo
nul onnan ki. 
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Leirata végén felhivja nagyméltóságod figyelmemet arra 
3. körülményre, hogy még bizonyos mennyiségü különi'éle 
papiranyag áll a iP",'V felügyelőség rendelkezésére, amelyet 
ármegtérités mellett szintén átvehetne a müegyetem. Er
re vO:l:l.tkozÓlag szerencsém van NagyméltóságOd tudomásá
ra hozni, hogya müegyetem ~ajlandó a papirar~agot a 
nagykereskedelmi árból történt 20 %-os leütés alapján 
kiadó dó összegért megyenni. n/56/ 

A hivatalok leveleztek, de ezzel mitsem törődve, :\lisángyi Vil
mos haladt tovább elképzelése és tervei szerint. Reálpolitikát ű
zött, ismerte a maga helyzetét, képességeit és feltétlenül bizott 
be~ük. ElsG feladatának azt tartotta, hogy megszerezze a kisérle
ti nyomda berendezését. A döntés megszületett, a döntés a Müegyetem 
kezében van. Sürgősen el kell hozni, nehogy valami ügyetlenség mi
att ~Jtba essék a dolog. Megkezdte az átvétel megszervezé~ét. 1930. 
január 30-án irt Szily Kálmán rektornak: 

·Var. szerencsém Méltoságodnak tisztelettel jelenteni, 
hogyabelügyminisztériumtól átveendő nyomdának a meg
küldött leltárjegyzékét több példányban lemásoltattam, 
és ilyen módon a leltár átvétel bármikor megkezdhetó. 
A leltár szerinti átvételhez a vezetésem alatt álló me
char.ikai technológiai intézet képviseletében pávó Ele
mér okl. gépészmérnök urat rendelem ki, aki mellé kérnék' 
a házgondnokságtól négy munkást rendelni ki azért, hogy 
a suly szerinti átvételhez a mérlegelésben segédkezze
nek. Kérném a minisztérium illetékes tisztviselőit ar
ról értesiteni, hogy f. évi február 3-tól fogva bármely 
nap megejthet5 volna a leltár átvétel, miértis kérem 
aszives értesitését. hogy a leltár átvétel mikor vol
na foganatositható.nl57/ 

~~kor kezdődött el ténylegesen a berencezés és felszerelés át
vétele, már Dem lehet pontosan tudni, de a hónap végére befejező
dött. 
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"Jegyzőkönyv 

felvétetett Budapesten 1930. évi február hó 28-án a 
BUdaőrsi ut Károly király laktanyájában a Horthy ~iklós 
kollégium épületében elhelyezett volt BM kisérleti nyomda 



e~ könyvkötészet gépeinek és felszerelésének átadása, 
illetve átvétele alkalmával. 

Jelen vannak: A magyar kir. Belügyminisztérium ré
széről mint átadó Dr. Kuntráth József magy.kir.áll. 
rendőrségi számvevőségi tanácsos, a magyar kir. József 
~üegyetem részéről mint átvevő Dr. Szily Kálmán e.i. 
rektor, Dr. Misángyi Vilmos e. 1. gépészmérnök dékáÍl, 
varga János müegyetemi gondnok, továbbá pává Elemér 
gépészmérnök és Kappel József müegyetemi számtiszt. 

A magyar kir. Belügyminisztérium 242.5l0/l929.V11. 
Nl."'-'! számu rendelete alapján a volt Belügyminisztériumi 
kisérleti nyomda 'a magyar kir. József-Müegyetem rendel
kezésére bocsájtatott. 

A kisérleti nyomda és könyvkötészet teljes felsze
relését és gépeit a mellékelt leltár alapján átadom, 
illetve átvesszük. 

Az átvevő bizottság a nyomda helyiségeit is átveszi 
azzal a kijelentéssel, hogy az áthurcolkodással kapcso
latos előálló rongálások kijavitását a Müegyetem magára 
vállalja, ellenben a helyiségek eredeti állapotba le
endő visszaállitásával kQPcsolatos felmerülő esetleges 
költségeket magára nem vállalhatja, mert nem tudhatj~~ 
azt, hogy az épület tulajdonosa /Honvédelmi Miniszté
rium/ milyen igényekkel áll majd elő. 

A le It árban felsoroltakon kivül átvesz a bizottság 
4 db géptakaróponyvát, amely a Zsákkölcsönző és Áru

kereskedelmi r.t. tulajdonát képezi és egyben kijelen
ti, hogy azoknak további kölcsöndiját a Müegyetem magá
ra vállalja. 

Átadom a nyomdahelyiség bevezető ajtók kulcsait és 
pedig a 131, 135, 137 és 128 ajtók kulcsát két példány

ban. 
Jelen jegyzőkönyv két eredeti példányban állittatott 

ki. Ezzel a jegyzőkönyv lezáratott és aláiratott." 

Az átvétel alapjául az a leltár szolgált, amit még 1929. ju
lius havában vett fel saját használatra Kuntráth József és amit 
Misángyi Vilmos lemásoltatott. Ehhez képest az átvételnél már hi-
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ányoztak azok a darabok, amiket a BM VII. !TIa~ osztály gazdasági hi

vatala korábban átvett. A hiányokat ?ávó Elemér a leltárban felje
gyezte, de természetesen csak azokat, amiket tapasztalt, mert a BM 
által visszatartott tárgyaknak már a tételszámai sem szerepelnek a 
leltárjegyzékben. De kijavitotta páv6 a mennyiségeket ott is, ahol 
a feltlintetetthez képest eltérést látott. A leltárjegyzék végére 
;edig felirta a leltáron kiVQl átvett tárgyakat is anyagokat • 

. :"z á"tvételi jegyz5"könyvet először Varga János gondnok kapta 
kéz!H';: iis egy példányát 1930. március 6-án felterjesztette a rek
torh02 .. Zr.hez csatlakozik az a jelentés, melyet 1:isángyi Vilmos áp
rilis 21-én fogalmazott ffieg és küldött el a rektornak. 

";elen ügyiratot összes előirataival a'tanácsjegyző ur 

rövid ~ton azzal a megkereséssel adta át, hogya belügy
minisztéri~i kisérleti nyomdának átvételét ismerjem el. 
Znnek megfelelőleg van szerencsém tisztelettel jelenteni, 
hogy az itt fekvő 'Jegyzőkönyv' melléklet ét képező leltá
ri jegyzék szerint az egész anyagot a vezetésem alatt ál
ló intézet számára átvettem, s annak leltárába bevételez
tem •• /58/ 

A felajánlott papiranyag átvétele is megindult. 1930. március 
5-én kelt a belügyminiszter leirata, melyben közli: 

"Tudomásul vettem, hogy a Kisérleti Nyomda feloszlatása 
alkalmával megmaradt, s az rilu~ felügyelőségnél./I., Or
szágház u. 26. szám! elraktározott és csakis nyomdai cé
lokra alkalmas különféle papiranyagnak 1930. március 6-án 
történő elszállitása iránt már intézkedni sziveskedett. A 
papiranyag a kiküldöttem, dr.Kuntráth József m.kir.állam
rendőrségi számvevőségi tanácsos jelenlétében a müegyete
men ~éség szerint csoportositva lemérendő s ugyanakkor 
és ugyanott mennyiség és minőség alapján megállapitandó 
a nagykereskedelmi árból 20 % leütésével - a megtéritési 
összeg, amely nyugta és ellennyugta mellett a k1küldöttem
nek is átadható. Ugyanezt az eljárást kell követni a már 
átvett könyvkötészeti anyag árának megállapitásánál iS.n/59/ 

~ikor már minden anyag és felszerelés átkerJlt a Müegyetemre, 
utoljára maradt a térités nélkül átvett berendezés leltárba fogla
lása. A belügyminiszter leirata intézkedett 1930. juli"JS 4-én a 
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rektornál 
"Értesitem Méltóságodat, hogy az 1930. évi február 28-
án a müegyetemnek átadot t volt kisérleti nyomdai beren
dezés leltári értéke összesen 148.614 P 25 fill-t tesz 
ki. n /

60/ 

Mig az átvétel elismerésének formai részét bonyolitották, a 
gondnok meg~endeléstervezetet készitett március 7-én a Wörner J. 
és Társa gépgyárrészére, melyben megbizza, hogya BUdaőrsi utról 
szállitsa át a nyomdai berendezést a Müegyetem épületébe, majd a 
megadott időben. A gyár március 24-én igazolta a megrendelést, de 
a te1jesitésével még várni kellett./6l/ A Müegyetem tehát elsőben 
is felmondta az alagsori helyiségek bérletét március 31-re. A ki
ürült lakrészeket egybe nyitották. A kőmüvesmunkákkal egyidőben 
dolgozni kezdtek a betonozók is, hogy a gépek aljazatát elkészit
sék. Ahogy befejeződött az előkészités, az elhelyezés sorrendjé
ben elkezdték átszállitani a Wörner-gyár képviselőjének jelenlété
ben a Kisérleti Nyomda, meg a Mechanikai Technológiai Tanszék nyom
dagépeit és felszereléseit. A hosszadalmas, nagy fizikai erőt, hoz
záértést és gondosságot igénylő munkát a Müegyetem segédmunkásai 
végezték egy teherautó segitségével. Szeptember 9-én kelt a rektor 
kérelme a Fővárosi TanácShOZ, mely a már bevégzett átalakitáshoz 
kivánt beleegyezést szerezni./62/ 

A Müegyetemi Nyomda átvett egy lino typ szedőgépet, egy tégely
sajtót és három gyorssajtót •. ~ 1921-ben beszerzett gyorssajtóval 
együtt összesen négy nagy teljesitőképessé~l gyorssajtó állott a 
nyomda rendelkezésére. Továbbá szedőszekrények a kéziszedéshez, 
öntődei felszerelések és könyvkötő eszközök. Készen arra, hogy se
gitségükkel a hallgatókat oktassák és ontsák a nyomdatermékeket. 
Összehasonlitás kedvéért megemlit jük , hogya jónevü Officina könyv
kiadó és nyomdavállalat is egyetlen linotyp szedőgéppel és néhány 
gyorssajtóval dolgozott, s jelentős szerepet töltött be a magyar 
könyvkiadásban. 

I 
Az 1930/31. tanévben a szedő- és gépkezelő munka mellett a 

gépszedő és könyvkötő munkába is belekóstolhattak a már bevá1t be
osztás szerint. 

Hanem a következő tanév már hozott némi változást: három hé
ten keresztül lehetett gyakorolni naponta 2-6-ig. Az 1936/37. tan-
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év =ásodik felében oda códosult a gyakorlat ideje, hogy a szombat 
aélutánt szabadon hagyták. Igy folyt az oktatás még az 1941/42. 
tanévben is. De a következő tanévben már nem hirdette meg Misángyi 
Vilmos a gyakorlatokat. Bezárt a nyomda. 

~it tanultak a gépészmérnökhallgatók a gyakorlatokon? Ki mit 
és meIlIlyit akart. Az általános bevezetés és bemutatás után a gépek 
működését, a nyomdászat és kÖnJ-vkötészet tecr~ológiáját mindenkinek 

illett annyira elsajátitani, hogy el·tudja késziteni a saját név
jegyét. Aki persze ezzel nem elégedett meg, hanem megkedvelte a 
nyomdász mesterséget, többet is tanulhatott. A fuechanikai Tecr.noló
giai Intézet korszerü szakkönyvtár fölött rendelkezett és bárki hoz
záférhetett. Ki is termelt egy olyan nyomdászgárdát, amely szerte
széledve mindig megállta a helyét. Mert midőn a nyomda már gépi be
rendezésében megnövekedetten alkalmas volt, hogy a benne dolgozók
nak szakmai gyakorlatot nyujtson, Hűltl Dezső rektor Misángyi Vil
mos javaslatára felterjesztést készitett Kenéz Béla kereskedelem
ügyi miniszterhez 1931. szeptember 26-án kérvén, hogy azok az ok1e
velet szerzett gépészmérnökök, akik egy esztendei gyakorlatot tud
nak igazolni a nyomdában, iparigazolványt kaphassanak./63/ 

x x 
A Müegyetemi Nyomda az I. világháboru szülötte, annak hatása 

alakította, nevelte olyanná, amilyen lett. De szerte a kontinensen 
dörgött az uj világháboru zaja, s ez beleszólt a nyomda életébe. 

Akkor még nem lehetett tudni, merre fordul jövője utján. Egy volt 
bizonyos, hogy kritikus idők következnek, s most kell igazán helyt 

állnia a Müegyetem vezetőjének, a rektornak. Az 1943/44-e5 tanév-
ben dr. Doby Géza irányitotta és védte az egyetem életét. Az 1944/45-
ös tanév pedig dr. Mi s ángy i Vilmos és dr. Verebély László vállára 
rakott nehéz terheket. 

1944. márciusában tárgyalások indultak, hogy kitelepitsék Buda
pestről a ~üegyetem egyes hivatalait és alkalmazottaitl A nyomdát 
akkor, de későbben sem vették számitásba nehezen szállitható gépei 
miatt. Tehát maradt a helyén. Az 1944. áprilisában bekövetkezett 
német megszállás után azonban a Müegyetem sem maradhatott ki az e

seményekből. 

A rektornak julius l-én tudomásul kellett vennie, hogy anémet 
hatóságok igénybe fogják venni a Műegyetemet./64/l944. október 17-
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én a rektor az egyetem mentesitését kéri/65/ November 9-én átirt 
a főváros, hogy mégis át kell engedni néhány ~elYiSéget/66/, és 
ezt november 22-én a 'v.(M is megerősitette./67/ S ahogy közeledett 
a front, ahogy mind gyakrabban hullottak a repülőgépek bombái, rob
banásuk egyre jobban elnyomta a Müegyetem tiltakozását. December 
6-án a rektor memorandumot készitett a németországi kitelepítés 
ellen/68/ s még aznap irásban fordult a Nemzetközi Vöröskereszt
hez, kérve, hogy vegye védelme alá az egyetemet./69/ December J3-án 
pedig a Müegyetem alkalmazottait is a Vöröskereszt oltalmába aján
lotta./7C/3Z volt az utolsó tiltakozása és védekezése, ami még el
jutott a cimzetthez. A többit elsodorta a háboru. ~ég aznap, decem
ber 13-án kiadni kényszerJlt a felhatalmazást az erőditési parancs
nokság részére, hogya Müegyetem területén lőállásokat készithes
sen./71/ S ezzel felborult az a~~yis nehezen fenntartott rend. I
degen emberek fészkelték be magukat az épűletekbe, akik más erkölcs 
törvényeinek engedelmeskedtek. December l4-én felsorolja a rektor 
a katonaság által lefoglalt helyiségeket/72/ és azonnal ir a vá-

/r-_ . 

rosparancsnoknak az elhelyezett katonaság rendfenntartása ügyében!. I:JI 

3rre érkezett december l7-én a légvédelmi tűzérosztályparancsnokság 
müegyetemi szállásrendje./74/ December 22-én a rektor igazolványo
kat állit ki a müegyetemi tanárok részére, hogy vele Pesten tartóz
kOdhassanak./75/ Hogy azután mi történt, hogyan vészelte át a há
borut a ~üegyetem, arról már csak a szemtanuk vallhatnak. 

IV. Az ujrakezdés hazánk felszabadulása után 

Az ájult csend ébresztette rá az embereket, hogy elmult a há
boru. Ujra kell és érdemes kezdeni. 1945. fenruár 28-án fejezte be 
jelentését a kiküldött müszaki bizottság a M~egyetem központi tele
pén lévő épületek állapotárÓl./76! A nyomda sértetlen maradt. Yár
oius 4-én rendelte el a rektor a központi telep épületeibe beköl
tözöttek felülvizsgálatát /77/ majd l3-án beadványt készitett az 
alagsor takaritása ügYében.!78/ A háboru maradványait kellett el
hordani. A lódogöket is, melyek eltorlaszolták a nyomda bejáratát. 
Uert a németek lovakat szállásoltak be oda. ~enekülésük idején meg
feledkeztek az állatokról és azok éhen pusztultak. S hogy a multat 
feledtesse, a rektor március 19-én elrendelte a Horthy-képek és 
szobrok beSZolgáltatását./79/Többen ugy láthatták, hogy 'sokkal fon-
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tosabb feladatokat kell sürgősen teljesiteni, és haladékot kértek 
a helyükről eltávolitott képek, szobrok beszol~áltatására. A rektor 

/ / -
a haladékot r::egadta. 801 

Semmi sem volt még a !tüegyetemen, csak a szilárd akarat, b.ogy 
mindent ujra kell kezdeni, s jobban megoldani minden problémát, mint 
az a multban történt. De ho5/ bármit lehessen csinálni, mindeneke-
16tt villamosenergia kellett. ~árcius 21-én kérte a. rektor Bondaren
ko kapitányt, hogy adjon elektroItos áramot a I,,::üegyeternnek./81/ Az 

áramot az egyetem megkapta. S eT~or hozzá kellett látni a borzalmas 
állapotban lévő épületek rendbehozásához. Aprilis 14-én a rektor 
megbizta Csonka pál professzort a helyreállitás i munkák vezetésé
ve1./82/ Ezt a 'IKl: is jóváhagyta julius 16_án/83/ 3 még ugyanazon 
a napon a rektor április 13-án telefont igényelt a ~?-ga és a hivata
la számára/84! 

Aháboruk kiséréjelensége: a fosztogatás elérte a ~üegyetemet 
is. Aprilis 12-én irt a rektor az elöljáz-ósághoz a müegyetemi rab
lások és fosztogatások ügyében/85/ Kérésének foganatja lett, mert 
a budai katonai parancsnokság április 16-án őrséget rendel~ ki a 
l,'üegyetemre/86/ I;.iért, miért nem, a nyomdát elkerülték a foszto
gatók. Berendezése és 'anyaga épen, sértetlenül megma.radt, ujra mm::

k~hoz lehetett látni. Volt már áram, elindultak a nyomda gépei is. 
Az iparhatéság müködési engedélyt adott azzal a feltétellel, hogy 
a tanszék szakképzett veZEtőre bizza a nyomda irányitását, aki az 
oktatást és termelést egyaránt képes megszervezni. 

1948. március 19-én Vajda Ödön professzor javaslatot készitett 
a rektornak és abban elmondja: 

44 

• A.z 1947. évi decemberi osztályülésen dr. Gillemot László 
azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a nyomdát, mely 
ezideig a ~echanikai Technológiai Intézet egyik részeként 
müködött, a ~üegyetem vegye házikezelésbe. 

A nyomda 1945-ig kettős feladatkörben dolgozott. Egyik 
feladata az erre önként jelentkező hallgatók gyakorlati 
kiképzése volt, a másik pedig a gyakorlatokhoz szükséges 
nyersap~ag és demonstrációs anyag megszerzése üzleti te
vékenység utján. A nyomda személyzete ebben az időbe~ 
csupán az állami státusban lévő nyomdavezetőből, egy fő
nyi szakszemélyzetből és egyaltisztbél állott. Ez az 
utóbbi állás szorosan véve a Uechanikai Technológiai In-



tézethez tartozott. A nyomdai munkát a gyakorlatokon 
résztvevő hallgatók végezték. Ebben az állapotban tehát 
a nyomdának számottevő személyzete nem volt, mert csak 
egészen minimális anyagfogyasztást és személyzeti ki
adást kellett fedeznie. 

1945 után a ~eljesen kifosztott nyomdátX Németh Sán
dor főmérnök vezetése alatt helyreállitottuk és a fenn
álló jogszabályoknak megfelelően a nyomda személyzetét 
szervezett munkásokból állit ottuk össze. A hallgatóság 
gyakorlati kiképzése változatlanul tovább folyt, azon
ban a felmexült személyzeti kiadásokra való tekintet
tel a nyomda egyre nagyobb mértékben volt kénytelen 
üzleti tevékenységet is folytatni. Az ehhez szükséges 
összes kellékekkel rendelkezik ugyan jfőnökegyesületi 
tagság, szervezett munkásság stb.j. de mivel elvileg 
nem helyes, hogy e~J tanszék keretében üzletszeTÜ te
vékenység folyik, dr. Gillemot L~szló a nyomdának a 
~úegyetem kezelésébe való vételét kérte. 

Jelenleg a nyomda nem csupán fönn tudja tartani ön
magát, hanem bizonyosfoku has~ot is hoz, amely abban 
az esetben, ha üzleti te~ékenységét egy tanszék köte
lékén kivül folytathatja, tovább is fokozható. 

~indezeket figyelembe véve tisztelettel javasoljuk 
az idézett Kari határozat alapján a nyomda átszervezé
sét a következő irányelvek alapján. 

lj A nyomda ~zleti működésének irányitására egy bi
zottság rendeltessék ki, mely egy tanárelnök irányitá
sa alatt a következő tagokból állana: a Gazdasági Híva-

*7 A háborus bombatámadások, a beszállásolt német katonaság sok 
kárt tett a Müegyetem épületeiben. Törmelék, szep~y borította 
a nyomda termeít és a hozzá vezető folyosókat is. Hatalmas, ön
feláldozó munkát követelt a mühelyek és kőr-~ékük kitakaritása, 
rendbehozatala. Fogyó anyagot elvihettek belőle, de a nyomda 
számottevő kárt llem szenvedett. Ezt állit ja a nyomda uj vezető
je, Németh Sándor mérnök, aki pedig jól ismerte a helyzetet, s 
ebben a kérdésben a legilletékesebb. 
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tal igazgatója, a Uüegyetem tanácsjegyzóje, a nyomdave
zetó és a Uérnöki Továbbképző Intézet kiküldött je. Ez a 
bizottság döntene a nyomda üzleti müködéséről és a mutat
kozó haszon felhasználás áról. 

2/ A ~allgatóság gyakorlati oktatását a nyomdaipari 
gyakorlatok keretében 1;émeth Sándor fcmérnök mint meg
hivott előadó lássa el. Egyidejüleg !íémeth Sándor hi
vassék meg szakelőadónak heti egy órás nem kötelező 
tárgyelőadójaként, melynek címe: nA papiros feldolgozó 
ip~rok" volna. Ehhez a tárgyhoz tartoznának a nyomda
ipari gyakorlatok. 

3/ A nyomda napi ügyeit és üzleti tevékenységét l'é
meth Sándor nyomdavezető irányitaná. Ezen tevékenységé
ért vagy az állami :izetése volna kiegészitendó az üz
leti forgalom terhére oly mértékig, amennyit az iparban 
hasonló rangu vezetőember kap, vagy még egyszerübb vol
na és a nyomdavezetó ambició ját is jobban fckozná, ha a 
forgalom 3 ~át kapná végzett külön munkájáért. 

4/ A nyomda átadásának időpontjául üzleti szempont
ból május l-ét, oktatásügyileg pedig szeptember l-ét ja
vasoljuk. Az átadással kapcsolatban kérjük, hogy az át
adás pillanatában mutrtkozó tiszta bevétel /papirraktár 
stb./ értéke a ~echanikai Tec~~ológiai Intézet labora
tóriumainak felszerelésére fordittassék. Tekintettel 
arra, hogy ezen összeget, amely 1946. augusztus l. óta 
tiszta haszonként mutatkozott, s kb. 30.000 Ft-ot tesz 
ki, nem volna célszerü egy összegben a nyomdából kivon
ni, ezért javasoljuk, hogy az átadáskor mutatkozó ha
szon egy vagy két éven belűl részletekben fizettessék 
be a ~echanikai TechnOlógiai Intézet laboratóriumi dij
számlájára a questurába. 

5/ Az átadás sal kapcsolatban dr. Gillemot László 
tisztelettel kéri, hogy Balogh János altiszt helyett, 
ki a ~echanikai Technológiai Intézetbe volt beosztva 
és a nyomda sZÜIletelése idején engedte át !!.isángyi pro
fesszor a Mérnöki Továbbképző Intézetnek, a Rector u= 

Ömagnifieentiája egy másik altisztet osszon be az In

tézethez. • 



A javaslatot a rektor az április l5-i tanácsülésen elfogadta, 
majd Plank Jenó dékán számár.a május 3-án irásba foglalta és jelen
tette Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternek azzal 

a módositással, hogyatanácsjegyző nem lehet a nyomda mUködését 
irányitó bizottság tagja, a Mérnöki Továbbképző Intézetet pedig 
egy egyetemi tanár képviseli. /871 

Gillemot László május ll-én kérte Csürös Zoltán rektort, ~ogy 
alakítsa meg a nyomda ügyvitelére hivatott bizottságot és intéz
kedjék, hogy a bizottságnak a nyomdát átadhassa. A rektor a május 

l3-án kelt válaszában közli. hogy a nyomda átvétele ügyében a to
vábbi intézkedéseket majd a miniszteri jóváha~Jás után fogja meg
tenni. 1881 

Junius lS-án a 'viM hozzájárult a nyomda átvételéhez. A bizott
ságot pedig alkossa a nyomda tanárelnöke, a nyomdavezetö._a ~érnöki 

Továbbképző Intézet tanárelnöke, a ~üszaki Főiskola igazgatója és 
a Gazdasági Hivatal igazgatója. _42 átadás lebonyolitására a julius 
l-i határidőt tüzte ki. A miniszteri döntést Csürös rektor j~us 
23-án közölte a Gazdasági Hivatallal és Gillemot professzorral. /891 

Julius l-én kelt a jegyzőkönyv az átadásról, mely megállapi
totta, hogy 

nA nyomda csak egyszerü pénztárkönyvet, szabályszerü 
munkanaplót. a raktáron lévő papirmennyiségről kartoték
nyil~~tartást vezet. A nyomda leltári tárgyairól a Gaz
dasági Hivatal által megejtett alapieltározás alkalmával 
felfektetett szakleltárak vannak. ' 

A pénztárkö~-v lezárása alkalmával megállapittatott, 

hogy a nyomda jelenleg 1.055 9 98 Ft készpénzzel rendelke
zik, mely készpénz a kézikasszában hi~vtalanul meg is 
találtatott. 

Megállapitást nyert, hogyanyomdának fennálló számla

követelése 35~432~03 Ft~ raktáron lévő papirosanyag ér
téke 13.212 Ft, vagyis a nyomd~nak a mutatkozó készpénz
zel egritt 49.700,01 Ft a bevétele. Ezzel szemben a nyo~
dának a ~i napon fennálló tartozása 19.943,52 Ft. vagy
is a nyomdának tiszta bevétele 29~756949 Ft~n 

A jegyzőkönyvet a Uechanikai Technológiai Intézet nevében 
Keller György adjunktus, a Gazdasági Hivatal képviseletében Niemetz 
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Sándor gazdasági igazgató, s végül Németh Sándor nyomdavezető fő
mérnök irta alá./90/ 

A rektor a nyomda tanárelnöki tisztére julius 23-án Vajda Ö
dön professzort kérte fel, és felhivta a figyelmét a julius l5-i 
tanácsülésen hozott döntésre: a rentabilitás megállapithatósága 
miatt feltétlenül szükségesnek tartja a belső könyvelést, s ügyel
ni kell arra, hogy a nyomda továbbra is mindig mint a Müegyetem e
gyik intézménye kezeltessék. Vajda professzor julius 29-én jelen
tette a rektornak, hogy készségesen elvállalja a megbizatást. De 
a bizottság weg::llakitásával némileg késlekedni fog, mert Németh 
Sándor, a nyomda vezetője autószerencsétlenség következtében be
tegen fekszik./ 9l/ A betegségért vagy másért csak szeptember 23-
ára készült el a nyomdabizottság szervezeti szabályzata és került 
a rektor elé. 
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"Elnök: A Müegyetem tanácsa által megbizott tanár [vajda] 
Tagok: A gérnöki Továbbképző Intézet igazgatója [Mihailich] 

Az Allami Müszaki Főiskola igazgatója [Vörös] 
A müegyetemi Gazdasági Hivatal igazgatója [Niemetz] 
A Nyomda vezetője [Németh] 

1/ Az igazgatótanács a ~üegyetemi Nyomda müködésének 
felügyelete és elősegitése céljából évente legalább négy
szer, de szükség esetén gyakrabban is ülést tart, az ü

lésekről jegyzőkönyvet vezet. 
2/ Felügyel a nyomda müködésére. 
3/ Tanácsadással előmozditja a Müegyetem hivatásának 

eléréséhez szükséges kiadványoknak a Müegyetemi Nyomdá
ban való megjelenését. 

4/ A Mérnöki Továbbképző Intézet és Allami Müszaki 
FŐiskola kiadványait a Müegyetemi nyomda felé irányit ja. 

5/ Gondot visel arra, hogy a l.iüegyetemi Nyomda ezt 
el is tudja végezni. 

6/ Ellenőrzi a nyomda ügyvezetését, tUdományos, pénz
ügyi és kereskedelmi szempontból /nyomdavezetó jelenté
se az üléseken/o 

7/ Ha évente csak négyszer tartana ülést, gondoskodik 

a~ról. hogya nyomdavezetó az elnöknek havonta beszámol

jon a nyomda müködéséról. 



8/ Az elnök a Müegyetem tanácsának félévenként be
számol a nyomda müködéséről." 

A szabálytervezetet j6váhagyásra a rektor felterjesztette a 
'VKM-nek szeptember 29-én./92/De még előbb, szeptember 27-én kör
levelet bocsátott ki a Müegyetemen. 

nFelkérem az összes müegyetemi tanszéket, intézetet 
és szervezetet, hogy minden nyomdai munkával forduljc~ 
a Müegyetemi Nyomdához, mert célszerli és kivánatos, hogy 
a Müegyetem minden kiadványa a szerencsés adottságok 
folytán a Müegyetemen készüljön. n/93/ 

Talán egy kicsit hirtelen volt a nekibuzdulás, mert a '~~, 
mielőtt határozott volna, megkérdezte a Nyomdaipari Igazgatóságot 
s az okt6ber 3o-án válaszolt. Ebből idézve irt le november a-án a 
tanácsnak. 

n'Közöljük, hogya Müegyetem keretében müködő Müegye
temi Nyomda csakis a Müegyetem házi nyomtatvány-szükség
letét /kezelési nyomtatványok, indexkönyvek, müegyetemi 
tankönyvek stb./ láthatja el. Sem más intézménytől, sem 
pedig akár az állami-, akár a magánszektorhoz tartozó 
~allalatoktól, hivatalokt61 megrendelést el nem vállal
hat, mint ahogyan más állami intézmények vagy államosi
tott vállalatok kebelében müködő házinyomdák is csak az 
illető intézmény saját nyomtatvány-szükségletét láthat
ják el.' 

Minthogy a Müegyetemi Nyomda is a Nyomdaipari Igazga
t6ság felügyelete alá tartozik, a határozatai kötelező 
erejüek. Ennek értelmében tehát a nyomda jelenlegi üz
leti tevékenységét a 'legrövidebb idő alatt ki kell f~t
tatni, illetve le kell állitani, jelenlegi személyzetét 
szükséges mértékre kell csökkenteni és - minthogy a 
változás indokául szolgál6 okok megszüntek - a nyomdát 
vissza kell csatolni a Mechanikai Technol6giai Intézet

hez." 

Cs!irös rektor Ilovember 13-án közölte a VKM határozatát a nyom-' 

dabizottság tagjaival./94/ vajda Ödön nem nyugodott bele, hanem fel
kereste a Nyomdaipari Igazgatóságot. Tárgyalásának eredményét 1949,. 
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január ~-én jelentette a rektornak. Beszámolt arról, hogy az meg
változtatta batározatát és mégis megengedte, hogya Müegyetemi 
Nyo~da külső megrendeléseket is elfogadhassen. A rektor még aznap 
továbbitotta értesülését a vKM-nek és kérte, hogy rendelkezését 
hatálytalanitsa./95/ 

Január ll-én megérkezett a VKM válasza: 
RA Nyomdaipari Igazgatóság átiratának birtokában, 

melyben az Igazgatóság eredeti közlését ől eltérően 
arról értesit, hogy a technológiai intézet nyomdája 
magasnyomás sal kapcsolatos mindennemü nyomdai munk~ 
elvállalására jogosult, rendelkezésemet, melyben a 
nyomda üzleti tevékenyséjének megszüntetését rendel
tem el, visszavonom."/96 

Január l3-án kelt a VKM leirata, s benne közli a Gazdasági 
Főtanács intézkedését. 

"A Gazdasági Főtanács az állami és közületi kezelés
ben lévő nyomdák foglalkoztatottságának biztositása 
céljáb6l elrendeli, hogyaközhatóságok, kö zhivat al ok , 
közintézmények, közüzemek, állami vállalatok, állami 
támogatásban részesülő tömegszervezetek, valamint szak
szervezetek nyomdaipari megrendeléseiket állami vagy 
közületi kezelésben lévő nyomdáknál foganatositsák.·/97/ 

A VKM március 17-én végül nyilatkozott: 
"Jóváhagyom a nyomda átszervezés ének tervezetét az

zal a megjegyzéssel, hogy a nyomda fenntartása csak ab
ban az esetben indokolt, ha feltétlenül deficitmentesen 
müködik. Az Elnöknek tehát fegyelmi felelősséget kell 
vállalnia Olyan értelemben, hogy a nyomda rentabilitá
sát havonta felülvizsgálja és az esetleges deficitről 
nekem azonnal jelentést tesz." 

Ezt a rendelkezést március 22-én közölte a rektor az érdekel-
tekkel./98/ ~ 

1949 őszén Vajda Ödön professzor nyugalomba vonult és a kari 
rendkivüli tanács október l2-én a nyomdatanács elnökéül dr. Gille
mot László professzort jelölte. Jelentését erről a VKM-nek október 
l8-án küldte el./99/ 
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V. A nyomda államositása 

Ugy tünt, hcgy ezzel a Müegyetemi nyomda sorsa már meg
nyugtató módon rendeződött. De csak 1950. január l-ig, mert akkor 
az állam saját kezébe vette. Gillemot professzor január 13-án irt 
át a gépész- és vegyészmérnöki kar dékánj ának: 

nA Müszaki Egyetem tanácsának f. hó 9-én tartott ülésén 
bejelentetett a Mechanikai Technológiai Intézet nyomdá
jának /Müegyetemi Nyomda/ az államositása, s felmerült 
a kérdés, hogy az oktatás szempontjából szükség van-e 
a nyomdára. A tanács határozata alapján kérem dékán u
rat, mint a gépészmérnöki osztály elnökét, hogya legkö
zelebbi tanácsülésen a nyomda államositása folytán elő
állott helyzettel kapcsolatban javaslatát sziveskedjék 
előterjeszteni. n/lOO/ 

Vórös Imre dékán január 16-án kelt válaszából felterjesztést 
szerkesztett Mihailich Győző rektor Marosán György könnyüipari mi
niszterhez január 24-én. 

nA Budapesti Müszaki Egyetem gépészmérnöki osztályihoz 
tartozó Mechanikai Technológiai Intézet nyom~ját /Mü
egyetemi Nyomdát/ a közelmultban államositották. A gépész
mérnöki osztály előterjesztést tett a Müszaki Egyetem 
tanácsának a nyomda államositásának visszavonása, ill. 
a nyomdának a Müszaki Egyetem kezelésében meghagyása ü
gyében, mivel a nyomdában lévő gépekre a nyomdaipar i

ránt érdeklődő gépészmérnökhallgatóknak speciális kikép
zéséhez szükség van. 

Az osztálynak a nyomdában lévő szakkönyvek szintén 
tudományos értéket jelentenek, végül a nyomda önköltsé
gi áron készitette el a Müszaki Egyetem nyomtatványszük
ségletét. 

A tanács az 1950. évi január hó 16-án tartott ülésén 
tárgyalta a kérést és a gépészmérnöki osztály előterjesz
tését mindenben magáévá tette, és egyben megállapította, 
hogy a sürgős egyetemi nyomtatványok elkészitésére /azon
nali korrigálás i lehetősége miatti egyedül a Müegyetemi 
Nyomda alkalmas, s hogy az oktatási cél elérése érdeké
ben a nyomda kibővitése szükséges. 
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Tisztelettel kérem, sziveskedjék a tanács indokait 
megfontolás tárgyává ter~i és a Műegyetemi Nyomda álla
mositását visszavonni és a nyomdát a Müszaki Egyetem 
kezelésében meghagyni. 

Kérem továbbá, hogy a nyomda kibővitését egy államo
sitott kisüzem cinkográfiai sokszorositó és fénymásoló 
berendezése rendelkezésünkre bocsájtásával lehetővé 
tenni sziveskedjék, ami által a" mérnökképzés korszerü 
feladatainak megvalósitása nagymértékben könnyebb é vál
na.·/10l/ 

A KM foglalkozni kivánt a Müegyetem kérésével és kéri február 
22-én kelt leiratában, hogy nevezze meg az ügy előadó ját. Február 
24-én már elkészült a rektor válasza és a tanács nevében irdrös Imre 
professzort bizza meg a tárgyalás folytatásával./102/ A megbeszélés 
nem hozott pozitiv eredményt, mert a KM március 10-i leiratában köz
li, hogy az államositást visszavonni nem áll módjában, s ezt márci
us 13-án közölte Csürös prorektor Vdrös Imre dékánnal. 

Mihelyt a nyomda megtartásának a reménye szétfoszlott, a Müegye
tem szabadulni akart tőle. Mihailich rektor március 22-én felszóli
totta a Müegyetemi Nyomda NY-ot a tanács március 13-án tartott ülé
sének határozatára hivatkozva, hogy a ~üegyetemen igénybevett helyi
ségeket üritse ki és bocsássa rendelkezésre, mivel ezekre az oktatás 
szempontjából igen nagy szükség van./103/ Vörös Imre dékán március 
24-én kérte a rektort, hogya kiköltöztetést miniszteri szinten szor
galmazza. Igy született Mihailich felterjesztése, melyet a KM-nek 
cimzett, de a VKM-nek küldött március 27-én: 

"Mivel a nyomda nem tartozik most már a Müszaki Egyetem 
keretébe, a Tanács nevében tisztelettel kérem a nyomdának 
kiköltöztetését az egyetemről és az igénybevett helyiségek
nek a rendelkezésünkre bocsájtását, mivel ezekre az oktatás 
szempontjából igen nagy szükség van. Kérjük továbbá, szi
veskedjék intézkedni, hogy a gépészmérnöki karnak a nyom
dában lévő, tUdOmányos értéket jelenté szakkönyvei, melyek 
az államositáskor ugysem vétettek leltárba, adassanak át 
a Műszaki Egyetem Központi ~dnyvtárának.:/104/ 
A felterjesztésnek nem volt foganatja, ezért Vdrös Imre profesz

szor április 13-án kérést juttatott el a Müegyetem tervhizottságához. 
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nA legutóbbi helyiség-eloszt6 bizottsági ülés ugy 

határozott, hogya. vezetésem alatt áll 6 Gépelemek Tan
szék alagsori laborat6riumával szomszédos helyiségekből 
200 m2 alapterületü részt a tanszékhez csatol. A neve
zett helyiségekben /Ka 74 és 76/ jelenleg a müegyetemi 
gépkocsivezető lakása és a müegyetemi nyomda könyvkötő 
üzeme van elhelyezve. igy a tanszék addig nem veheti 
használatba, amig ezek megfelelő elhelyezést nem kap
nak. Kérem ezért a szükséges lépéseket megtenni, hogy 
ezek a helyiségek a tanszék részétől mihamarabb elfog
lalhat6k legyenek." 

Oláh István tervmegbizott a tanszék kérését április 27-én 
pártfog61ag terjesztette tovább a Rektori Hivatalhoz kérvén, hogy 
az járjon el a minisztériumokban /KM és VKM/. Mihailich meg is tet
te még azon a napon./l05/ Május lo-én válaszolt a KM-ból Klenk Fri
gyes főosztályvezető: 

ftMarosán György miniszter urhoz intézett levelükre 
hivatkozva értesitem, hogy elvben a müegyetemi nyomda 
kitelepitését helyesnek tartom. A nyomdaipar 1950. éves 
tervében a müegyetemi nyomda kitelepitése nincs bevéve, 
sem megfelelő helyiséggel, sem az átszervezés költségé
vel az ipar nem rendelkezik. Miértis kérjük szives segit
ségüket egy megfelelő helyiség biztositására, valamint 
az átszervezés k~ltségeinek fedezésére. Amennyiben a 
Budapesti Müszaki Egyetem fenti lehetőséget számunkra 
megteremti, a kitelepitést 3 h6napos időtartam alatt 
végrehajt juk. ft 

A KM ajánlatát a rektor jelentette a-VKM-nek május 13-án és 
segitségét kérte./l06/ A segitség meg is érkezett, amikor Lettner 
Ferenc, aki akkor a Tervhivatalban dolgozott, telefonon üzent, 
hogy uj beadványt kell késziteni a nyomda kitelepitésére az Orszá
gos Tervhivatalhoz, s a rektor ezt május 19-én meg is tette. Köz
ben május 18-án közölte a KM, hogy a könyvek visszaadására megtet
te a szükséges intézkedést./l07/ 

A kitelepités ügye egyre csak huz6dott. Senkinek sem volt sür
gős, csak a Müegyetemnek. '1950. junius 2o-án szerkesztett meg Mi
hailich Győző rektor egy ujabb felterjesztést az Országos Tervhiva-
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talhoz, am1bp.~ most az intézmény minden sérelmét belesüritette. 
~gy példányát elküldte a VKM-nek is. 
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"Az államcsitott müegyetemi nyomda kitelepitése ügyé
ben tett felterjesztéseinkre a Könnyüipari Minisztérium 
legutolsó határozata szerint a kitelepités az egyetem 
költségeire a legrövidebb időn belül lehetséges, illet
ve amikor a nyomdaüzem céljaira megfelelő helyiség ren
delkezésre áll. 

A problémát a ~üszaki Egyetem igy megoldani nem tud
ja, márpedig a nyomda mielőbbi kitelepitése elsőrendü 
fontosságu, ugyanis 

1/ a gépészmérnöki karhoz tartozó Gépelemek c. tan
szék, mely az iparr~ is a legszorosabb kapcsolatot 
tartja, helyszüke miatt nem tud feladatának megfelelni, 
mivel az egyetemi szervek részéről a laboratórium ki
bővitésére juttatott cca. 200 m2 alapterületű részt 
nem veheti birtokába, mert az e célra kijelölt helyi
ségek egyike jelenleg a nyomdáé. 

2/ Lehetetlenné válik továbbá a szerves kémiai teoh
nológiai tanszék oktató munkája is, mivel a tanszék 
tárgyköre az ipar követelményeinek megfelelően alapo
san kibővült és ez a bővités helyet is igényel, azon
felül az eddigi cca. ~O hallgató helyett a jövő tanév
ben kb. 130-nak kell munkahelyet biztositani; ezekhez 
csatlakoznak még a doktorandusok és a kutatók, kiknek 
szintén lehetőséget kell adni munkájuk végzésére. A 
tanszék megfelelő kibővitését pedig az egyetem osak a 
nyomda kitelepitése révén felszabaduló helyiségek igény
bevételével tudja megvalósitani. 

3/ A nyomda kitelepitését indokolttá teszi továbbá 
az is, hogy a tantervi reform következtében az oktatás
ban a nyomdára már semmi sZűkség nincsen, s végül 

4/ hogy az államositott nyomda a Müszaki Egyetemmel 
semmiféle szerves kapcsolatban nincs, teljesen önálló 
üzem. s csupán az amugyis katasztrofális helyszűkében 
lévő Müegyetem helyiségeiben fejti ki továbbra is mükö
dését. 



A felsorolt nyomós okok alapján tisztelettel kérjük, 
hogy az 5 éves terv szempontjából főfeladatként meg
jelölt müszaki oktatást zavaró körülmény idejében meg
szüntetése, azaz a nyomda elhelyezése érdekében az il
letékes szer-~eknél a szükséges intézkedéseket megtenni 
sZiVeskedjék."/108/ 

Julius 17-én kelt az Országos Tervhivatal válasza, mely végül 
lezárta az ügyet: 

"Értesitem, hogy az Egyetem épületében lévo Moüegye
temi Nyomda december 31-i hatállyal ki lesz telepitve, 
ezek szerint a nyomdaipari vállalat által használt épü
letrészt a fenti határidővel az E~Jetem saját céljaira 
felhasználhatja. "/109/ 

ll: X 

Cége jelölésében a nyomda nem volt következetes. Vannak ter
mékei, melyek jelzés nélkül készültek és csak kronológiai egyezés 
vagy tipográfiai azonosság bizonyit ja eredetüket. Ezek az első ter
mékei. Mikor már feltüntették a mühelyt, "Müegyetem" nevet nyomtak 
rájuk, majd ut6bb "J6zsef-müegyetem" jelzés jelent meg rajtuk. 
1927-től olvashatjuk a "Mech. Techn. Int. Labor." márkát. Látjuk 
fe1tünni a sajt6engedé1yben elfogadott "M.kir. József-~üegyetem, 

Mechanikai Technológiai Intézet nyomdája" nevet is. De eddig még 
nem találkoztunk olyan kiadványával, melyen a "Müegyetem Házinyom
dan elnevezést olvashatnánk. Telephelyét csak a második periódusá
ban tüntette fel a kiadványok impresszumában. A felszabadulásig kö
vetkezetesen szerepelteti a Müegyetem rakpart 3. számot. 1945-ben 
az engedélyező okiratban sajnálatos elirás folytán a nyomda tplep
helyét a Budafoki ut 6. szám alatt regisztrál ták, pedig az megma
radt a régi, háboru előtti helyiségeiben. 

x x 

Amint megindultak a Müegyetemi Nyomda gépei, amint hire ment, 
hogy ujra dolgozik, Tass Tivadar Professzor, a budapesti Pázmány 
Péter TUdományegyetem sajtótudományi Intézetének igazgatója 1945. 
november 28-án kérte a rektort, hogy 1946 febrJárjától kezdve az 
intézetéhez tartozók látogathassák. December 21-én kelt válaszában 
Heller Farkas rektor értesitette ot, hogy 
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-nincs akadálya annak, miszerint a Sajtótudományi In-

tézet tagjai a müegyetem mechanikai technológiai tan
székének nyomdájában gyakorlati nyomdai kiképzés ben 
részesüljenek. A részletek megtárgyalása végett szi
veskedjék Vajda Ödön müegyetemi ny.r.tanár urhoz, az 
emlitett tanszék adminisztrátorához fordulni. n/

llO/ 

Először fordult elő a nyomda történetében, hogy ilyen kérés 
érkezett hozzá. 

194ó őszére pedig a Müegyetem meghirdette a nyomdaipari gya
korlatokat 8 héten át önként jelentkező hallgatók részére./lll/lgy 
folyt ez egy esztendeig. 1947. II. félévében változtattak a gyakor
lat reennyiségén: többet kínáltak. Három héten át naponta, szombat 
kivételével d.u. 2-6-ig. Ez 60 gyakorlati órát jelentett./1l2/De 
ez egy kicsit soknak bizonyult. Nem az idő, mert a tipográfus mes
terséget sohasem lehet egészen megtanulni. Amig a forma alkotásra 
csábit, mindig érdemes kutatni és lelkendezni. Hanem a hallgatók 
riadtak el az ujabb hosszu terhelést ől. Ezért visszatért a Müegye
tem az első elképzeléséhez, de most már csak gépészmérnÖkhallgató
kat várt. Egy félévben nyolc héten át folyt az oktatás valamelyik 
két nap délutánján 2-5-ig Gillemot László h. tanár felügyelete a
latt./~13/ S ezzel a nyomda egyik, alapitása óta megtartott fel
adatát teljesitette: oktatta a müegyetemi hallgatóságot a nyomdász 
mesterségre. 1948-ra érett meg annyira a politikai és gazdasági 
helyzet, hogy mérnökképzésünkben ez az oktatási forma tulhaIadottá 
váljék. 

Az akkori időben nem láthatták a publikációk számának roha
mos növekedési tendenciáját. Két évtized elmultával csak sajnálni 
lehet, hogy egyetemünk nem rendelkezik önálló nyomdával, igy ki

adványaink megjelentetése és főleg elkészitési ideje külső intéz
ményektől függ. /A szerkesztő megjegyzése./ 

VI. A nyomda személyzete és gazdálkodása 

Együtt volt tehát a nyomda berendezése, elvi határozatok rög
zitették státusát és feladatát. Most már csak az ember kellett be
le, aki oktat és akit oktatnak, majd pedig aki termel. 
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1921. juliusábanbetüszedó alkalmazását engedélyezik./114/Ki 
volt ez a betüszedő, nem tudjuk. Most még csak kiválasztották, mert 

nem volt felszerelés. 1921. december l6-ra rendeződött a státus, 
amikor a tanács l. rendes ülésén Zelovich Kornél rektor bejelen
tette, hogy a T~ engedélyezte egy betüszedő alkalmazását a Mü
egyetem napibére terhére./115/ Mivel foglalkozott a betüszedő az 
ősnyomdában, nem tudjuk. Bizonyosan maga kezelte a gyorssajtót is. 

Ez az állapot nem tartott soká, mert 1922. március 24-én a 2. ren
des tanácsülésen közölte a rektor, hogy gépkezelot alkalmazott a 
betüszedő mellé és együttes javadalmazá~nkra 22.000 K különhiteit 
állit ott be az egyetem költségvetésébe. 

Hamarosan ujra változott a helyzet, mert a nyomda teljes ka

paCitása nem volt kihasználva. A ~degyetem adminisztráció jához 
szükséges nyomtatványokat már elóbb ugy rendelt ék a Pester Lloyd 
nyomdánál, hogy évekre fedezze azt. Csak akkor készítettek ujat az 
ősnyomdában, ha valamelyik kifogyott. S ez az alkalomszerü munka 
nem töltötte ki két szakmunkás teljes munkaidejét, ezért a gépke
zelő megbizatása megszünt. Viszont egyre közeledett az idő, amikor 
a nyomdának rendeltetésszerü funkcióját: az oktatást teljesiteni 
kellett. A megmaradt nyomdász státusát rendezni kellett, aki a 
hallgatókat fogadja majd és egyedül dolgozgat a mühelyben. Ezért 
1922. október l7-én Rejtő kéreimezte a VKM-tól Meininger Ferenc 
kinevezését./116/ A döntés persze még váratott magára, de a nyom
dász addig is dolgozott. A rektor intézkedett a Mechanikai Techno
lógiai Tanszéknél alkalmazott nyomdai szakmunkás bérének elszámo
lásáról, 1922. december 19-én kelt ügYiratában./117/ 1923. ápril±~ 
3-án szólalt meg a VKM nyomdai szakmunkás alkalmazásáról szerkesz
tett leiratában./l18/ 1923. julius 30-án alkotta meg a VKM a stá
tust X.f.o-beli mechanikusi állás formájában a nyomdai gépkezelŐ 
részére./119/ A Müegyetem Meininger Ferencet ajánlotta a státusra 
és 1923. augus3tus 28-án a VKM ki is nevezte mechanikussá./120/ 

1923. szeptembere végre meghozta az oktatás indulását, szak
avatott mester mutatta be a tipográfia alapmüveleteit. Ám a biz
tonságos állapot csak egy esztendőt tartott. 1924. augusztus ll-én 
a gondnok bejelenti Meininger Ferenc lemondását mechanikusi állá
sáról és illetményeinek beszüntetését./12l/ A lemondás még idejé

ben érkezett, de igy is főhetett Rejtő Sándor feje, hogy kit állit
son a helyébe, aki szakmailag is járatos, meg oktatni is tud. Vá-



lasztása Csomor Jánost ajánlotta 1924. október 2-án, őt találta 
alkalmasnak, hogy uyomdásszá kinevezzék./122/ 

Az oktatás tehát nem rekedt meg, csak a nyomdász kinevezése 
késett. Csomor János is elunta a várakozást és miután a gondnok 
1925. március 2-án eredményesen sürgette illetményét/123/felvet
te azt majd bucsu nélkül távozott a tanszéktől. Az uktatási évad 
kellős közepén mester nélkül maradt a nyomda. Most azután Misán
gyi Vilmosnak kellett valami megoldást találnia. Vietorisz József 
okl. gépészmérnök vállalkozott, hogy amig a helyzet megoldódik, 
ideiglenesen elvállalja a nyomdászi állást. Misángyi ezt jelen
tette 1925. március 19_é~124/ és a VKM beleegyezését adta./125/ 
Az átmeneti állapot 1926. május 18-ig tartott, amikor Szarvasy 
Imre rektor felterjesztette kinevezésre pávó Elemér okl. gépész
mérnököt./126/ A VKM elfOjadta és julius l-ével kinevezte az uj 
nyomdászt a X.f.o_ba./127 pávó Elemér le is tette az eSküt,/128/ 
de illetményét csak augusztus l3-án kapta meg./129/ 

Pávó ElemÉr személyével. hosszu időre rendeződött a nyomda ve
zetÉsének ügye. Szerencsésen választott Mis ángy i Vilmos, mert a 
nyomda történetének második szakaszában olyan segitséget tudhatott 
maga mellett, akire mindig támaszkodhatott. 

~ert nehéz időszak következett. Hajlékonyan kellett vezetni, 
hogy megtalálja helyét az ~zleti versengésben és teljesitse meg
növekedett feladatát: oktassa a Jövendő gépészmérnököket és meg
élhetést adjon néhány munkásának. A BM kisérleti nyomdájával át
vett a személyzetből is, hiszen nem volt annyi kádere, amivel a 
felnőtt üzemet müködtetni tudta volna. 1930. szeptember lS-án kelt 
Misángyi Vilmosnak felterjesztése, melyben október l-re altiszti 
állás szervézését kérte a nyomdába./130/ Szükség volt rájuk, mert 
a nyomda berendezésével csak a szakemberekből válogatott. 

Hamarosan jelentkezett az első összekoccanás, amit továbbiak 
követtek. Az irattári kutatás eredeti ügydarabokat hozott felszin
re, és ezek a pereskedésseI kapcsolatos marakodások érzékletes áb
rázolásával rávilágitanak a nyomda helyzetére. ~ég egy esztendőt 
sem müködött. amikor egyik dolgozója méltánytalan eljárás miatt 
feljelentette a biróságon. 
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"Tekintetes kir. Járásbiróságl 
Az ide a./ alatt csatolt bizonyitvány szerint 1930. 

julius 15-tól 1931. április 21-ig, mint okl.gépészmérnök 



a m.kir. Józse~ Müegyetem Mechanikai Technológiai In
tézet nyomdájában gépmesterként müködtem havi 160 pen
gő fizetés mellett. 1931. április 21-én állás omat azon
nali hatállyal felmondották azon indokolással , hogy 
munkaalkalom hiány van a nyomdában. 

Tekintettel arra, hogy én azonnali hatályu felmon
dásra semmi törvényes okot nem adtam, igényem nyilt a 
szabályszerü felmondási időre járó illetmény eimre , me
lyet azonban munkaadóm nem folyósitott, miért is kény
telen vagyok a Müegyetemi Intézet ténykedéseiért fe
lelős kir. kincstár ellen keresettel élni és kérni a 
tekintetes kir. Járásbiróságot miszerint 

méltóztassék a kir. kincstár alperest a kincstári 
jogügyek igazgatósága utján a tárgyalásra megidézni és 
a tárgyalás eredményeképen őt itélet ileg arra kötelez
ni. hogy nekem mint diplomás mémöknek 6 hónapi fel
mondási időre járó 960 pengő tőkét, ennek 1931. május 
l-től járó 5 % kamatait, 20 pengő 30 fillér felszólitó 
levél díját, valamint jelen per költségeit végrehajtás 
terhével fizesse meg." 

IdézzUk az ~I mellékletnek a kereset jogosságát igazo16 rész
letét: 

"Felperes a vezetésem alatt álló Mechanikai Techno-
16giai Intézet nyomdájában 1930. évi julius hé 15-tól 
az 1931. évi április hó 2l-.9.ig mint gépmester működött. 
Nevezettet ez idő alatt igen szorgalmas munkaerónek is
mertem meg. 
Budapest, 1931. április 21. Olvashatatlan aláirás 

müegyetemi nyilv.r. tanár. ft 

A Kincstári Jogügyi Igazgatóság 1931. augusztus 7-én felszó
litotta a rektori hivatalt, hogy a központi kir. járásbiróság e
lőtt folytatandó tárgyalásig küldje meg a védekezéshez szükséges 
adatokat, hO~J még idejében áttanulmányozhassák. Misángyi Vilmos 
augusztus l4-én keltezte Hültl Dezső rektornak irott jelentését, 
melyből a jogügyi igazgató s ágnak az alábbi ügyiratot szerkesztet
te augusztus 21-én. 

RA m.kir. J6zsef-müegyetem mechanikai technológiai 
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intézet éhez tartozó laboratóriumok - igy többek között -
a sokszorositó és papirosfeldolgozó laboratórium /nyomda/ 
kizárólag az oktatás céljait szolgálja. Müegyetemi hall
gatók gyakorlati /ipari/ kiképzésüket folytatják itt, de 
esetenkénti megitélés alapján tövábbképzés céljából szi
gorló és okleveles gépészmérnökök is felvétetnek. 

Felperes, aki a megszünt belügyminisztériumi kisérle
ti ny~mda géptermében mint berakó volt alkalmazva, a m. 
kir. József-müegyetemen tanulta ki a gépmesterséget. 

A kellő előhaladást felmutató egyének havi segéllyel 
szoktak jutalmaztatni ugyan, azonban annak mindenkori 
hangsulyozásával, hogy az adott összegek a mai nehéz 
körülmények közt bármikor csökkenthetók, vagy teljesen 
meg is vonhatók. 

A müegyetemi mechanikai technológiai intézetnek az 
oktatás céljait szolgáló mühelyei, laboratóriumai tehát 
nem a müegyetemet végzettek részére szolgáló ipari vál
lalkozások, hanem az oklevelesek részére az első speci
ális praxis megszerzésének nehézségeit vannak hivatva 
megkönnyiteni. Ezért hasonló az ott kiállittatni szo
kott bizonyítvány alakja, formája az ipari vállalkozá
sok szolgálati bizonyitványához. 

Mig a gép-, villamossági-, textil- stb. iparban a 
Müegyetemnek e törekvésében segitségére vannak az ipa
ri nagyvállalatok, addig a müegyetemi nyomda - az ipari 
nyomdász-munkásságnak a munkaad6ival kötött kollektiv 
szerződés folytán - abban a különleges helyzetben van, 
hogy az országban egyedül adhat nyomdaipari praxist a 
müegyetemen beiratkozott, szigorló vagy végzett hallga
tóinak. 

A müegyetemi mechanikai technológiai intézet nyomdá
jában nyomdászmunkás nincsen. A beiratkozott hallgató
kon, szigorló vagy okleveles mérnökökön kivül csupán 
l-l altiszt teljesit ott szolgálatot. Azok is takaritá
si és karbantartási munkával foglalatoskodnak. 

Mivel a nyomda nem ipari vállalkozás és tisztán a 
mérnökök ipari kiképzését és továbbképzését szolgálja, 
ebből az következik, hogy az ott továbbképzés alatt 



álló szigorló vagy okleveles gépészmérnök jogi hely
zete nem azonos egy ipari vagy kereskedelmi vállalat
nál alkalmazásban lévő és havi javadalmazást élvező 
gépészmérnök jogi helyzetével, hanem az ösztöndijjal 
továbbtanuló hallgató jogi helyzetével azonositandó. 

Ezenkivül szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
felperes, aki a müegyetem mechanikai technológiai in

tézetének nyomdájában mint gépmester müködött, az 
azonnali hatállyal való felmondásra még a kereskedel
mi törvények szerint is okot adott azáltal, hogy 

1/ felettese ellen s~lyos becsületsértést köve
tett el, 

2/ munkahelyét utasitás ellenére, figyelmeztetés 
dacára ismételten elhagyta és igazolatlanul több fél

. napot mulasztott. 
Tekintettel arra, hogy felperes nem ipari vállal

kozásnál, nem is mérnöki munkakört látott el, hanem 
gépmesterit, és mint ilyen - előző nyolchavi szorgal
mas munkássága után - csupán csak az utolsó három hé
ten nem tudott, vagy inkább nem akart kötelességeinek 
megfelelni, részére tá70ztával az intézetnél szokásos 
szolgálati bizonyitvány a 'tehetséges és kitartó mun
kaerőnek ismertem meg és őt alkalmazásra a legmelegeb
ben ajánlom' szövegü záradék nélkül állittatott ki. 
Jövője érdekében történt ez, s mérnöki elhelyezkedési 
lehetősége csorbitatlanul hagyatott azáltal, hogy az 
elbocsátás közvetlen okául munkaalkalom hiánya tüntet
tetett fel. 

Ez utóbb emlitett és a kereskedelmi törvények értel
mében való azonnali elbocsátásra szolgáló okok fennál
lását tanuként tudják igazolni 

1/ Fávó Elemér okl. gépészmérnök. a müegyetemi nyom
da vezetője és 

2/ Balogh János, a müegyetemi nyomda altiszt je. 
Mindkettő cime: I., Müegyetem-rakPart 3. n

/
131/ 

A rektor jelentését a felperes is kézhez kapta és arra ész
revételt tett. 

61 



"Nem felel meg a tényeknek az alperes azon állitá
sa, hogya Müegyetemnek nincs nyomdája. Hivatkozom a 
másolatban CS3.tolt biz ony it ván,y ra , mely kifejezetten 
Uecbanikai Technológiai Intézet nyomdáját emlit. Az 
lehet, hogy 3.z6ta egy más hangzatos cimet adtak neki, 

ez azonban engem nem érint, mert én a nyomdában lettem 
mint ilyen alkalmazva. 

Val 6 t lan azon alperesi állitás,mely szerint én 
a meiszünt belügyminisztériumi kisérleti nyomda gép
termében mint berakó voltak alkalmazva. Ezen körül
ményt igazolom a tárgyaláson eredetiben bemutatandó 
igazolvánnyal, mely szerint a m.kir. belügyminiszté
ri~ kisérleti nyomdája igazolja, hogy én ott gépmes
teri teendőket végeztem. Ugyancsak bemutatom a tárgya
láson Budapest Székesfőváros I.ker. előljárósága által 
1928. november l7-én kiállitott mUlL~akönyvet, melyben 
szintén a kisérleti nyomda igazolja gépmesteri mivol
toz::at. 

Az a tény, hogya müegyetemi nyomda a nyomdaüzem 

ellátására müegyetemi hallgatókat és okleveleseket 
is foglalkoztat tanulás céljából. Én azonban hivatko
zott társaimmal nem ilyen célból voltam ott alkalmaz
va. Demjén Ferenc gépészmérnök a szedőteremnek, Kele
men Mihály gépészmérnök a könyvkötészetnek berendezésé
vel. és meginditásának vezetésére lettek szerződtetve 
havi 200 P fizetéssel, mig engemet a gépterem beren
dezésének felállitására és vezetésére alkalmaztak. A 
nyomda vezetője pávó Elemér gépészmérnök volt. Sem 
társaim, sem én nem adtunk elő, hanem mi vezettük az 
üzemet, mint az ipart örvény által előirt képesitett és 
felelős vezetők. Mint ahogy a betüszedésre is az állami 
nyomdából alkalmaztak az első hat hónapban gépszedő mes
tert, aki az alatt is kapta a fizetését. A nyomda nem 
kizárólag tanulmányi célokat SZOlgált, mert amellett, 
hogya müegyetemet ellátta nyomtatványok.~al, pénzért 

a mUegyetemen kivül is dolgozott, hogy csak példákat 
említsek, a centrál nyomdának, az Attila nyomdának. 



A beállitás sem felel meg a tényeknek, mert az tény, 
hogy nekem voltak differenciáim a nyomda vezetőjével. Ez 
azonban nem fegyelmi vagy szorgalm1:ügyben, hanem azért, 
mert a nyomdavezetés és miként i kihasználása nem felelt 
meg azon elveknek, mint ami tulajdonképen célja lett 
volna. 

Kérem továbbá az alperest arra kötelezni, hogy a ~ü
egyetemi nyomda pénztár és rendelési könyveit mutassa 
be. melyekből ki fognak tiinni, hogy a nyomda a müegye
temen kivül rendes ipari munkálkodást fejtett ki. R 

A kincstári jogügyi igazgat6ság okt6ber 25-én elküldte a fel
peresi előkészitő iratot a rektori hivatalnak, .hogy észrevételeit 
tegye meg. Továbbá közölte, hogy a járásbír6ság a nyomda vezetőjét 
és a felperes koronatanuját ki fogja hallgatni arra vonatkozólag, 
hogy a felperes milyen minőségben és milyen feltételek mellett volt 
alkalmazva. A felszólitás nem érte váratlanul a hivatalt, mert Mi

sángyi Vilmos már október 24-én kelt felterjesztésében megírta 
Hültl Dezső rektornak, hogy a kincstári jogügyi igazgatóság tele
fonon értesitette Fáv6 Elemér nyomdavezetőt: a tár~Jaláson tanuként 
fog szerepelni és ott mutasson fel olyan iratot, mely igazolja, 
hogyatanszékeken müködhetnek gyakornokok. A felterjesztés szöve
ge igy szólt: 

"Minthogy tudomásom szerint oly törvény vagy szabály
rendelet nem létezik, mely a müegyetemen e gyakornoki mi
nőséget szabályozná, hanem csak az egyes tanárok egyéni 
belátását61 fiiggően s csak esetenként fordul elő, hogy 
kellően indokolt célb61 vagy valamely tanulmány lefoly
tatása végett engedtetik meg ily gyakornokok müködése, 
arra kérem Méltóságodat, hogy e ténykörülmény igazolásá
ra alkalmas iratot kiállitani sziveskedjék. 

Egyben kérem annak igazolását is, hogya mechanikai 
technológiai tanszékhez tartozó sokszorositó és papiros
feldolgoz6 laboratórium és tanmühely kinevezett alkalma
zottja csupán pávó Elemér okl. gépészmérnök, továbbá, 
hogy oda takaritás és karbantartás végett beosztottak 
- hetibéres minőségben - Balogh János és Hentaller Imre 
napszámosok, kik a Müegyetem gondnoki hivatala alá tar-
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tczó próbaidős altiszt-jelöltek. Rajtuk kiv~l a tan
mühelyben - mely nem a Müegyetem házinyomdája - sem 
szerződéses, sem fizetéses, sem egyéb alkalmazott az 
idevonatkozó miniszteri rendeletek értelmében nem le
het." 

Az igazolvány elkészült és csatolták a periratokhoz. Ugyan
ide került a felperes beadványára a rektor észrevételeit tartal
mazó és október 30-án kelt ügydárab is. 
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nA ID.kir. József-müegyetem mecha~ikai technológiai 
tanszékén az 1922/23. tanévtől kezdődőleg müködik a 
nyomdaipar és nyomdaipari gépészet ismertetésére - tisz
tán müegyetemi hallgatók részére - tanulmányi célból 
felállitott és jórészt az ipari érdekeltségek részéről 
berendezett nyomda, 

Ez a nyomda sohasem volt a müegyetem 'házinyomdája', 
amelyben a müegyetem által alkalmazott munkások dolgoz
tak volna, de nem volt a müegyetem, illetőleg a me cha
ni7~i teChnológiai tanszék 'ipari vállalkozása' sem, 
ahol azért lehettek volna alkalmazottak, hogya müegye
temnek hasznothajtó munkálatokat végeztek volna. Ez a 
nyomda tisztán laboratórium, illetőleg tanmühely jel
legével bir, ame~J jellege meghatározásá~ál nem az a 
fontos, hogy ott kinek a részére, hanem az, hogy mi és 
hogyan készül. 

Ennek a tanmühelynek kinevezett vezetője 1926. évi 
julius hó l. óta Pávó Elemér okl. gépészmérnök. Ez idő 

óta ő ta.-tja a gépészmérnökhallgatók részére rendsze
resitett 'nyomdaipari gyakorlatokat' és vezeti keresz
tül a sokszoros it ó ipar gépei megismerésének és kezelé
sének első nehézségein a nyomdában továbbképzésre je
lentkező és erre engedélyt nyert szigorló és okleveles 
gépészmérnÖkÖket. 

As 1929. év tavaszán több fővárosi nyomda vezető
sége annak a kivánságának adott kifejezést, hogya IDÜ

egyetemen üzemvezető nyomdamérnökök is képeztessenek ki, 
akik a sokszorositóipar egyes ágaival külön-kül~n és e
együttvéve is tisstában lennének és igy a kalkulációho5 



és vezetéshez szükséges tanulmányokat elvégezvén, a 
szükséges tapasztalatokkal teljes mértékben rendel
keznének. 

Ennek a célnak az elérésére az 1929. év első felé
ben feloszlatott Belügyminisztériumi Kisérleti Nyomda 
berendezése a m.kir. József-műegyetemnek adatott át 
kizárólag oktatás céljaira. A nyomda mint 'házinyomda' 
nem szerepelhet, kizárólag tanmühely, amelynek üzem
képes állapotban kell lennie, fenntartásával kapcso
latban azonban semmiféle hitelt vagy dotációt nem él
vezhet és feladata kizárólag műegyetemi hallgatók, il
letve mérnökök nyomdaipari kiképzése, jqbbanmondva 
üzemmérnökök nevelése. A kibővült nyomda helyiségei
nek átalakitása, a gépek átszállitása három hónapot 
vett igénybe: az 1930. évi április, május, junius hó
napokat. Ezek a munkálatok 1930. julius hó l-én befe
jesődtek. 

Ez idő alatt a müegyetem mechanikai technológiai 
tanszékén azok közül a müegyetemi hallgatók közül, 
akik a Belügyi Kisérleti Nyomdában alkalmazásban vol
tak, többen azzal a kéréssel jelentkeztek, hogy - bár 
állásban vannak - a műegyetem e tanmühelyében való mü
ködésük és igy tanulmányaik befejezése tétessék lehe
tővé, mert az iparban, a gyakorlati életben való el
foglaltságuk nem engedi meg a tanulmányaikkal való tü
zetesebb foglalkozást. 

E szigorló gépészmérnökök kérésének elintézésére 
osak egy m6d volt; miután az alkalmaztatás lehetősége 
nem állott fenn, nem volt más lehetőség, mint a gyakor
noki minőségben való müködés esetleges segéllyel, amely 
azonban nem fizetés, hanem ösztöndij jellegü. Az igy 

gyakornokként ~~ödo szigorló vagy okleveles gépész
mérnökök müködésével kapcsolatos biztositás tehát egy
forma elbirálás alá esik a müegyetemi hallgatók bizto
sitásával, betegség esetén pedig a Müegyetemi Orvosi 
RendelŐintézet áll rendelkezésükre. 

Erre a részletezésre azért volt szükség, mert fel
peres elökészitő iratában foglaltak nevezett részérol 
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a helyzet nem ismeréséből származó, ferde beállitások 
és va16tlanságok olyan halmaza, amelyben az eligazo
dás e részletek nélkül nem volna lehetséges. 

A fent előadottakból következik tehát, hogy 
1/ a müegyetemnek - akár~ilyen néven is szerepel

jen - nincsen nyomdaüzeme, hanem csak tanmühelye, 
2/ ebben a tanmühelyben felperes nem lehetett, 

sem pedig tanui nem lehetnek alkalmazva, hanem csupán 
továbbképzés alatt. Erről felperesnek és tanuinak tud
niok kell, mert pl. fizetésr61 nyugtát sohasem állitot
tak ki, munkakönyveiket sem szolgáltatták be, sőt ezek
ről ők magUk jelentették ki, hogy arra a megbeszélések 
alapján a müegyetemen szükség nem lesz. Továbbá a v1zs
gáikra való felkészlilésre, azok letételére azonnal fel
mentést nyertek a tanmühelyben va16 megjelenés alól 
és felmondási idő sem köttetett ki velük szemben, ugy
hogy a valamely külső állásba jutottak távozása egyik 
napr6l a másikra mindig tudomásul vétetett, 

3/ felperes tanulval igazolhat6 az, hogy felperes 
idejötte alkalmával gépmesteri müködést kifejteni nem 
tudott, ilynemü tudásár6l éppen ezért bizonyitványokat 
sem mutatr~tott fel. Igazolhat6 továbbá, hogya gép
mesterséget a müegyetemen tanulta ki, 

4/ val6tlan felperesnek az az állitása is, hogy ugy 

é, mint mérnöktársai a müegyetemi nyomda berendezésére, 
meginditására, illetőleg vezetésére szerződtettek, 

5/ val6tlan továbbá, hogy felperes tanui okl. gépész
mérnökök volnának. Ellenben a va16ság az, hogy szigor16 
gépeszmérnökök, s mint ilyenekre, reájuk is a müegyetem 
tanulmányi és fegyelmi szabályai kötelezők, 

6/ a müegyetemi nyomda berendezésekor felperes tanui 
a Hangya-nyomdában voltak alkalmazva, s osak az előbbi 
megindulása után kerültek a müegyetemre, 

7/ Miután a müegyetem tannyomdájának 1926 6ta kineve
zett vezetője van, val6tlannak minősitendő felperesnek 
amaz állitása, hogy oda akár a berendezésre, akár pe
dig a vezetésre bárkit is szerződtetett volna, 



8/ szintén valótlan felperes következő állitása: 
'a betüszedésre is az állami nyomdából alkalmaztak az 

első hat hónapban gépszedŐ mestert'. Ezzel szemben a 
valóság az, hogyaszedőgépen való szedés bemutatásá

ra az Állami Nyomda hat napra átengedte egyik gépszedő
jét, 

9/ hogy pedig a müegyetem e nyomdája kizárólag tan
műhely, azt igazolják az alább előadandó tények. 

Ha a gyakornokok közül egyesek valamely munkakör
ben már teljes jártasságra tettek szert, ugy teljesen 
más munkakörben kapnak beosztást, ihol előlről kezdik 
tanulmányaikat. Ez, hogy pl. kitanult gépszedő gépmes
terséget kezdjen, majd könyvkötésben szerezzen j árt as
ságot, a gyakorlati életben - nyomdaüzemekben - telje
sen ismeretlen fogalom. /Ez alól felperes tanuja sem 
kivétel./ Egy ipari üzem szempontjából ugyanis telje
sen irracionális volna, hogy egy gépszedőmestert mint 
könyvkötő tanoncot foglalkoztasson. A müegyetem tanmü
helyében azonban, ahol nyomdaüzemet vezető mérnökök ki
képzése folyik, sZükséges, hogy az ott továbbképzés 
alatt lévők a sokszorositóipar valamennyi munkakörét, 
fogásait, szakkifejezéseit közelebbről megismerjék. 

E tanműhelyben nem készülnek nagy példányszámu nyom
tatványok, amelyek kivitelezése e~/~u és amelynek az 
elkészitése közben nem merülnek fel ujabb problémák, s 
amely igy csupán gépies kivitelezés. Ezzel szemben kis 
példányszámu, igen különböző nyomtatványok állittatnak 
elő, amelyek elkészitése tanulságos, de ipari üzemek 

résiéxe nem rentábilis. 
Ne~ folyik a tanmühelyben oly lélekölő, gyors tempó

ju munka sem, mint a gyakorlati életben, ami közben meg
beszélésekre, kisérletezésekre idő nem, áll rendelkezés
re. Ellenben minden munka átlagosan háromszor olyan hosz
szu idő alatt készül el e tanmühelyben, mint ahogyan azt 
a ~jakorlati életben megkivánják. 

Végül báxhonnan kértek is - akár csak kisegitésre -
e tanműhelyből gyakornokot, a müegyetem mechanikai tech
nológiai tanszéke a legképzettebbet azonnal rendelkezésre 
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bocsátotta. Ilyesmit ipari üzem nem tesz, de nem is 
tehet meg. Már csak azért sem lehetnek a szóbanforgó 
tanmühelyben továbbképzésben részesülők alkalmazottak, 
mert akkor elérvén egy magasabb fizetést, kezdő üzem.
mérnöknek szerződni kevésbé volna kedvük, a tanmühely
ben maradnának, ami viszont a kiképzést lehetetlenné 
tenné. 

Hogy e tanműhely nem kizárólag tanulmányi célokat 
szolgál, azt felperes azzal kivánja bizonyitani, hogy 
pl. a centrál-, illetőleg az Attila-nyomdát alkalmilag 
kisegitette. Eltekintve attól, hogya 'tanulmányi célt' 
nem az határozza meg, hogy kinek, hanem az, hogy mi és 
hogyan végeztetik, a szóbanforgó kisegitésnek pusztán 
propagativ és bizonyitó jellege volt abból a szempont
ból, hogya műegyetemen szerzett tudás megüti a gyakor
lati életben megkivánt mértéket. Ennek következménye 
volt a megnevezett üzemek részéről Menich József, Stett
ner András és Németh sándor okl. gépészmérnökök alkal
mazása. 

10/ Felperes azt állit ja továbbá, hogy őt 'a gép
terem berendezésének felállitására és vezetésére alkal
mazták'. Minthogy ilye~ fontos és sulyos megbizatást 
a mechanikai technológiai tans~ék tanára felperes ré
szére ki nem adott, kihallgatandó volna, hogya müegye
tem tanmühelyében ki, mikor és milyen feltételek mel
lett alkalmazta őt? 

A mUegyetóm továbbra is fenntartja, hogy felperes 
eltávolitásának oka pusztán fegyelmi vétség, szorgalmi 
mulasztás volt, aminek tehát természetszerű következ
ménye volt a felperes, valamint két másik kollégájának 
sürgős eltávolitása a müegyetemi tanmühelyből, amely
nek rendjét, fegyelmét veszélyeztették." 

A tárgyalást megtartották november 4-én és a felperes mellett 
tanuskodó szigorló gépészmérnök vallomásáról felvett jegyzőkönyv 
szerint tanu érdektelennek vallja magát, majd folytatja: 
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RA műegyetemi nyomdánál vagyok alkalmazásban 1930. 
junius ó~a. Engem pávó Elemér gépészmérnök fogadott fel, 



illetve csak vele tárgyaltam és Misángyi Vilmos müegye
terol tanár fogadott fel. pávó Elemérrel előbb megálla
podtam, hogy havi 200 pengős fizetést fogok kapni és a 
müegye"emi nyomdánál a gépszedőterembe mint oktató let
tem felfogadva és havi 200 pengőt tiszteletdij eimén 
kellett mindig nyugtatnom. pávó azt mondotta, hogy azért 
kapunk kevesebb fizetést, mert a könyvkötészetbe~ és a 
nyomdaipar ágában is gyakorlatot szerezhetünk. A gép
terembe is Megyeri Andor helyett kellett volna valaki. 
Egy-két héttel későbt !.1egyeri Andor helyett Fávó Elemér 
felperest fogadta fel a gépterembe vezetőnek. De ideig
lenesen fogadta fel akként, hogy ha ~egyeri eljön, akker 
az ő alkalmaztatása meg fog szünni. A müegyetemi nyomdá
ban-müegyetemi hallgatók is vannak alkalmazva a nyomda
ipar els~átitása céljából, de eleinte ugy voltak alkal
mazva, hogy egy hónapig dijtalanul müködnek, azután havi 
50 pengő segélyt kaptak nyugta ellenében, amely emelkedett. 
Utóbbi időben azonban már csak bizonytalan időre lesznek 
felfogadva és segélyt nem kapnak. Nem tudom, hogy milyen 
szabályzat alapján alkalmazott bennünket pávó ElemÉr, de 
az tény, hogya Társadalombiztositóba nem vagyunk beje
lentve és felmondási időről, amikor szóvá tettem, Fává 
Elemér nem adott választ, illetve csak azt mondotta, hogy 
erről nem lesz szó. Fávó Elemér azt is mondotta, hogya 
müegyetemi orvosok rendelkezésÜIL~re állnak és ha nem le
szünk olyan hosszu ideig betegek, hogy helyettesre legyen 
s~ükség, kapjuk a fizetést. A müegyetemi nyomda csak egy 
év óta nagyobb üzem, ugy hogy alkalmazottak is v~~~ak. Az
előtt csak egyetemi gyakorló kiképzésre szolgált és csak 
pár hetes turnusokban nyertek a hallgatók kiképzést. Az 
tény, hogya müegyetemi nyomdában külső emberek részÉre 
is készül nyomtatvány. De nem tudom, hogy ez milyen ala
pon törté~ik és hogy általában bárki részére is készite
nének nyomtatványt. Az elmult választások előtt a szociál
demokrata pártnak egy plakát ját is a müegyete2i nyomdában 
nyomták, de ezt egy másL~ nyomda hozta oda elkészités vé

gett. A havi 200 pengőt fizetésxént kaptam, de tisztelet
díjként kellett azt nyugtázni. Felperest gépmesternek 
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mely szerelési munkák ellenőrzésére és a müegyetem ér
dekeinek istápolására Pávó Elemér vol" hivatott. A má
sik ténykörülmény, hogy maga a felperes cáfolja meg ész
revételeiben tanu ama állitását, hogy felperes oktatott 
volna. n 

Itt idézi a felperes beadvá~~~lából a tanuéval ellentétes álli
tását, azután tovább mondja: 

61 pává Elemér vallomására csupán azt az észrevételt 
tesszük, hjgy a vallomás elején nem '1931 nyarán~ hanem 
helyesen '1930 nyarán' kellene állni." 

~ost b emu" at juk azt a nyilatkozat-formát is, melyet a pereske
dés hatására ~isángyi Vilmos aláirni ajánlott a gyakornokokkal és 
amelynek elismerését tana megtagadta. 

12 

"Köszönettel veszem tudomásul, hogy Uéltóságodtól a 
müegyetem 'sokszorositó és papirosfeldolgozó laborató
riumában' továbbképző nyomdaipari gyakorlatok végzésére 
engedélyt kaptam. Tudomásul veszem, hogy e gyakorlatok 
ideje alatt a m.kir. József-müegyetem fegyelmi szabály
zata és házirendje rám nézve kötelező. Egyben kötelezem 
magamat arra, hogya laboratórium hivatalos idejét betar
tom, rendjének és fegyelmének magamat alávetem. Tudomásul 
veszem, hogy e gyakorlati kiképzés vagy továbbképzés szá
momra nem jelent alkalmazást, mely fizetéssel vagy fel
mondással járna, hanem csak továbbképzési lehetőséget 
biztosit, melyet Uéltóságod a legjobb belátása szerint 
bármikor megszÜDtethet. Tudomásul veszem, hogy ez a 
laboratórium sem a müegyetemnek, sem a ~echanikai Techno
lógiai Intézetnek nem 'házinyomdája', sem 'ipari vállal
kozása', hanem: tanm~~ely - épen ezért a müegyetem te
rületén belül történő baleset ellen a müegyetemi hallga
tókkal együtt vagyok biztositva az Első Magyar Általános 
5iztositó Társaságnál. Betegség esetén pedig a M~gyetemi 
Orvosi Rendelő Intézet áll rendelkezésemre. Végül tudo
másul veszem, hogy MéltóságOd, mint a Mechanikai Tech
nológiai Intézet főnöke, gyakornokságom ideje alatt 
esetről-esetre segélyben részesit.,,/1321 



A tárgyalás lefolyt és november 12-én itéletet hirdetett a 
járásbiróság, me ly az alperest elmarasztalja. A felperes sikere 
a tanut is felbuzditja. December 9-én pert indit a kincstár ellen 
1350,- pengő és kamatai megfizetéséért. Indokolásában elmondja, 
hogy szigorló gépészmérnökként állt be és müszaki oktatónak fo
gadt~~ fel, a kézi és gépi betüszedő osztályt vezette és szakkép
zettségénél fogva oktatta az oda kiképzésre beosztott szigcrló és 
okleveles gépészmérnököket. 

Hültl Dezső rektor az első perben előadott védekezését lénye
gében megismételve fölényesen utasitotta vissza a vádat' december 
l2-én kelt jelentésében. Tanuul felsorakoztatja pávó Elemér, Sár
vári Béla, Stettner András okl. gépészmérnököket és Grónay P~dor 
szigorló gépészmérnököt, aki akkor már az Attila nyomda alkalma
zottja volt./l ;;/ 

Időközben már a Müegyetem megfellebbezte november 27-én az 
első perben hozott járásbirósági itéletet, melyet azután a buda
pesti törvényszék fellebbviteli hatóságként letárgyalt és 19;2. 
január 29-én meghozta itéletét. 

nA kir. törvényszék a kir. járásbiróság végitéletét 
megváltoztatja, felperes keresetét elutasitja és őt ar
ra kötelezi, hogy fizessen alperesnek 15 nap alatt 66 p 
per- és 40 P fellebbezési költséget. 

Fellebbezésében az alperes az általa vitatott ama 
körülménynek a bizonyitására, hogya müegyetemi nyomda 
kizárólag oktatási célokat szolgált és hogy a felperes 
abban a nyomdában nem alkalmazottként müködött, hanem 
csupán továbbképzés céljából gyakorlatokat végzett, 
kérte dr. 1rlisángyi Vilmos tanu kihallgatását. A felleb
bezési biróság az ügynek nyilvános előadása után a tény
állás tisztázása céljából elrendelte a tanu kihallga

tását. 
Annak megállapitása mellett, hogy felperes előadása 

szerint is a nyomdában müködók személyének megállapi
tására egyedül jogositott dr. ~isángyi Vilmos szabad
ságonléte alatt pávó Elemér kinevezett nyomdavezető
vel történt megbeszélés alapján felperes szeptemberig 
müködött anélkül, hogy továbbmüködésére nézve bármely 
biztositást nyert volna páv6tól. vagy hegy illetménye 
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iránt megállapodás létesült volna, miböl k~olyÓlag 
a fellebbezési birÓság megállapithatónak tartja, hogy 
müködése feltételeire vonatkozólag pávó Elemér tanu 
felperest felvilágositotta és dr. Misángyi Vilmos 
tanu vallomása alapján, egybevetve azt pávó tanu val
lomásával, a kir. törvénJszék tényként állapitotta 

meg, hogya müegyetemi nyomda kiképzés célját szol
gálta és ennek érdekében a kinevezett pávó Elemér 
tanu csak segélydijjal alkalmazott jelenlegi és szi
gorló müegyetemi hallgatókat és mérnököket is, rész
ben kiképzés, részben további gyakorlat szerzése cél
jából. 

Ezen tények alap~án a fellebbezési biróság azt ál
lapitotta meg, hogy a többi, a nyomdában segélydijjal 
müködóL~el együtt felperes is nem mint alkalmazott ál
lott szolgálati viszonyban az egyetemi nyomdával, hogy 
müködése gyakorlat szerzésére s ezzel, és dr. Misángyi 
tanár pártfogása alapján, könnyebb elhelyezkedés el
érésére irányult, igy mint nem szolgálati viszonyban 
álló, rögtöni hatályu elbocsátásából kifolyólag fel
mondási járandóságra igényt nem tarthat. Figyelembe 

vette a kir. törvényszék azt a körülményt is, hogy az 
1910/1920. ~ rendelet a felperesre nem alkalmazható, 
mert a müegyetemi nyomda mint tanügyi célt szolgáló 
s a müegyetem mechanikai technológiai tanszékéhez tar
tozó intézmény sem kereskedelmi, sem ipari vállalatnak 
nem tekinthető akkor sem, ha külső munkát vállalt 
is. "/134/ 

A második perben a járásbiróság már rögtön a felperest marasz
talta el 1932. április 16-án. Az azonban megfellebbezte az itéle
tet május 2-án. A kir. törvényszék mondta ki az utolsó szót 1933. 
március 31-én és az nem lehetett más, mint hogy a felperes elvesz
tette a pert. A végitélet ujólag megállapitja, hogy 
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Da fellebbezési biróság az első birósággal egyezően 
megállapitotta, hogy azon okból, mert a m.kir. József

műegyotem mechanikai technológiai nyomdája ipari jel
legű megrendeléseket esetleg rendszeresen vállal és 
készit, alperes iparosnak nem ~inósül. A fellebbezési 



biróság ugy találta, hogy a felperes kérelmére a 
fellebbezési eljárás folyamán kihallgatott tanuk 
vallomásának az els0 biróság által kihallgatott ta

nuk vallomásával egybevetése után sem állapitható 
meg, hogy peres felek között szolgálati jogviszony 
jött létre.·/135/ 

A per hullámai elültek azzal, hogy a rektor jelentette a 
kincstári jogügyi igazgatóság kérdésére: a vesztes felperes a pé
csi nunántul-nyomdánál dolgozik és heti keresete kb. 60 p./136/ 
Mire a jogügyi igazgatóság kutató levele Pécsre ért, akkorra már 
a felperes ujra Budapesten lakott. pávó Elemér tudni vélte, hogy 
itt a Centrum nyomdában lenne alkalmazva./137/Nem tudjuk, hogy 
végül is a jogügyi igazgatóság megtalálta-e felperest s megbizet
tette-e vele merészsége árát. 

x ::c 

Amint a nyomda termelni kezdett, első dolga volt, hogy az 
üzleti forgalma után lerovandó adót befizesse. A mérték kiszabásá
hoz jelentette Wekerle Sándor pénzügyminiszternek 1931. január 
l 3-án , hogy az elmult esztendő második felében, tehát julius l-tól 
december 31-ig testületeknek, egyesületeknek és magánosoknak vég
zett munkákból 5.681 P. 15 f. forgalmiadóköteles bevétele volt. 
A Müegyetem hivatalai és tanszékei részére készitett nyomtatvá
nyok értéke 6.139 P 38 F-t tett ki. Most is hozzá teszi, amikor 
méltányos kiszabást kér, hogy 

ft a szóbanforgó kisérleti nyomda bevétele tisztán a 
müegyetem gépészmérnöki osztálya III. és IV. évfolya
mának hallgatói részére szervezett nyomdaipari gyakor
latokon résztvevő müegyetemi hallgatók segélyezésére 
szolgál és a nyomda semmiféle állami vagy egyéb dotá
ciót sem élvez. R /

13o/ 

A Pénzügyigazgatóság március l3-án évi 100 P-S adó átalány t
állapitott meg,/139/ a háziszámlákra pedig illetékmentessé~et en
gedélyezett./140/ Összel Hültl Dezső rektor megpróbálta a 100 P 
elengedését is kérni Károlyi Gyula miniszterelnöktól, aki akkor 
a pénzügyminisztériumot ideiglenesen vezette,/141/ de az nem ta
lálta teljesithetőnek./142! 
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Ez hát jóJ-rosszul elintézédött~ A másik sürgős feladat volt 
~iz~ositani a müködés lehetóségét_ Tenát 1931. október 26-án át
irt Sipócz Jenő polgá~esternek. 

nTekintettel arra, hogy e ta.nmü!lel:'lt munkával ellátó mü

egyetemi hivatalok, testületek és egyesülétek nyomtatvá
uyai között vannak olyanok is, amelyek a sajtóról szóló 
1914. évi XIV.tc.7.§-a értelmében ,erjesztés előtt a kir. 
ügyészségnek bemutatandók, tisztelettel felkérem M~ltósá

godat, hog:t e tanmü...~ely részére Ei sajtóengedélyt megadni 
és annak a !lj·ilvántartásba 'w_kir. József-müegyetem Me

chanikai Technológiai Intézet nyomdája' cimen leendő 
felvételére a szükséges intézkedéseket megtenni méltóz
tassék •• /143/ 

A sajtóe~edély megérke·zett, de az ügy ezzel nem csitult el. 
1933. április 2o-án az I.ker. adófelügyelőség általános kereseti 
adé bevallására szólitotta fel a nyomdát. Hültl Dezső rektor áp
rilis 26-i válaszában emlékeztet, hogy 

"bevallást csak azokról a jövedelmekről kell adni, a
melyek 'ipari vagy kereskedelmi üzletből' származnak. 
A müegyetem szóbanforgó tanszékéhez tartozó nyomda i
lyen bevallásra nem kötelezhető, mert nem jövedelem 
szerzésére alakult üzlet, hanem taumühely. E körülmény 
igazolására tisztelettel ide mellékelem a kérdéses nyom
da és könyvkötészetre vcnatkozó szervezeti szabályzatot 
és müködési rendet. Végül tisztelettel megemlitem, hogy 
müegyetemünk nyomdai tanmühelyének iparigazolványa amugy 
is nem kereskedelmi tevékenység folytathatása céljából 
szereztetett be, hanem az 1914. évi XIV. tc. /Sajtótör
vény/ rendelkezéseinek értelmében.,,/144/ 

A Vi.{};. 1934. január 31-én megállapitotta az egyetemi és mü
egyetemi miihelyek munkarendjét, melyben szic;oruan közli, hogy csak 
a le?sürgősebb és legszükségesebb karbantartási és apróbb javitási 
munkák végezhetők, a nagyobb javitási rnun.".cák pedig okvetlenül az 

iparosságnak adandó k ki. A miniszter helyett Szily Kálmán állam

titkár külön oegjegyzi: 
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"A mechanikai ~echnológiai tanszék mellett felállitott 
nyomdai tar.mühelyre vonatkozólag 1932. junius hó lB-án 



kiadntt rendeletemben foglaltakat továbbra is fenn
tartom. "./145/ 

Hogyan is szólt ez a VEU rendelet? 

na belügyminisztérium volt kisérleti nyomdájának ok
tatási célokra való átengedésével kapcsolatban többek 
között kiköttetett az is, hogya müegyetem a részére 
átadott berendezést csak a gyakorlati oktatás céljai
ra használhatja, azzal csupán a müegyetem saját házi 
nyomtatványai készithetők, idegen felek részére azon
ban ellenérték fejében sem közvetve, sem közvetlenül 
munkát vállalni nem lehet. A pénzügyminiszter ur Ö
nagyméltóságához érkezett konkrét panasszal kapcsolat
ban felkérem a tek. Tanácsot, hogy az előbb emlitett 
feltételeknek minr.en körülmények között érvényt sze
rezni SZiveskedjék. n/ 146/ 

És most jutottunk el oda, ami a nyomdának a legnagyobb gon
dot okozta. A személyzeti békétlenséget, az adó és iparengedély 
ügyét könnyedén elintézte. De a tisztességtelen verseny vádját 
sokkal nehezebben háritotta el magától. 

1931. augusztus 17-én idézés érkezett a rektori hivatalhoz 
a Müegyetem könyvkötő mühelye vezetőjének. Tárgy: Iparengedély 
nélküli könyvkötészet. Kihallgatásra megjelenést kér és az ipar
igazolvány is behozandó lenne. A feljelentést a budapesti könyv
kötők ipartestülete tette. A kihallgatás augusztus 29-én folyt le. 
A ~üegyetemet Zorkóczy Béla, a mechanikai technológiai tanszék 
tanársegéde képviselte. A tárgyalás után 

"az előljáróság ama óhaját nyilvánitotta, hogya leg
közelebb ugyanilyen ügyben megtartandé tárgyaláson a 
müegyetem részéről ugyanaz a kiküldött jelenjék meg 
az ügy egyszerübb elintézhetése végett" 

jegyezte fel az ügydarabra Hültl Dezső rektor./147/ 
Az elöljáróság végzése 1931. szeptember 19-én került papirra 

s abban az ipartestületnek kérelmét, hogya Müegyetem ellen jogo
sulatlanul üzött könyvkötőipar gyakorlása végett kihágás i eljárás 
indittassék, elutasitja. A nyomozás során megállapitást nyert, hogy 
a Müegyetemnek könyvkötő üzeme nincs, hanem csak olyen mühelye, 
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ahol az elméleti oktatás kiegészitésére szükséges oktatás fo~k 
kizárólag müegyetemi hallgatók részére. A gyakorlati oktatáshoz 
szikséges anyagot a tanszékek, a müegyetem hivatalai és egyesüle
tei szolgáltatják./148/ A döntésben nem nyugodott meg az ipartes
tület, hanem ahelyett, hogyafelfolyamodás lehetőségével élt vol
na, amit az előljáróság nyujtott, beadványt készitett a VKM-hez 
október 14-én. 

ftAlólirott ipartestület ama legalázatosabb kéréssel 
fordul Nagyméltóságod kegyes szine elé, méltóztassék a 
m.kir. József Uüegyetem könyvkötő munkásságának beszün
tetése iránt intézkedni és ennek megtört ént éről alólirott 
ipartestület et értesiteni. 

Ipartestületünknek már régóta feltünt, hogy nevezett 
egyetemen könyvkötóipari munkák folynak. Azonban hasz
talanul fordultunk a kerületi elóljárósághoz, mindig 
azt a választ kaptuk, hogy ott csupán gyakorlati okta
tás folyik kizárólag müegyetemi hallgatók részére. Ezen 
hivatalos megállapitásokba mi bele nem nyugodhatunk. Ne
künk jogunk nincsen ahhoz, hogya müegyetem épületébe 
beléphessünk az igazság megállapitása céljából. Azt 
sem tudjuk, hogyan és miképen eszközölte megállapitá
sait a kerületi előljáróság. Azt azonban tudjuk, hogy az 
ott folyó tevékenység szakmánknak nagy károkat okoz és 
nincsen más megOldás, mint Nagyméltóságodhoz fordulva 
kérni: méltóztassék ebben az ügyben vizsgálatot indi
tani és közel kettőszáz budapesti könyvkötő létérdeke 
szempontjából oly intézkedéseket tenni, amelyek végleg 
megakadályozzák, hogy szakmánkat további sérelmek érjék." 

A VKM-nek Misángyi Vilmos készitette a jelentést és a nyomda 
státusát meghatározó kritériumok közlése után rátér a fájdalmas 
pontra, ami a feljelentést okozta. 
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"Tekintettel arra, hogy a könyvkötő ipartestület be
adványa szerint az itt folyó gyakorlati oktatás 200 
könyvkötónek létérdeke, megállapitottam, hogy az el
mult 1930/31. tanévben összesen 534 db könyv köttetett 
be a tanmühelyben cca. 1200 P. értékben, melynek anya
gára cca. 450-500 P. volt. A fennmaradó összeg a tovább-



képzésen résztvevő szigor16 és okl. mérnökök között 
osztatott fel segélyképen, ösztöndijképen." 

Békülékenyen ajánlja, hogy 
nKeres~ssék meg az ipartestület abb61 a célb61, 

hogy véleményük szerint melyek volnának azok az in
tézkedések, amelyek alapján érdekeik ezzel az ipar
oktatással összeegyeztethetők volnának. n/ 149/ 

A könyvkötők panasza eltörpül a Fónökegyesületé mellett. 1932. 
január 19-én kelt az ipartestület Hültl Dezső rektorhoz intézett 
levele, amely feltárja a tényeket. 

"Sajnálattal voltunk kénytelenek megállapitani, 
hogya Müegyetemen létesitett tanmühely nyomdája ma
gántogyaszt6k részére is készit nyomtatványokat, ameny
nyiben egy kezünk közé került példányb61 kitünt, hogy 
B. Rad6 Lili 'Ketten a tükör előtt' cimü versesköny
vét a müegyetemi nyomda készitette. 

A mait61 eltérő gazdasági viszonyok között is sérel
mesnek kellene minősitenünk minden olyan nyomdaipari 
tevékenységet, mely a legális nyomdaipar köréből von 
el munkalehetőségeket. Akkor azonban, amidőn a magyar 
nyomdaipar legválságosabb óráit éli, e sérelem fokozott 
mértékben érint bennünket. Legkülönösebben egy oly in
tézmény részéről, amelynek létesitéséhez magasabb szem
pontok figyelembevételével mi magunk is anyagi segit
séget nyujtottunk. 

KényteleI~k vagyunk ennek következtében MéltóságOdat 
tisztelett&ljesen megkérni, méltóztassék legenergiku
sabban oda hatni, hogy a Müegyetemen lévő nyomdai tan
mühely a jövőben tartózkodjék mindennemü magánnyomtat
vány elkészitésétől és szoritkozzék hivatásának telje
sitése közben arra a munkaterületre, amely a magánipar 
érdeksérelme nélkül is teljesithető. n 

A rektor válasza komoly, átgondolt, szinte ünnepélyes, melyet 
1932. január 27-én irt a Főnökegyesületnek. 

"Folyó évi január 19-én kelt soraikat köszönöm. Szi
vesen adok felvilágositást ugya jelen esetben, mint a 
jövőben is, mert nagy szükségét látom annak, hogy a 
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nyomnaipar fejlesztessék és verser~képessé :~tessék. Szi
vesen válaszoltam volna soraira akkor is, ha nem hivatko
zott volna arra az anyagi segitségre, melyet nyujtani volt 
szives, sőt akkor is, ha ilyen támogatást még eddig egy
általában nem nyujtott volna. 

Megengedem, hogyaszóbanfogó nyomtatvány első pil
lanatra sérelmesnek látszik, de bizonyos vagyok benne, 
hogy ha a Tekintetes ?őnökegyeslilet a kérdést közelebb
ről vizsgálja meg, egészen uj megvilágitásban fogja lát
ni laboratóriumunkat. ~ert igaz ugyan, hogy egyrészt 
nemcsak ennek a kifogásolt nyomtatványnak elkészitése 
munkát von el a magánipartól, hanem másrészt minden be
tünyi nyomtatvány voltaképen kárára van - látszólag - a 
magániparnak, mert ha a~ok nem készülnének itt el, ak
kor a magánipar utján volnának beszerzendők. De viszont 
az is igaz, hogyanyomdaipamak elsőrendű érdeke ki
vánja meg a speciálisan kiképzett nyomdaipari gepesz
mérnököket. Az elméleti kiképzést a müegyetem látja el, 
a gyakorlati kiképzés az ipar feladata volna. Ez a töb
bi iparágnál is igy van. A vas-, fém-, fa-, textilipar
ban és a többi iparban a fiatal gépészmérnököket kezdé
fizetéssel vagy munkásként órabér mellett alkalmaz zák , 
hogy specializálódjanak és praxis t szerezzenek. De mert 
a nyomdaiparban nélkülözzük ezt a felfogást, viszont a 
nyomdaiparnak is nagy szüksége volna speciális gépész
mérnökökre, épen a Főnökegyesület kimondott kérésére 
vállaltuk magunkra a gyakorlati kiképzést is. 

Igen helyes és bölcs volt az a kivánság, hegy a mü
egyetem karolja fel a nyomdaipar ügyét. Bölcs volt, mert 
a nyomdaiparban is nagy szükség van a racionalizálásra, 
az idővel, pénzzel, energiával és anyaggal való oksze
rü gazdálkodásra és takarékosságra, mely szellemnek a 
nyomdaiparban való képviseltetésére ~Jlönösképen a mo
demül kiképzett gépészmérnök az alkalmas. 

Amikor gépészmérnÖkeinket ebben az irányban nevel
jük, tudatában vagyunk annak is, hogya nyomdaiparral 
kapcsolatban hármas hivatás vár a gépészmérnökre. E
lőször is jó és modern gépeket kell szerkesztenie a 
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nY':Jmdaipar számára, másodszor ezeket a gépeket jól 
és szolidan kéll elkészitenie, gyártását vezetnie, 
harmadszor képesnek kell lennie arra, hogy egy ~ 
daüzemet, mint ~éwüze~et jól tudjon vezetni, zavar
t~la~ ~Ük0dés4t biztositania és az üzemet racionali-
zál:c.i ~ 

:::rJ:lez a speciális kiképzéshez pedig elengedhetet
lenül szükséges, hogy fiatal gépészmé:rnökeinkkel ~
de~éle ~át végeztessünk. Ezért neveljük úket kézi 
szedésre, gépszedésre, gépmesterségre, a vele kap
csolatos összes fogásokra, még pedig pedagógiai és 
gazdasági okokból egyaránt hasznos és komoly munka 
végzése mellett. Azt ugyanis nem engedhetjük meg, hogy 
felhasználható munka helyett valami céltalan munkát 
végezzenek fiatal mérnökeink, vasi hogy az elkészi
tett nyomtatványokat tüzbe dobjuk felhasználás helyett. 
A praxis fogalma megkivánja, hogy a kiképzés üzemszerti 
legyen. De az is kivánatos, hogy mindenféle munkára 
nyiljék alkalom. Igy szedetünk magyar, német, francia, 
angol, olasz, továbbá latin és görög szöveget, tábláza
tokat, mathematikai formulákat a legkülönbözőbb kivá
~alma~-nak megfelelőleg. Igy került sor alkalomszerti
leg egy egészen kis terjedelmü verses szövegnek az el
készitésére, egészen kivételesen csak azért, hogya 
növendékek a verses szedés speciális munkáját is meg
ismerjék. Ugyanigy kivánatos lesz a különféle hang
jegynyomási módszereket is ismertetni. Nyomdánk hiva
tása magasla,án áll, s habár a fiatal gépészmérnökök 
kiképzése üzemszerüleg történik is, nyomdánk egyálta
lában nem a termelést, hanem a kiképzést tartja fel
adatának s igy minden tettében vigyáz arra, hogy magán
érdekeket ne sért sen, hanem müködése is a köz javára, 
a nyomdaipar érdekében történjék. A sérelmezett ver~ 
ses füzetnél is az volt a cél, hogy egy igen kis ter
jedelmü munkaalkalmat felhasználjon a nyomda ilyen ter
mészetü munka betanitására. 

A Tekintetes Fónökegyesület tagjait bizonyára 
nemcsak mint iparosokat, hanem mint apákat is érdekelni 



fogja müktldésünk Mint minden iparban, valószinüleg 
a nyomdaiparban is lesz apa, ki fiát saját iparára akar
ná nevelni, hogya aqga tapasztalataival is résztvegyen 
fia nevelésében. 3izonyos vagyok benne, hogy minden apa 
csak hálával veszi tudomásul, ha fia - kit a ny~mdaipar 
számára speciális kiképzésben akar részesiteni - ily 
gondos, ily körültekintéses, ily sokoldalu nevelésben 
részesülhet nálunk. 

Kérem is a Tekintetes Fónökegyesületet, hogy érte
sitse tagjait arról, hogy már volna néhány speciális 
nyomdaipari gépészmérnökünk. Szivesen ~lldjük el őket 
bemutatkozás végett, ahol netalán szükség volna reájuk. 

Végül szivesen mutatom meg a Tekintetes Fónökegye
sület Igen Tisztelt Elnökének a müegyetemet s annak 
azt a részét, ahol a sokszorositóipari gyakorlati ki

képzés folyik, csak ezt kérem előzetesen jelezni, hogy 
a kalauzolásról megfelelő módon gondoskodhassam." 

Ami pedig a sérelmezett kiadvány munkójdiját illeti álljon iH 

a számla: 
"T. Vajda János Társaság Budapest 
3. Radó Lili: 'Ketten a ,ükör előtt' 

szövegének szedése 
szöveg nyomás 
2 féle fedélnyomás /kék/ 
400 pld. füzése /á 8 f./ 
100 amatenr pld. füzése 
fehér amatenr karton 
sötét szürke ~edélkarton 
fehér regénynyomó papiros 
szürke !<látra boriték 
fedólapra 2 klisé 
3 amatenr pId. kötése 
kötetek elójegyzésére ívek 

összesen 
előre 

Maradvány 
Budapest, 1931. november 16 •• / 150/ 

kötet 
48.04 P 

26.00 
5.00 

32.00 
10.00 
12.10 

8.00 

29.30 
10.80 
6.50 
2.70 
8.CO 

198.44 P 

60.00 
138.44 P 
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A Fónökegyesület hozzájárulásának valódi mértékét ~isángyi 
Vilmos az ügyirathoz füzött megjegyzésével tárja eló. 

nA BM-tól kapott nyomda felszerelése cca. 150 ezer 
pengó leltári értékkel bir. Amit a Müegyetem nyujt he
lyiségben ~s saját felszerelésben 50 ezer pengóre be
csÜlve, nyomdánk eme 200 ezer pengőjével szemben bead
ványozó mult évben 1000 pengőt adott egy gép beszerzé
séhez, tehát 1/2 ~át a létesitési értéknek." 

A Főnökeg~'esületet nem hatotta meg a rektor őszinte válasza. 
Helyette egész rövid levélben közölte elhatározását 1932. augusz
tus l-én. 

RA ~éltóságod vezetése alatt álló kir. József Müegye
tem keretében felállitott nyomdaüzemet egyesületünk annak 
idején abban a felfogásban támogatta, hogy ezen üzemben 
a hallgatók gyakorlati előkészitést nyernek, miáltal az 
egyetemről kikerülve könnyebbé válik elhelyezkedésük 
a nyomdaiparban. 

Igaz sajnálattal látjuk azonban, hogya Müegyetem ve
zetősége ezen szándé~~at nem ugy fogta fel, mint ahogy 
azt mi értelmeztük és, amint már erre rá is mutattunk, 
a gyakorlati kiképzésre életre hivott nyomda üzleti te
vékenységet fejt ki, vállalva ismételten olyan nyomdai 
munkák elkészitését, amelyeket a multban kizárólag a ma
gánnyomdaipar végzett el, és igy tulajdonképpen nekünk 
károsodást okoz ahelyett, hogya Müegyetem egyes hallga
tóit előkészitené a gyakorlati müködésükhöz szükséges te
endőkre. Ezekre való tekintettel azon szándékunkat, hogy 
a jövőben üzemeinkben gépészmérnököket fogunk alkalmazni, 
megváltoztatjuk és bejelent jük, hogy e szándékunktól kény
telenek va5Yunk eltérni és az eddig tapasztaltak alapján 
üzemeinkben gépészmérnököket alkalmazni nem kivánunk." 

A Főnökegyesület bojkott jára ébredt reakciót legjobban Misán
gyi Vilmos fejezte ki az ~Jdarabra irt megjegyzésében: 
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·Szomoru, hogyanyomdaipar gépészmérnököket nem akar 
alkalmazni. Ez azonban nem gátol meg bennünket abban, hogy 
Önképzés utján kineveljünk gépészmérnököket nyomdaipari 
laboratóriumunkban. Már eddig is több mint 100 gépészmérnök 



kapot"t annyi gyakorlati kiképzést, hogy azok biztosan 
megállják helyüket a gyakorlati életben. I1 /

151/ 

A Főnokegyesület ne~ elégedett meg azzal, ~ogy a Mliegyetem ma
gyarázatát és mentegetőzését visszautasitotta, sőt meg is fenyeget
te, hanem jelentette az esete"t a PM-nek 1932. április 5-én: 

"Az utóbbi idóben sajnálattal kell ísmételten tapasz
talnunk, h05/ a József Müegyetem könyvnyomdai tanmühelye 
olyan nyomdai munkákat végez, amelyek a magánfogyasztás 
céljait szolgálják és ezzel a tevékeIiységével kárositja 
a közismerten igen sulyos helyzetben lévő magyar nyomda
ipart. Feltételeztűk, hogy a tanm~~~ly kizárólag csak 
olyan nyomtatványokat fog majd készíteni, amelyek nem 
képezik értékesités tárgyát, tehát legvégső esetben 
csak a Müegyetem belső szűkségletét fedezik. Ennek el
lenére a közelmultban több esetben érkezett hozzánk 
t?gjaink köréból oly értelmü felszólalás, melyből kitünt, 
hegy a Müegyetem tanmühelye olyan nyomtatványokat is ké
szit, amelyek nem az intézmény szükségletét képezik." 

~ajd kérte, hogy ha a ~üegyetem ujra vállalna a magánipar ér
dekeit sértő nyomtatvány készitését, vonja meg tőle a működési jo
got. /152/ 

Ilyenképpen a saját akarata és a külső körülmények szigoru 
rendbe merevitették a nyomda társadalmi állapotát. A személyzet el
fogadta átmeneti helyzetét s ennek fejében a nyomda gondoskodott 
arról, hogy a havi segélyösszeget megtermő munka elokerüljön. 

A mühellyel rendelkezo tanszékek tanárai 1934. május 2-án ér
tekezletet tartottak és azon kitüzték a műhelyek működési körét. 

"A szakmunkásoknak állandóan itt kell tartózkodniok, 
mert a gépek müködésénél rájuk állandóan szükség van, s 
a bemutatandó kisérleteknél is ott kell tartózkodniok, 
hogy gépeknél s müszereknél esetleg előforduló hibákat 
a szaktanár utasitása és felügyelete szerint azonnal ki
javithassák. ~ülsé, alkalmi szakemberek e célra bármikor 
rendelkezésre nem állhatnak. A magá~~ák elvállalása 
e It il tandó volJ:a. Ezt azonban ily mereven végrehajtani 
nem igen lehet, mert a müe-gyetemi müszaki alkalmazott 
a tanszéki munkálatokat egyedül elvégeZni nem tudja. A 
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14t3zárr:.u:.mak a t ér:.yle~es szükségle'tnek megf eleléen 

'-ralé felemelése a jelenlegi viszonyok iIlellett nem. le

~e~séges, s e~ ~em is volna célszerl, nert va~ ol]an 

időszak, amikor teljes mértékben =em is foglalkoztat-" 
:-~a.ték. ::':i::lt~::;2:;.r tanit a tanszéki n:Xisz.aki alkalmazott 

a sz:..s.:séges tanszéki munkál3.to!.(at legtöbbször eg:tedül 

el~, ... ~ge~:1i nem tudja, le ény telen kUlső kisegítő tanon

~ct vagy munkást felfogadni, ennek kiadásai viszont 

cs~kis a magá~unkának elvállalásával térülnek meg. 

~~ek ~erev, s teljes betiltása ez oknál fogva nehezen 
vol~a végrehajtható. A IDüegye~emi alkalmazot~ a külső 

cl1.lr ..... 1<:isc1r...kal elsősorban a z::.üegyetemi tanszéki munkála

tokat köteles elvégeztetni, s ha esetleg időszako~~ént 
eleger..d6 munka n.em w.folna, nehogy a begyakorlott mU!l.ká

sait el kelljen bocsátani, csaicis ebber.. az esetben vál

lalhat - a tanár u-1'"'"!lÉ.l leend6 előzetes bejelentési kö

telezeccség sellett - külső, s oly mértékre korlátozott 
ü.ag~nmULkát, ~ogy a müegyete~ r4szÉre végzett ffiunkála

toknál alkalmazott külső munkások bére, s a felhasznált 
aq8.gok ára megtérüljön. ,,/153/ 

A versenytársak látva a llJ'omda sérthetetlerségét, nem ~ékét
lenkedtek tovább. ri nyomda nem élt vissza előnyös helyzetéve~, csu

pán t~redJkét vállalta a~ak a munk~e~iségnek, amit kapacitása 

teljes kihasználásával termel!letett ·volna. E,3 derlil ki ?::~isángyi 

Vilmos jelentéséből , amit 1931. november 20-án küldött a rektornak. 
n~ tanszékemhez ~artozó nyomdam~helJ' ha üzem volna, 

havi produkciója negyvenezer pengőt érhetne el értékben. 
Ennek cca. le (~át teszik ki azoknak a nyorntatványoknak 
az értéke!, Gelyeket a József U:üegyetem rektori hivatala, 
questurája. go~dnoki hivatala, könTvtára, dékáni hivata
lai, tanszéke1 és 7égül egyesületei_sz~ára készültek a 
multban vagy készülnek jelenleg.~/1'4/ 

S ez azt jelenti, hogya segélyosszeg, mely hozzávetőlegesen 
megfelelt a ~yomiaipari munkások havi átl~gjövedelmének, te~át a 

munk~béI, majd a rezsi is, bejött. De hasznot nem ~ajtott 

z: z: 
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A nyomda akcidens jellege sajátsagcs, mondha"tnán..1;;: bohámes é
letrendet alakitott ki. Meghatározott m~~1;;:aid6 volt is, meg nem is. 
Ha a nyomda vezetője felhajtott valami munkát, vagy elkövetkezett 
a ~üegyetem hivatalos nyomtatványai elkészitésének ideje, "össze
trombitálta" a legénységet és főként oktatási időn kivül, többször 
éjszaka, keményen dolgoztak. S ez a fiatalos, dicseh-vő teljesitmény 
tartós bajtársias légkört teremtett, akik ott dolgoztak mindig kis 
ellágyulással emlékeznek arra az időre egyrészt, másrészt viszont 
kitermelt néhány olyan kiváló teljesitőképességü szakmunkást. aki 
biztosan legyczte volna a hivatásos tipográi"usok legjobbjait. Mind
ezeknek ellenére azért ha csábitott a viiág, elhagyták ezt a baráti, 
idillikus ounkahelyet és elfogadták a biztonságosabb, nagyobb jöve
delmet is hozó mérnöki munkát. Igy történhetett meg azután, hogya 
háboru végére Pávó Elemér egyedül maradt a n.,yomdában, mert a még 
ragaszkodó személyzetet is "felszippantotta" a Müegyetem szomszéd
ságában létesült és müködő Haditecnnikai Intézet. 

x x 
Előre nem látott és váratlan esemény történt 1930 őszén a nyom

dában, mely figyelmeztetett, hO~J nem minden tekintetben gondosko
dott hallgatóiról a YÜegyetem. A rektori tanács október 2-án tartott 
ülésén Misángyi Vilmos, a gépészmérnöki osztály dékánja bejelentette, 
hog~' a müegyetemi nyomdában a gyakorlatok alatt az egyik hallgató 
ujja a gépbe nyomódott s sulyos sérülést szenvedett. Javasolta, hegy 
te~Jék megfontolás tárgyává, nem lehetne-e a hallgatókat baleset el
len biztositani. Hültl Dezső rektor válaszában elmondotta, hogya 
~üegyetem költségvetésében nem áll rendelkezésre pénz a hallgatóság 
biztositására, tehát nem teheti meg. Annyit tehet csupán, hogy fel
kéri adékánokat, szólitsák fel a tanárokat a legközelebbi osztály
ülésen, hogy azokat a hallgatókat, akik olyan laboratóriumban dolgoz
nak vagy olyan gyakorlatban vesznek részt, ahol balesetveszélynek 
vannak kitéve, figyelmeztessék, hogy saját jól felfogott érdekükben· 
balesetbiztositásukról gondoSkOdjanak./155/ 

Az elutasitó határozat csak a megtörténtek felelósségét akarta 
elháritani. De a haso:r;ló esetek megelőzésére nem lévén mÓd, maga ki
vánta rendezni az ügyet. Felszólitotta a hall~atók egészségével tö
rődő intézményét, hogy keressen megoldást az emberséges védekezésre. 
1930. november 13-án már be is mutatta a rektor a 6. tanácsülésen 
dr. Papp Emé főorvosnak, a müegyetemi Orvosi Rendelő Intézet ve-
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zetőjének a müegyetemi hallgatók baleset elleni biztositásáról ké
szitett előterjesztés ét. Kiderült belőle, hogy az egyik ~agán bizto
sitótársaságtól nyert szóbeli ajánlat szerint a tömeges balesetbiz
tositás csekély összegbe kerülne. A tanács felhatalmazta az elnököt, 
hogy folytassa hivatalosan a tárgyalást, nem csupán egy társaságra 
hagyakozva és az eredményről tegyen jelentést a rektori tanácsnakf.156/ 

1931. március 20-án a2. rendes tanácsülésen elnök jelentette, hogy 
az Első Magyar Általános Biztositótársaság a vegyész és gépészmérnök
hallgatók balesetbiztositására végleges ajánlatot tett. Több más tár
saságtól is kértek ajánlatot, de minthogy mind kartellben vannak, a
zok is ilyen ajánlatot tettek. A tanács elfogadta az ajánlatot, de 
elhatározta, hogy ezt csak az 1931/32. tanévtől kezdve lépteti ha
tályba, mert a beiratkozások már befejeződtek és a hallgatóktól a 
biztositási díjak beszedése már nehézségbe ütköznék. Mihailich Győ-
ző még azt javasolta, hogy a mérnök és épitészhallgatókra is terjesz
szék ki a biztosítást, mert ezek is - főleg tanulmányi kirándulások 
alkalmával - veszélynek vannak kitéve./157/ 1931. május 21-én a 20. 
tanácsülésen az elnök már jelentette, hogy az Első Magyar Általános 
Biztositótársaság az összes hallgatókra és segédtanerőkre tette meg 
ujból ajánlatát, Ismertette és felhatalmazást kért annak aláírására. 
De még mielőtt döntene a tanács, bejelentette, hogy az ajánlat sze
rint a biztosítás hatálya a karácsonyi és husvéti szünidőre nem ter
jedne ki. Köztudott, hogy a hallgatók és segédtanerők akkor is mun
kálkodnak nagy számban, ezért tárgyalni fog a társasággal, hogy ezt 
a kikötést törölje az ajánlatból. Ugyancsak megkisérli elérni, hogy 
esetleges balesetnél téritse meg a gyógykezelési költséget iS./158/ 

A felszabadulás után a szociális szolgáltatások országszerte ' 
megszaporodtak. De a nyomda nem mindenben részesült. A Müegyetemi 
Nyomda és a debreceni Egyetemi Nyomda a kollektiv szerződés szerint 
fizetett munkaválla1óit öregségi stb. biztositás esetére bejelentet
te az Országos Társadalombiztositó Intézetbe, amely ugy vélekedett 
1947. augusztus l2-én kelt és a yxM-nek küldött irat áb an , hogy akkor 

"m6dositani kell az eddig érvényes jogszabályokat, mivel véleménye 
sze~int ezek az üzemek nem kötelesek az öregségi biztositás fizeté-
sére. Yegkéxte. foglaljon állást ebben az ügyben, A VKM 1948. ápri
lis 14-én kelt leiratában elmondta véleményét. 

a8 

mA József Eádor Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen lévő 
nyomda a Müegyetem Meohanikai Technológiai Intézetéhez tarto-



zik. A tanszéket betöltő egyetemi nyilvános rendes ta
nár felügyelete és ellenőrzése alatt müködik. Az egye
temi oktatás célját szolgálja, mint a Mechanikai Tech
nológiai Intézethez tartozó önté-, lakatos-, gép-, fonó-, 
szövő-, papirgyártó mühely és kisérleti malom. A gép~sz
mérnökök elméleti oktatását csak e mühelyek segitségével 
lehet szemléltető m6don és gyakorlatiasan kiegésziteni. 
A nyomda nem üzem, hanem csupán tanmühely. A debreceni 
tUdományegyete=él üzemben lévő nyomdát az orvostudományi 
kar igazgatja. célja, hogy az egyetem nyomtatványait elő
állitsa. 

6indkét nyomda annyira szorosan kapcsolódik az e5Je
tem szervezetébe, hogy üzemi önállóságuk nincsen. Vélemé
nyem szerint alkalmazottait állami intézeti alkalmazottak
nak kell tekinteni. Mivel az állami intézeti alkalmazot
tak nem esnek öregségi stb. biztositási kötelezettség a
lá, a müegyetemi és a debreceni nyomdák alkalmazottait 
öregség stb. esetére nem kell az Intézethez bejelenteni. 
Öregségük, rokkantságuk esetére megfelelő ellátásról a: 
állam gondoskodik. Nézetem szerint nincsen ok arra, hogy 
az öregségi s1:b. biztositásra vonatkozó jogszabályok mó
dosittassanak. " 

A fentieket Csűrös Zoltán rektor 1948. julius 13-án közölte a 
Műegyetemi Nyomda vezetőségével./159/ 

x x 

A nyomda vezetésében a felszabadulás után változás állott be. 
1945. julius 19-én közölte a VKll-el a gépész- és vegyészkari dékán, 
hogya julius 14-i tanártestületi ülésen határoztak és a mechanikai 
technológiai tanszék mellé 1945. julius hó l-től kezdődő hatállyal 
pávó Elemér nyomdavezető távollét~ idejére egyelőre helyettesi minő
ségben Németh Sándor okl. gépészmérnököt nyomdavezet6vé választot
ta./160/ A VKM augusztus 14-én elfogadta a felterjesztést és megerő
sitette az ideiglenes megbizatást.!161/ Közben pávó benyujtotta le
mondását. Heller Farkas rektor december 24-én kérte Németh Sándor 
véglegesitését, aki 12 évet töltött az Egyetemi Nyomdában üzemvezető 
fómérnökként./162/ A kinevezést a VhK 1946. február 14-én elfogadta 
és besorolta a VIII. fiz.o_ba./163/ 

x x 

89 



;<;émet~ 3á::d.or ebbe::1 a mÜhelybe:r: ismerkedett meg a tipográfia 
eleceivel még gépészillérnökhallgató kJrában, majd hosszabb ideig ok

:evelét félretéve dolgozo:t be=e az itt szokásos segélyért. Később 
mis ~/0~dákban k~pctt alkalmazást és eközben ~egszerezte a mester
levelet is. _'" n;)'-o:r.da személyzetét maga válogatta össze. Az admi
:r:isztráció végzéséhez elegeniónek talált két tisztviselőt. A munká
'lok száu:a neü: volt mindig és változatlanul azonos .. -\. géptermekben 
egy gépszedő, 2-3 gépmester, 4-5 berakónő tevékenykedett. A kötészet 
viszont nem adott állandó elfoglaltságot 2-4-nél több dolgozónak. 
"a sürgősen és ?:lagyobb mennyiségü kör:.yvkötő munkát kellett végezni, 
inkább ~Jlsó. idegen üzemeket foglalkoztatott. Ezen kivJl munkát a
dott még három embernek, akik szükség szerint segédkeztek a szakmun
kásoknak és az anyagmozgatásnál. A Müegyetem státusában csak a nyom
daüzemfelelős vezetője állott. A többi dolgozó fizetését a nyomda 
üzleti hasznábél. keritették ki akollektiv szerződésnek megfelelően. 

x x 
A ;,iüegyetemi Nyomda üzleti forgalmát egyrészt az állandóan visz

szatérő müegyetemi nyomtatványok elkészitése, másrészt az esetenként 
szerzett megrendelések teljesítése tette ki. Látszólag nagyon békes
s8ges a nyomtatványok készitése. Biztos üzlet, mert ki is csinálhat
':oá más a 1:üegyetem részére, ha nem a saját nyomdája. Nem is titkolt 
büszkeséggel jelentette be Hültl Dezső rektor a tanács 1930. szept. 
l-én tartott ülésén, hogy az 1930/31. tanév programjának kefelevona
tát /"amit i~ár a belügyminisztériumtól átvett kisérleti nyomda a
:r:yagával kibővitett mUegyetemi házi nyomda készitett el az órarend
del együtt ff/jóváhagyás céljából a V'1.1\-hez felterjesztette.!164/ 

.:.. valóság biz'Jny mégis az volt, hogy más is igyekezett elcsip
ci valamit a stallumból. A tanács 1932. junius 17-én tartott 3. ren
des iilésén az elnök bejelentette a VKi.: rendelkezését, hogy az intéz
mény ingó leltári vagyonának kezelésével és elszárnolásával kapcsola
tos leltári nyomtatvá:r:ymint.ákat csak és kizárólag a m. kir tudomány

egyetemi ~omdánál kell beszerezni a rendes egyetemi javadalom ter
hére/165/ 

Különösen sok nyomtatvány fogyott a beiratkozások alkalmával. 

Vegyük példaképpen az 1933/34. tanév II. felét. Az órarend előálli
tási ára akkor 0,41 P volt, az eladási ára pedig 0,60 P. A progra
mot 2,34 P-ért készitette a nyomda, a hallgató 4,80 p-t fizetett 
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érte. ;.. származási iv ::' ,0165 P-be került a ?;iüegyetemnek, a beirat

kozáskor 0,04 P-t számoltak érte. Mikor azután lezárult a beirat
kozás, 1934. február 17-én megcsinálták a végső elszámolást. Az el
adott ~lomtatványok árából 645,90 P folyt be, a vonatkozó előálli
tási köl~ség 387,11 P-re rugott. A tiszta ma ra dványk ént őrzött 
258,79 ? sorsára a gondnok azt a javaslatot tette a rektornak, hogy 

beléle 193,- P-t Qsszon szét a'Z.ok között, akik a. nyon:tatvány áru.si

tásával, kezelésével és elszámolásával foglalkoztak. De jusson belő
le azoknak is, akik az ár~sitókat a beiratkozás idején hivatalos 
mur:.káikcan helyettesitették .. c,. fenr.maradó 65,79 P-t pedig számolják 
el az iroda és nyomtatvány átalány javára/166/ 

~ikor az államositás után a nyomdáról a ~liegyetem levette a 
kezét, eluralkodo~t ber~e a bizonytalanság és - ami nem volt szoká
sa, mert sikereit éppen rövid határidőivel aratta - idezavarba ke
rült. A rektori hivatal felszólitása és figyelmeztetése kissé kés
ve, 1949 végén ért oda, s akkor már az államositott nyomda vezető
je 'Jág János men~egetőzött 1950. március 9-én: 

"Hivatkozással levelükre értesitjük Önöket, hogy az ok
levéllirlapok nyomását március l4-ig befejezzük. A szálli
tási késedelem még a nyomda államositásának előtti idejé
ből szá~azik, amiért - sajnos felelősséget ~m vállalha
tunk. nl167/ 

x x 

Ha a belső nyomtatványok folyamatos megrendelés ének megtartá
sa is ~lyen küzdelmet kivánt, hogyne okozott volna gondot az üzle
ti forgalom másik felét kitevő munka megszerzése. Gyakorta maga a 
:iüegyetem próbált anyagi támogatást találni, cogy az arra érde;nes 

mü napvilágot lásson. 1930-ban Bán Tibor, akkor beoszto~t középis
kolai rajztanár megirta " Ékitmény tan" c. müvét és beadvánnyal for
dult a rektorhoz, hogy segitse a. könyv rnegjelenését./168/ l:...1:üegye

temnek erre a célra pénze nem lévén, továbbította pártolólag a ké

rést a 'f'tJ.;-hez. Az meg is hallgatta és 1931. május lS-én kiutalt 
300 p_t/169/ De ez még csak elvi döntés volt, ezért a rektor juli
us 4-én kelt felterjesztésében kérte a segély kifizetését/170/ ami 

1171 / augusztus 12-én weg is történt./- - S ez az összeg már elég volt, 

h05J a nyomda belefogjon a munkába. 
Persze, a nyomdának nem minden akciója végződött ilyen szeren

csésen. Nagyobb összege knél bizony nem egyszer megtorpant a minisz-
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térium és az egyetem is. A Müegyetem rek:;ori tanácsána:< 1932. ju
nius 22-én tartott iil€sén Hültl Dezső rektor jelentette, hogy 

"Dr. Pogány Béla r.y.r.tanár, a fizika tanszék professzo
ra megirván a müegyetem uj tanterve szerint a II. éves gé-: 
pészoérnck hallgatók részére az Ic félévben 6, a II. fél
évben pedig 4 órában előadandó technikai fizika cimU tárgy 
~~önyvét, szeretnők ezt a célból, hogy a hallgatók mél

tánycs 2a pengés áron juthassanak a fontos és tanulmánya
ik folyamán nélkülözhetetlen kézikönyvhöz, müegyetemünk 
~echanikai teChnológiai intézetének nyomdai tanmühelyében 
eléállitani. 

Erre főleg a következő hármas cél elérése ösztönöz: 
1/ elérhető volna az, hogya müegyetemi hallgat6ság 

01cs6 áron jusson jó tankönyv birtokába, 
2/ a sz6banforg6 kivál 6 tudományos munka ilyen módon 

való kiadásával sokkal méltányosabb szerzői tiszteletdij 
volna elérhető, mint valamelyik könyvkiad6 vállalatnál , 

3/ a kinyomatás folytán munkához juttatn6k azt a 20 

derék gépészmérnök növendérJnket, akiket a müegyetemi nyom
da tart el, illetve képez ki elsőrendü nyomdatechnikai szak
emberekké. 

3 célb61 a nyomdai költségek fedezésére forg6 tőkéül 
mintegy 6000 pengőre volna szükség, amelynek valamely a
lapból va16 rendelkezésre bocsájtását kéri dr. Pogány ta
nár ur. 

Többek hozzászólása után a rektori tanács olyképpen 
~atározott, hogy a kérelmet nem áll módjában teljesiteni, 
mert oly elszámolás tár~Ját nem képezo alap, amelyből 
ezen összeg előlegezendő volna, nincse~ A könyvek el
adása esetleg hosszu évekig tarthatna, s ~r ez oknál fog
va is bizonytalan volna, hogy az előlegezett összeg mikor 
térittetnék meg. n /

172/ 

A könyv mégis megjelent 1933-ban. Eogy kellett. s hogy elad
ták, mi sem bizonyit ja jobban, hogy Németh J6zsef, a korában hir
neves müszaki kö~yvkiadó 1939-ben és 1943-ban ujra megjelentette. 
Ezeket ugyan már a Dunántul nyomda készitette. A szerző nemcsak az 
első kiadásban hálálkodott, hanem a későbbi kiadásokban is szedet-
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te az ajánlást: 
·Öszinte tiszteletem és hálám jeIéül ajánlom dr. Mi

sángyi Vilmos Professzor Ur Ö Méltóságának e könyvet, 
melyet az Ö áldozatkész, lelkes és mindenekfölött ön
zetlen fáradozása juttatott nyomdafestéL~ez.· 

Hog;'an és miképpen teremtette elő Misángyi Vilmos a kiadáshoz 
az anyagi eszközöket, nem tudjuk. 

x x 
A nyomda üzleti könyvei elkallódtak, de még igy is jellemző 

képet kaphatunk az Országos SzéChényi Könyvtár növedéknaplóját for
gatya a nyomda müködésének időszakából.·A táskaszámok folyamatossá
gára figyelve megállapithatjuk, hogy tizezren felülre tehető az ál
tala készitett kiadványok száma. Tekinthetné a Müegyetem Központi 
Könyvtára kötelességszerü - de igazán nem könnyű - feladatának, 
hogya nyomda termékeit összegyüjtse és külön katalógusban feltárja. 

Termékei heterogén halmazában különálló cs~portba gyűlnek a 
doktori disszertációk. Olcsón, gyorsan dolgozott a nyomda, s a ke
vesebb pénzü"doktorandusok szivesen fordultak hozzá. Mikor pedig 
készen volt a nyomtatvány, a megrendelő elvitte. Ki tudná már kö
vetni az utját. Néhány .emlék azért maradt. A rektori tanács 1930. 
október ·30-án tartott 5. ülésén 

nZelovich Kornél a közgazdasági osztály dékánja előadja, 
hogya műszaki doktori szigorlati kérvényekhez csatolt 
50 nyomtatott példányból - ha azokból minden tanárnak 
küldenek egy példányt, s csak a fennmaradó példányszá
mokat kapja meg a könyvtár - a könyvtárnak nem áll ele
gendő példány rendelkezésére a velünk csereviszonyban 
lévő hazai testvéregyetemek és főiskolák, illetőleg 
külföldi müegyetemek, egyetemek és főiskolák között 
való szétosztásra. Ezért javasolja, hogy a doktori ér
tekezésekből csak az illetékes osztály beltag jai kapja
nak egy-egy, a közgazdasági osztályon pedig a szeminá
riumok 3-3 példányt, a kültagok s a többi osztály taná
rai csak akkor, ha kérnek. A többi példány a könyvtár 
rendelkezésére bocsátandó. n /

173/ 

De nemcsak igy esetleges en, hanem közvetlenül is jutott a nyom
da munkájából külföldre. A rektori tanács 1935. október 30-án tar-
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tott l. rendes ülésén Czettler Jenő elnök bejelentette, hogy 
"mivel a müegyetemi szervezeti szabályzat 61. §-ának 18. 
pontjába~ emlitett mindenféle müegyetemi kiadvány néhány 
példányának a későbbi időkre való megőrzésére elsősorban 
a müegyetemi Központi Könyvtár hivatott és minthogy a 
~üegyetemí kiadványok a nyomdai előállítás után ujabban 
közvetlenül a müegyetem központi raktárába szállittat-
nak be, aho~an a különféle kiadványokra igényt tartó 
müegyetemi intézetek és hivatalok részére az egyes ki
adványokból a szükséges példánYOk osak az igénylő inté
zetek vagy hivatalok vezetőinek a gondnoki hivatal lát
tamozásával ellátott elismervények ellenében szolgál
tattattak ki, a Sz.Sz. 79. §-a alapján felállitandó mü
egyetemi gazdasági hivatal müködésének megkezdése után 
pedig a központi raktárba elhelyezett emlitett kiadvá
nyok a gazdasági hivatal igazgatója vagy helyettese ál
tal aláirt igénylési jegyek alapján lesznek kiszolgáltat
hatók, a Gondnoki Hivatal utján utasitotta araktárnokot, 
hogyezentul a müegyetem mindenféle kÖnJ~szerü kiadvány á
ból/mint pl. a különféle szabályzatok, a programm, az ó
rarend, a rektori beszámoló és székfoglaló beszédek stb./ 
mindjárt a nyomdából történt beszállitásuk után 30-30 
példányt adjon át megőrzé3 végett a müegyetem Központi 
Könyvtárának s az előbb emlitett szabályszerü módon lát
tamozott elismervény eken illetőleg igénylési jegyeken a 
kiadványok átvételét a Központi Könyvtár vezetőjével vagy 
annak heiyettesével ismertesse el.·/174/ 

Innen ugyan nem derül ki, de bizonyos, hogya Müegyetem könyv
szerű kiadványai is cserepéldányként használódtak fel. 

x x 
Végezet'il pedig szivesen mondunk köszönetet pávó Elemér és 

Németh Sándor okl. gépészmérnököknek, amiért megengedték, hogy tár
gyi emlékeik Közt kutatva válogassunk és azokat is felhasználhas

suk. 
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VII. A nyomda termékei 

a. Alapitásától 1930-ig 

A Müegyetemi Nyomda történetének első szakaszában készitett 
termékeiből éppen csak mutatóban maradt ránk néhány darab. Űrlapok, 

irattári nyomtatvány-kellékek, un. akcidencia. KutatásUIL~ alkalmá
val a BME rektori irattárában véletlenül találkoztunk néhány, az 
ügyiratot egybefogó köntössel, amelyeket a mi nyomdá~~ készitett. 
Bizony nem a legsikerültebb munkák. A választott betÜIDéret, a szer
kezeti elhelyezés a mesterséget éppen ismerő, de abban még nem elég
gé otthonos és főként kevésbé csiszolt esztétikai érzékü~omdászke
zére vall • . ~ig van okunk feltételezni, hogy az elle~~ezőjét bizo
nyitaná ennek a szakaszank bármely, esetleg később felbukkanó nyom
daterméke. 

b. 193ü-tól az államositásig 

Ez a szakasz a nyomda termelőképes üzemmé válásának korszaka. 
Ekkor már a saját kifejezési formáját kereste, és az adott lehető
séget igyekezett maximálisan kihasználni. Ez nagy mértékben sike
rült is. Ha a periodikusan ismétlődő nyomdatermékeit vizsgáljuk, 
jól megfigyelhető, hogyan változtatta meg az utód az örökül kapott 
konvenciékat a maga izlése szerint és hogyan utánozta á nyomda pol
gárjogot nyert, jellegzetes formáit. 

A BME rektori irattára megőrizte számunkra a Kisérleti Nyomda 
felsze~elésének leltári felsorolását. Eszerint több mint kétezer, 
különböző nagyságu és tipusu fabetüt és mintegy 85 mázsa fém betü
anyagot vett át a Müegyetem. Bármilyen választékot is kinált ez a 
tömeg, mégis korlátot jelentett, mert csökkentett termelése és üz
leti tevékenysége mellett nem is gondolhatott uj betüanyag beszer
zésére. Még ezen belül is szükitette a lehetőségét az a tény, hogy 
mindig takarékoskodnia kellett a papirral, mert csak igy tudta tar
tani nyomtatványainak alacsony, versenyképes előállitási árát. Az 
utkeresésről mégsem mondott le, kihasznált minden lehetőséget, hogy 
ujat, sajátost teremtsen. Szükre szabott bizonyitási lehetőségünket 
igyekeztünk ugy értékesiteni, hogy a megjelenési évek számának nö
vekedtével a reprodukált és leirt termékek egyen~ kifejezési for
mák keresését és végül megtalálását mutassák be. 
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9(;181 c: 
A b~dspes,i.i M. Ki.... József Műesye1:em 
épíiés!l!:haHgaió,nsk tervkiAHitása 'B30c 

Ausstellung der Eniwürfe del" studiel"en. 
den Architekten der budapester Kgl. 
Ungarischen "J o s ef" Pclytechnisehen 
Hochschule 1930. 

Exhibilion .of "I:ans' prepared by the· stu. 
dents af architecture of the Royal Hun
garian "Joseph" Tecbnical University in 
Budapest 1930. 

Exposition des projets des éludiants en 
. architeemre de l'Universiié Royale Hon
groise "Joseph" d~s Sciences Techniques 
iB Bqdapest 1930. 

Espositione dl progetti degli sludenli di 
archatetbu"a della Regia Ungher-ese Uni
wer~ita "Giuseppe" doUe Scienze Tecnlche 
di_ Budapes'l: 19S0R' 



Elsőnek talán vizsgáljuk meg a 'termelt períodikákat. A fOlyó
iratok szerkesztői kezdetben a Müegyetemhez fűződő kapcsolatuk ré
vén előlegezett bizalombél fordultak a Műegyetemi Nyomdához, később 
azonban az eredményes munka és az előnyös árak miatt is kitartot
tak mellette. 

AnyagVizsgálók Közlönye. A Rejtő Sándor szerkesztésében meg
indult folyóirat hosszabb szünetelés után 1928-ban folytatódott a 
6. kötetével • .sz a Királyi ~agyar Egyetemi Nyomda sajtója alól ke
rült ki, s még a 8. kötet l. száma is ott készűlt 11930. juniusi. 
A rendelés megszerzése a tartalmas és jórészt elméleti cikkeket 
közlő lap előállítására nemcsak anyagí bázist jelentett volna a 
Müegyetemi Nyomda számára. hanem a kis műhelynek és munkásainak 
tüzpróbája lehetett volna. Méltó módon folytatni azt, amit az or
szágszerte hires Egyetemi Nyomda csinált. Mis ángy i Vílmos, a lap 
felelős szerkesztője bizott a nyomdájában és a 2. szám elkészité
sére a Műegyetemi Nyomdának adott megbízást. Nem csupán az·offici
na megsegitésének gondolata vezette, hanem a Uagyar Anyagvizsgálók 
Egyesűletének érdeke is' •. Az Egyetemi Nyomda kiválóan dolgozott, de 
magas árakat számlázva, sőt - kimondhatjuk az Egyesület anyagi 
erejéhez mérten megfizethetetlenűl drágán. 1929-ról még közel 90C 
pengős nyomdatartozása volt a Közlönyre az Egyetemi Nyomdánál. A 
közgyűlés pedig 6.300 pengős költségelőirányzatot fogadott el 1930-
ra. Ha ezt az összeget teljes egészében elv1.;;zi az Egyetemi Nyomda, 
ez az Egyesület anyagi romlását jelentette vG~~a. 

A Műegyetemi Nyomda elkészitette a 2. SZ5l'ot és a kötet tar
talomjegyzékét. Nevét ugyan nem tűntette fel ra~a, talán tartott 
a kritikus fogadtatástól. Pedig tagadhatatlanul < nyomda munkája, 
mert a tipográfiai azonositás kétségtele=é teszi ~z eredetét. A 
szedés kifogástalanul sikerült. Minóségi romlást i1~ább papiranya
gában találhatunk. ri választott betütipus kissé ZSUl,lttá tette 
a szedéstükröt, mert már itt megkezdődött a keresése ~ak az e
gyensulynak, mely a maximális felületkihasználás mell~t még biz
tositja az olvashatóságot. De bizonyította, hogy minte~ negyedé
velolcsóbban tudja végezni a munkát, mint az Egyetemi homda. 

Fejlődése során a nyomda kinőtte a kezdetben kifogli·l.1 lhatÓ 
jelenségeket, s egy esztendő mulva már elsőrangu szedésbel és nyo-
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másban készitette a folyóiratot. 1933. május 5-én tartotta a Ma
gyar Anyagvizsgálók Egyesülete 23. választmányi ülését. Ezen je
lentette be Misángyi Vilmos, hogy a legközelebbi közgyülésen meg 
akar válni a Közlöny szerkesztésétől és utódjául Czakó Miklóst 
fogja ajánlani. Az 1933. junius lQ-én tartott 28. rendes közgyü
lés Czak6t meg is választotta és a ll. kötet 3-4. száma /1933. 
március-április/ már az ő szerkesztésében került sajtó alá. A Mü
egyetemi Nyomda számára a szerkesztőváltozás'szerencsére nem ho
zott semmi váratlan fordulatot. Továbbra is megkapta a lap nyomá
si munkáját, sőt szerepét vér Tibor titkár beszámolója még rJlön 
is hangsulyozza és kiemeli, midőn a bucsuzó szerkesztő munkáját 
és érdemeit méltatja: 

"Másfelől a vezetése alatt álló nyomdában a nyomda
technikát kitanulni akaró mérnök-kartársaink munkáját 
felhasználva, olyan nyomdai árkalkulációval tudott dol
gozni, amely a mai gazdasági bajok s egyesületünk erő
sen csökkenő bevétele mellett is képes volt ad6sságmen
tesen a bő terjedelmet biztositaní.·/175/ 

1935. szeptemberében tartotta a Magyar Anyagvizsgálók Egye
sülete a III. Nemzetközi Sin-Értekezletet Eudapesten. Most érke
zett el a nyomda számára az alkalom, hogy képességei kifejtésével 
meghálálja"az előlegezett bizalmat, másrészt végrehajtsa vakmerő 
kisérletét. A Közlöny is méltóképpen akarta ünnepelni a rendkivüli 
eseményt. Terjedelmes, nemzetközi igényü kötetet készitett elő az 
értekezlet anyagából, és beiktatta alapba. 

A nyomda most valóban figyelemreméltót alkotott. Felszabadi
totta magát az öröklött formák nyügéből, uj boritót tervezett és 
módositotta a tipográfiai elrendezést. A nyomda azután az ünnepi 
füzet átalakitott külső formáját továbbra is megőrizte. Nem tért 
vissza a régihez, hanem a sikeres uj alakot másolta, csak egy kis
sé szolidabban. 

Az 1939. junius 27-én tartott 34. rendes évi közgyülésen a 
szerkesztő leköszönt, s helyébe Jáky Józsefet választották meg. 
A nyomda még ekkor őrizte pozícióját, de a 18. kötet 4. számának 
/1940. szeptember-október/ elkészitése után kénytelen volt elhári
taní a további megbizást. A következő szám munkáját már az nÉlet W 

Irod. és Nyomda RT v~gezté elfogadván és megőrizvén a Müegyetemi 
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~yomda teremtette formáját a folyóiratnak. Ez a periódika volt 
egyébként, ~elyről a nyomda legutoljára mondott le a 2. világ
háboru kitörése előtt. 

Hidrológiai Közlöny. 192~ben a magyarhoni Földtani Társulat 
Hidrológiai Szakosztályának évzáró ülésén Papp Ferenc titkár beje
lentette, hogy a szakosztály évi pénztári maradványa nec lesz ké
pes fedezni folyóirata rövidesen megjelenő 9. kötetének kiadásait. 
~egrendelte ugyan a nyomdai munkát a váci kir.orsz. fegyintézet 
köny~~omdájától, de a diját csak későbben törlesztette le abból 
a oegtakaritásból, amit a fuüegyetemi Nyomda olcsóbb egységáraiból 
szerzett. 

193C-tól fogva a nj-omda megrendelői közé számithatta ezt a 
folyóiratot is. A 10. kötetét már megváltoztatott cimlappal készi
,i: szétosztja a lapet. Egyiket a belföldnek, másikat a ~llföldnek 
szánja. Elhagyják a régi címlap kétnyelvü cimnyomását. A magyar 
szövegü kötet cimlapja csak magyarul, az idegen nyelvüé csak néme
tül készül. De még ez a kétségtelen nagyvonaluság is kevesebbe ke--' 
rült a küegyetemi liyomdánál, mint a régi helyen. Ilyen megosztás
ban a példányszám megállapitása még nehezebb volt, hiszen valójá
ban két önálló lap készült. Akillf'öldnek szánt folyóirat. önálló 
kötetszámozással és cimlappal, saját lapszámozással és benne a ma
gyar cikkek teljes német forditása mellett azok francia ny~lvl ki
vonata is. A ll. kötet megint egyesiti a foly6iratot. Gazdagabb, 
olcsóbb kalkulációt adhat a nyomda egyetlen kötetről. Az idegen 
nyelvi forditásokat és referátumokat nem késziti már önálló eim
lappal, hanem folyamatos számozással beleilleszti a folyóiratkötet 
egységébe. Van benne olyan cikk, amely - a s:::erkesztőség mentege
tőzése szerint - magyarul nem is, hanem csak németül jelent meg a 
sulyos gazdasági helyzet miatt. A ~2. kötetben találták meg végre 
a megfelelő formát. Itt minden egyes cikk önálló egységet alkot, 
ami a különlenyomat szempontjából sem közömbös. Tehát a magyar 
nyelvü szöveget rögtön követi az idegen r~elvü forditás.' En.~ek a 
kötetnek a nyomdaköltsége 1.856 peng ó és 70 fillér volt, a 15. kö
teté pedig 2.659 pengő és II fillér,. A 16. kötet elkészitéséért 
1,526.- pengót számlázott a nyómda, _:-'z 1939-re szóló, de 1940-ben 
nyomott 19. kötet már az nÉlet" nyomda munkája. A nyomdaváltozás, 
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de bizonyos mércék-ü infláció is 3.100 pengőre növelte ennek a kö
tetnek előállitási költs~gét. 

~üegyetemi Közlemények. A ~üegyetem első nemzetközi igénj-ü 
periodikája volt. Nagy szükség volt reá, s hogya szerkesztÓk ma
gas mércéjü válogatása nem volt arisztokratizmus, hanem a ~úegye
tem tudományos eredményeinek reális értékelése, bizonyit ja a Peri
odica Polytechnica decenniumát is tulhaladt folyóirat. A magyar 
müszaki tudománynak előtte nem volt ilyen sulyu és igényü időszaki 
kiadványa. A felszabadult magyar szellemi élet kért benne helyet 
és kapott a világ tudományosságában. A Müegyetemi Közlemények el
ső füzetének előszavában irja Mihailich Győző egyetemi tanár, a 
~érnöki Továbbképző Intézet igazgatója 1947 januárjában: 

".~d ruins and destrcution Life irresistibly began. 
The Technical University looks like a besieged fortress. 
These two years have been full of desperate struggles. 
Lectures began immediately after the siege, work was 
also taken up and research continued according to 
possibilities. The staff of professors of the Universi~y 
is fully aware that the main factors of recovery for our 
small Nation are scientific work for the solution of our 
great problems and research for new sources of energy. 
Reconstruction work has to be carried on with the 
greatest as si duity in spite of the incredible difficulties. n 

Nemcsak a Periodica Polytechnica uttörője volt ez a folyóirat, 
hanem az Acta Technica Scientia Hungaricae, a Magyar Tudományos A
kadémia lapja közvetlen elődj ének is tekinthet iik. 

A Müegyetemi Közlemények kinyomását első munkái között vállal
ta a nyomda. Már az l. évfolyama is a nyomdától elvárt igényes, vi
lágos tipográfiával készült. A szerkeszt\!st okolhat juk azért, hogy 
ebben az évfolyamban nem. elég körültekintő a közölt anyag mutat ó ja. 
A füzetek tartalomjegyzékéből hiányoznak a cikkek kezdő lapszámai, 
s ez megneheziti a tájékozódást. A 2. évfolyam azután kiküszőbölte 
a hibát, és minden tekintetben kifogástalan produ.~tum lett. Sőt az 
elsők között látjuk magyar folyóiratban feltÜDr.i a cikkek élén az 
Egyetemes Tizedes Osztályozás szakszámait. Boritólapjának szerkesz~ 
tése a 30-as évek elején szokásos kompozició modern átültetése. A 
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3. évfolyam elso számával - ugy tudjuk - megs~Xnt a lap. 

Technika. A Magyar Mérnökök Lapja. Tizéves jubileumát ünnepel
te a folyóirat uj kötetében, 1930-ban, s ezt már a hlüegyetemi Nyom
da készitette. Rögtön nehéz feladatot vállalt magára, amikor kinyom
ta az é-r.folyam 7. számaként a Müegyetem épitészhallgatói tervtanul
mányainak szentelt gyüjteményes kötetet. A folyóirat boritólapját 
már korábban elkészitette a m.kir. állami nyomda, s a Müegyetemi 
Nyomda ezt használta fel a következo évfolyamhoz is. 1932-ben vi
szont maga készitette, de csak egy izben. 1933-ban elvetette az 
örökölt szecessziós fedőlaptervet. Ujat, egyszerübbet és saját sti
lusut alkotott helyette. 

A gazdasági élet romlását megérezte a lapot fenntartó két 
szervezet is, a Magyar Mérnökök és Épitészek Nemzeti Szövetsége 
és a Hungária Magyar Technikusok Egyesülete. A 15. évfolyam elkez
désekor a főszerkesztő, Pattantuys Á. Géza mentegetőzött, hogy 

"ha talán szürkébb lett is a 'Technika' köntöse és át
hidalhatatlannak látszó anyagi nehézségek következtében 
késedelem is állott be a lap egyik-másik számának szét
küldésében," 

azért bizakodik, hogy ennek a kötetnek megjelenését biztosithatja. 
Elhagyta a folyóiratból a szervezetek hireit és a felszabadult he
lyen szakcikkeket közölt. Tehát a mozgalmi élet helyett a tudomány 
még gazdagabb müvelését választotta, mert az érdeklődő szakemberek 
támogatását várta. 

A 18. évfolyam igazolta politikája helyességét. Uegváltoztat
ta a folyóirat alcimét is: A Magyar Mérnök Lapja került a régi he
lyébe. A nyomda uj boritólapot konstruált hozzá, világosat, moder
net. A főszerkesztő hamarosan büszkén jelentette, hogy a folyóirat 
anyagi egyensulya helyreállt. 

nA hónapokkal elkésve megjelenő, összevont számok helyett 
immár egy év óta fehérebb papiroson, ,változatosabb tarta
lommal, gazdagabb képanyaggal és pontos időközökben ki

adott lappéldányok a látható jelei ennek a fejlodésnek." 

A 20. évfolyam 6. számának elkészitése után a ~üegyetemi Nyom
da átadta a folyóirat nyomását az -Élet" nyomdának. 
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Vic': nális Dugóc.uzó. A L:üegyetemi Nyo!Jda készitette a kedvelt 
h~oro5 la~ ~énanJ kötetét 1931 és 1940 közötto Ez a szórakoztató, 
:J.:;-oDdatecbii:ailag k~.:.lönös bravuxt kiváná folyóirat - amint ez két
se~telenül =ost nég megállapitnató - 1933-ban került a n~Qmdába. Az 
eddig is~e~t els 5 két kötet a Pátria nyomdában készült./176/ De az 
1933. évi kötet kolofon jában már ez áll: 

"Szedték és nyooták: a ID.kir. József Müegyetem sokszoro-
sitó és papirosfeldolgozó laboratórium okleveles gépész
mérnök gyakornokai és abszolvált ·uérnök növendékei az 
1932/33. tanévben." 

Az 1936. évi kötet előállitóiként ők olvashatók változatlan 
szövegben, osak a tanév lépett 1935/36-ra előre. Ebben a kötetben 
Fává Elemér már kinő a szerkesztőtársak közül, s megtisztelik az 
'örökös főszerkesztő" oimmel. Ugy véljü.:>e, hogy alap elkészítésére 
nem csupán azért vállalkozott a nyomda, hogy üzleti forgaluát növel
je. Itt tudta igazán kifejezni önmagát. Felhasználta minden tipográ
fiai lehetőségét, hogy hiven tükrözze a tecp.nikus humort. A Viciná
lis Dugóhuzó egyedülálló a maga nemében. A mérnöki fantázia kegyet
len kétkedése olyan szabadosságot, a gáttalan kifejezésnek olyan tá
madhat.atlan jogát Yivta ki a 1iüegyetem lceretein belül, amilYet egyet
len vicclap sem tudott magának megszerezni. Virágkorát pedig éppen 
akkor élte, amikor a ~üegyetemi Nyomda mühelyében készült. Csak ön
magán tréfálkozhatott ilyen kiméletlenül a :.:üegyetem. 

Az 1936. évi után feD-~radt legközelebbi kötet as 1944-es. Ezt 
már a ;,;érnökök llyomdája készítette. Tárgyi források hiányában csupán 
feltétele'zzük, !:ogy 194C-ig kapcsolata lehetett a Vicinális Dugóhuzó
na~ a ~yorr.dával. De utána semmiképpen, hiszen kénytelen elháritani 
minden folyóiratra vOn3tkozó rendelést munkaerőhiány miatt. Pedig a 
lap még 1944-ben is magáénak vallja pávó Elemért, amikor a "passziv 
ósfőszerkeszt.ő" diszitő jelzővel emeli a munkatársak élére. 

x Je 

A folj'óiratnyomás gazdaságilag kifizetődőbb, mint gondolnók. 
Erre törekedett lLinden nyomda, u:ert számithatott a különlenyomatok 
megrendelésére is. S mig a szedés állott, egyszerü volt levonatot 
készíteni a ciL~ről. A ~üegyetemi Nyomda is idejében felfedezte ezt 
a lehetőséget. Nem tudjuk felmérni az általa készitett különlenyoma
tok számát, de a nyomda vezetőinek emlékezése szerL~t jóformán min
den cikkről készült. Rülönlegeset nem produkálhatott bennük a ~üegye-. 
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temi Nyomda, hiszen ez a folyóirat egy részének megismétlése. Csak 
a legritkább esetben rendelt hozzá boritót vagy cimlapot a szerző, 
~ert az ar~agi kiadást ez jócskán növelte volna. 

~égis azokb~l a eim- vagy boritólapos klilönlenyomatokb5l válo
gattun.:-c ide néhányat,. melyeket a Budapesti Ii.üszaki Sgyeteffi Központi 

í~ön,yvtára őriz. '::zek le6'nagyobb része a nyomda államositása után 
visszakapJtt könyvanyagból ered, melyet a Uechanikai Technológiai 

lntézet adott át a kö~vtárnak. A különlenyomat ok bemutatásánál 
időrendet tartunk éppugy, mint a továbbiaktan majd a más jellegli 
kiadványcsoport demo~strálásába4, hogy megpróbáljuk a folyamatát 
érzékeltetni a nyooda saját kifejezésformája keresésének és megta

lálásának. A nyomda különlenyomatai általában eltérnek a szokásos
tél, mert szinte mindegyiket.átpaginálták. 
1930. A budapesti c.kir. József ~üegyetem épitészhallgatóinak 

tervkiállitása. 1930. /Bp. hl. kir. József hlüegyetem Mech. 
Techn. Intézet nyomdája./ 18,1 p~ 48 p.l i; 30 cm. /Klny. 
Technika 1930. 7.sz.1 

Ennek a különlenyomatnak a boritólapja bizonyit ja, hogya nyom
da tudatosan bontotta a hagyományos formát. Ez a törekvés erőtelje
sen hatott az arányok ujszerü elosztására. 
1931. /BRESZTOVSZKY Béla:/ A M.kir. József-Müegyetem ~üszaki 

Uechanikai Laboratóriuma és a vele kapcsolt Kisérleti 
j.llomás. Ep. !.t:üegyetem, Mech. Techn. Intézet. 16 p. 
30 cm. /~lny. Technika 1930. 10.sz./ /Közlemények a m. 
kir. József-IDÜegyetem Müszaki Mechanikai Laboratóriumá
ból és a vele kapcsolt kisérleti állomásból. 10. füz./ 

Antikva betüvel arányosan szerkesztett cimlap. Elsőrangu papiron ki
tUnő klisékról készült szép nyomás. 

GÁLLIK István: A krómacélokkal végzett kisérletek és 
kapcsolatos tanulmányok. Bp. M.Kir. József-Müegyetem 
Mech. Techn. Intézet.' 1,59 p. 22 cm. /Klny. Anyagvizs
gá16k Közlönye 9.évf. l-2.sz./ 

Ennek a kötetnek a cimlapja arra mutat, hogy a nyomda fejlődése nem 
volt folyamatos, elófordult~~ benne kisiklások. A cim tulzottan fel
lazitott, széthulló verzális szedése teljesen elhibázott. 

1932. KOTSIS Iván: A korszerü lakás épitésének prOblémái. 
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A groteszk betüt gyakran használta a nyomda, s kellő ~a~ulati ha
tást tlldott vele kelteni. Váratlan és feltünően ujszerü a eim szö
vegéne~ oldaltengelyes elrendezése. A szöveget pedig áttördelte 
felényi tükörre. 

vÉR Tibor: Szerkezeti anyagok viselkedése magasabb hő
mérsékleten álland6 terhelések alatt. Bp. M.kir. J6-
zsef-Müegyetem. 44 p. 4 t. 23 cm. !Klny. Anyagvizsgá
lék Közlonye 9. évf. 7-8. sz.! 

A cimlap elrenéezése középtengelyes. Egyébként az antikváb6l sze
dett füzet cimlapjához groteszk betüt használta~. A két párhuzamos 
vonalból álló keret elónyteleni.il befolyásolja a cimlap hatását. 
1933. !3R.ESZTOVSZt~Y Béla:! A magyar cementszabályzat átdolgo-

zásával kapcsolatos kísérletek. Bp. Müegyetem, Uech. 
Techn. Intézet. 52 p. 22 cm. !Klny. Anyagvizsgá16k 
Közlönye 1933. 5-6. sz.! !Közlemények am-kir. J6zsef
müegyetem Uüszaki Uechanikai Laborat6riumáb61 és a 
vele kapcsolt kisérleti állomásb61. 13. füz.! 

?ömören, de antikváb61 arányosan szerkesztett cimlap. A 12 sornyi 
szöveg széthuzott elhelyezése a cimlapon régies hatásu. Sajnos, 
e~~el az elrendezéssel később is gyakran találkozunk a nyomda 
termÉkein. 

PATIA1iT'iUS .lÍ/brahám;' Géza: Változó sebességü folyadék
sugár reakci6ja és mucrL~ája. Bp. fu. kir. J6zsef-müegyetem. 
II p. 30 cm. !Klny. Technika 1933. 5-6. sz.! 

A 30 cm magas cimlapon a eim szövege, a szerző neve, a különle
nr-mat és az impresszum adatai egymástól széles térközökkel elvá
lasztva kapnak helyet. Az ilyenfajta tipcgráfiai elrendezés a nyom
da sok termékére jellemző. 
1934. GALLIK István: Az 1932. évi zürichi II. nemzetközi sin

értekezlet tárgyalási anyagának ismertetése. Bp. !M.Kir. 
József Nádor ~üegyetem Uech. T~chn. Intézet nyomdája.! 
44 p. l lev. 18 cm. !K1ny. Anyagvizsgá1ók Közlönye 
1934. 9-10.sz.! 

Az antikváb61 szerkesztett cimlap már ismerős, tehát a nyomdára 
jellemzé arány szerint készült. 
1935. TATRAY István: A telepítés mérnöki feladatai. Bp. 

!M.Kir. József Kádor ~üegyetem Uech. Techn. Intézet 
nyomdája.! 7 p. 32 cm. !Klny. Technika 1935. 2.sz.! 
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Saját~5nak ~evezheté groteszk betü kompoziciós cimlap. 
V:... ..... Titor: Az anyagvizsgálat korszerü problémái. :Liért 
nem elegendők a tel~ez5 számára a sztatikus vizsgálat
bél =-:rert anyagjelleo.zők? Bp. /!.:.kir. József Nádor 
~liegJeteo, ~ech. Techn. Intézet nyomdája./ 55 p. 
2 t. 25 cm /Klny. Anyagvizsgálók Közlönye 1935. 
1. sz./ 

A hosszu ciosorokat kifogástalanul helyezte el az antikva szerke
zetben. 31sőrangu papiron tiszta nyomás. 
Az 1936 És 1937 esztendő termÉkei a két sajátos stilus megerősödé
sét jelenti. Használatuk biztonságos. Olykor az antikva cimszerke
zeten belül hangsulyozó mÉretváltoztató sor jelenik meg. 
1938. PAPP Ferenc: Szent István korabeli épitőkövek a Dunán.. .. 

tulról. Bp. ~.kir. József Nádor Müegyetem Mech. Techn. 
Intézet nyomdája, Budapest, XI. Müegyetem-rakpart 3. 
7 p; 34 cm. /Klny. Technika 1938. 10.sz./ 

Középtengelyes, antikvából szedett cimlapot illesztettek a mind
össze öt oldal terjedelmü különlenyomat elé. 

PAPP F/erenc/: Die warmen Heilquellen von Budapest. 
Chne Berührung medizinischer Belange. Bp. M. kir. 
József Nádor süegyetem, Mech. Techn. Intézet nyomdá
ja, Budapest, XI. ~üegyetem-rakpart 3-5. 207 p. l t. 
24 cm. /Klny. Hidrológiai Közlöny 1937./ 

~ nagyértékÜ tudományos munka szedése, nyomása gondos nunkára vall, 
cimlapja azonban teljesen elhibázott: groteszkből szedett sorok 
antikva sorokkal váltakoznak rajta. 

P.ü..T:T.fu'TY'"űS Á/brahám/ Géza: !';unkagépek hajtásának üzem
tani feltÉtelei. Bp. 9 p. 30 cm. IKlny. Technika 
1938. 6.sz./ 

A megszokott antikva szerkesztésü eim- és boritólap sajtóhibával. 
/~indkettőről hiányzik az eredeti cikk eimének i betUje./ 
Az emlitett néhány stilustalanságtól eltekintve a nyomda cimlap
szerkesztése a maga teremtette formákat ismétli. 

A felszabadulás után készitett különlenyomat ai azonban már sze
gényesebbek, igénytelenebbek, nem találták meg az itt alkalmazható 
modern formákat. 
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1947. .J.Qt József - SZILVÁGYI Imre: Sur les valeurs de 
résistance du bitu~e. Bp. ~üegyetem. Uüegyetemi 
Nyomda. 15 p. 24 cm. /iany. ~~üegyetemi Közlemények 
1947. 2.sz./ 

3átortala~, stilustól elütő, egy csomóba hordott betühalmaz a kü

lönlenyo~t cimlapja és még sajtóhiba is van benne. 

~:eg kell még emliteni két kiadványcsoportot , amelynek darab
jaiból jónéhányat megtalálhatunk a Budapesti ~üszaki Egyetem Köz
ponti Könyvtárában. Egyik a Lüegyetem hivatalos kiadványait fog
lalja magába: órarendeket, programokat, beszédeket, szabályzato
kat. Ezek közül: kerültek ki egyébként a nyomda első munkái is, és 
nem kis mértékben volt büszke is rájuk az egyetem. Alig készült o
lyan kiadvány, amelyről a rektor elfele~~ezett volna emlitést ten
ni a tanácsnak, s a szerkezeti változtatásokhoz véleményét kérni. 
A nyomda is magáénak tekintette ezeket a kiadványokat és gyakor
lati tar~cso~~al segitette a szerkesztését. Igy lett azután a 
szemeszterenként elkészitett hivatalos információs anyag szerény 
füzet éból a ~üegyetem oktató és tudományos mtuL~áját feltáró és 
megőrző kötet. Tartalmi gazdagodásával együtt járt kiállitásának 
változása. Csaknem minden kötetnek uj, eredeti eim, illetve bori
téklap-tervet készitettek, s ezeken a groteszk betü dominált. 

Utoljára hagyt uk a külső megrendelők számára készitett nyom
tatványokat, ahol a szerző in.~ább beleszólhatott a tipográfiai 
tervezésbe. De amikor a nyomda már megteremtette saját stilusát és 
azt elfogadták, nem voltak nézeteltérések. A megrendelők legnagyobb 
részét kitevő doktorandusok meghallgatták a gyakorlott tipográfus 
ésszerü tanácsait. 

A jó nyomtatvár~ általános követelményeinek kielégitésén tul 
beszélni kell azokról a jegyekről, melyek jellemzői a )~üegyetemi 
Nyomda sikerült kiadv2~ainak, és amelyek első rátekintésre is el
árulják a nyomtatvány eredetét. Két betütipussal rendelkezett a 
nY,omda: antikvával és groteszkkel. Figyelemre méltó, hogy milyen 
gyakran alkalmaz zák a groteszket a harmincas évek elején, amikor 
még sokan idegenkedtek ettől a modern betütől. A nyomda termékei
nek külső formáját elsősorban a cimlaptervezés szabja meg. A eim
lap tükrének alsó és fels Q harmadában helyezik el a sorokat, de 
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olykor rákényszexülnek arra is, hogy a többnyire szabadon hagyott, 
levegős középső rés~t is igénybe ve~Jék. Antikva betüból szedett 
cimlapjaik javarészt középtengelyesek, a groteszk betüs cimlapok
nál viszont a harmincas években következetesen alkalmaz zák az 01-
daltengelyes, vagy többtengelyes elrendezést. A negyvenes években 
megjelent kiadványaik viszont azt a benyomást keltik, mintha fele
désbe merült volna ez a tudatos cimlaptervezés /groteszk betüből 
is hagyományos, középtengelyes cimlapokat szednek/o 

Összefoglalva megállapithatjuk, hogy a Müegyetemi Nyomda a
dott lehetőségeit igyekezett maximálisan 'kihasználni, s főként 
a harmincas években sajátos tipográfiai stilus kialakitására tö
rekedett. S ez a st ilus harmónikusan illeszkedett bele a két há
boru közötti magyar könyvnyomtatás egészébe. 
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II .BeDt::: Ia.j::2: A =é:2nc~:ö~ 2zociilis és gazdas;S:.:i Vi2Z0:iJyai 

3udapes-:en. /3:ati.szti.::ai KözleI:le!lyei: 71.köti o ...,. • .szo!25.p. 
2/ Zeú:;ay :J~Z2Ő: ;.. ::-~:L."'1~:an:::::"L::.il:'2~g al3i..-ula.sa a 3ze:'lemi pá-

lyiL L~=ébe~ Budapesven. /S~aGi2Z~~ai Közle~ények 60. 

3/ S=abolc5 Ottó: ~~kaDélküli diplomások 8 Horthy-rendszer

ben 1919-1944. Bp, 1964-. 62-63. p. 
~/ ~olni= Olba: ~ főiskolai hallgatók szociáli.s és Gazdasági 

"';-iszonjrai 3:lGapes"Gen. /Statisztikai Közlemények 54.kö,;;. 

5/ 
ó/ 

7/ 

VI 
9/ 

101 

;;.:2z.1 
-r 44-·p. 

I.:o ln 3.!:' i.m. 23xp. 
Uo ln ar i .:::l. lO.p. 
L!olnár i.m. 114zp. 

Molnár i.m. 67"p. 
:.10 ln ar i.m. 22.p. 

i.:olnáJ: i.m. 5000. 
III BUdape",ti Mii",zaki EgyeteB re::::;ori irattár 587/1921-
12/ B13 r.it. 279/1921; oó3/1921. 
13/ 3~ r.it. 3682/:921. 
14/ 3:.:E r.it. 3173/1923. 

15/ B~~ r.it. 17/1931. 
161 SZily KábáL rektor 1:le;Dyit6 beszéde az 1927/28. ;;anév

re. 49-51.p. 
17/ Bene i.m. 28.p. 
lS/ A 7echo~a 14. ~ötetében /1933/, a 116. lapoD az alábbi köz

le;;:ény jelent neg: "Felhivá",! Az ebult nyár folyanán alli

tólag több idegen llérnök érkezett hazankba főleg NéEetcr
szágból, akik itt letelepedve a gazdasá6i életben elhelyez

~edést találtak és ősszekőttetéseik révén ki2zori~ják a ma
gyar mérnök,-jket állá",aikból va€y elütik az ifjuságat az el

helyezkedé", lehetö",é;étől. 1,;iDth:J§;Y ilyen és hasonló pana

szok orvoslása vége~t eredcényesen csak konkrét esstek fel
tárá"aval lehe\; eJjárá:st iDdi;;ani, a Ma,syar Mérnökök ts É

pité",zek nemzeti Szövetsége felkéri tagjait é", a vele-érző 



kartársaikat, hogy hozzák ~domasára mindazokat az adatokat, 
amelyek az utóbbi időben cJ1földről bevándorolt mérnökök el
helyezkedésére vonatkoznak." 

19/ Zentay i.m. 88.p. 
20/ BME r.it. 1065/1925. 
21/ BME r.it. 2200/1929. 
22/ Szabolcs i.m. 88.p. 
23/ Zentay i.m. 88.p. és 147.p. 
24/ Szabolcs i.m. 9O-92.p. 
25/ Szabolcs i.m. 94.p. 
26/ BME r.it. 1726/1922. 
27/ BME r.it. 1347/1923. 
28/ BME r.it. 3193/1923. 
291 BME r.it. 3328/1923. 
30/ BME r.it. 1321/1926. 
31/ BME r.it. 1364/1926. 
32/ A budapesti könyvnyomdai, betü- és tömöntő szakmunkások, 

munkásnök és segédmunkások munkaidő és ~unkabér szabály
zata. Bp. 1927. 238. pont. 

33/ A Budapesti Hir1apszedők Köre félszázados története 1884-
1934. Bp. 1934. 71.p. 

34/ Technikus 1. 1919. 29-30.p. A könnyebb áttákinthetöség oká
ból meg kell jegyezni, hogy augusztus 18-ától, hétfőtől az 
"Esti Hirek"-et csak a nyomdaipari munkások készitették és 
augusztus 22-én, pénteken jelent meg utoljára. Az itt idé
zett cikkben a dátum hibás, helyette augusztus 24-e értendő. 
25-én vonult be az alkalmi személyzet a Budapesti Hirlap 
nyomdájába és 26-ára, keddre készitette el a lapot. De csak 
a "Reggeli "Rirek"-et. Utolsó száma, a 37., szeptember 27-én 
jelent meg. 

35/ Technikus ~. 1921/22. 128.p. A lap információja téves, mert 
az "Esti Hiret"-et nem nyomták és a nyomdászok leállása után 
nem is jelent meg. 

36/ Ze10vich Kornél: A m.kir. József Müegyetem és a hazai tech
nikai felső oktatás története. Bp. 1922. 302.p. 

37/ A fővárosi illunkaidő- és munkabér szabályzat módositott ren
delkezései. Bp. 1929. 

38/ A budapesti könyvnyomdai ••• szakmunkások •• munkabér szabályza
ta. Bp. 1927. 
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39/ 312 r. i t. 1;40/1934. E1ő=énye 1!isángyi Vilmosnak egy 1932. 
január 26-án irt jelentésében bukkan fel: "1.:ég Szily Kálmán 
re~torsága idején járt Péter Jenő Franklin nyomdai vezér
igazgató veze"éséve1 és Rados Gusztáv müegyetemi tanár támo
gatásáva1 egy küldöttség nálunk, me1y hivatkozva arra, hogy 
a nyo~dászok szakszervezete Den engedi a gépészmérnököket 
maguk közé, kérte, hogyagépészmérnökök gyakorlati ~ikép
zését 'Tállaljuk !!li, de kérve egy.szersmind, hogy a kérelmüket 
bizabasnak ;;ekintsük. E sorok irója Szily akkori rektor ur 
meghi vására jelen volt a küldöttség fogadtatásánál. " /BME 
r.it. 102/1932./ 

'+O/ :aJ.2 r,i;;. 970/1921. 
41/ 3~ r,i;;. 1454/1921. 
42/ BI.:E r,it. 151/1923. 
43/ BME r.it. 1961/1923. 123. noveI!lber 9-én az l. rendes ta

nácsü1ésen a rektor a papiripari gépek berendezésére 750.000 
K póthite1t engedélyezett. 124. január 19-én irta Rejtő a 
rektornak: nA. hallgatók gyakorlati kiképzése céljából mul
hata;;lanu1 sZÜLsége~ van papiros gépekre, szövet appretura 
gé;?e:U'e és a gépnillle1yben egy kupkerék gyalura, nemkülönben 
ponthegesztő felszerelésre. Ez a felszerelés legalább 500 
oillió K-ba kerül. Tek<.nté1yes részét társadaloi uton fogom 
beszerezni. Az allaEtó1 e célra 150 millió K-t kérek. ti 
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r.it;{.t 

r.it. 
éppen 

163/1929. 
1462/1921. 
1771/1921. 
2177/1921. 
2303/1921-
3282/1921. Arányositasul nem ért tudni, hogy ak-

82 K volt az utóVizsga .dija és a Müegyetem törté
netének kiadási költségeire 20°,000 K-t utalt ki a rektori 
tanács. 

50/ BME r.it. é66/1929. 
51/ ~ r.it. 1635/1929. 
52/ BME r.it. 1952/1929. 
53/ BME r.it. 2037/1929. 
54/ BME r.it. 103/1930. 
55/ Ndmzeti ~~avéde1em 



56/ BME r.it. 273/1930. 
57/ BME r.it. 103a/1930. 
58/ BME r.it. 273a/1930. Ezen az iktatószámon található az em

litett lelbár is. 
59/ BME r.it. 2730/1930. 
60/ BLfE r.it. 273c/1930. 
61/ BME r.it. 345/1930. 
62/ BME r.it. 1401/1930. 
63/ BME r.it. 1358 és 1654/1931. 
64/ BME r.it. 1697/1944. 
65/ BME r.it. 2517/1944. 
66/ BME r.it. 2738/1944. 
67/ BME r.it. 2862/1944. 
68/ BME r.it. 2962/1944. 
69/ BME r.it. 2964/1944. 
70/ BME r.it. 2997/1944. 
71/ BME r.it. 3003/1944. 
72/ BME r.it. 3008/1944. 
73/ BME r.it. 3028/1944. 
74/ BME r.it. 3053/1944. 
75/ BME r.it. 3080/1944. 
76/ BME r.it. 4/1945. 
77/ BME r.it. 14/1945. 
78/ BME r.it. 33/1945. 
79/ BME r.it. 55/1945. 
80/ BME r.it. 167/1945. 
81/ BME r.it. 76/1945. 
82/ BME r.it. 199/1945. 
83/ BME r.it. 991/1945. 
84/ BME r.it. 200/1945. 
85/ BME r.it. 192/1945. 
86/ BME r.it. 208/1945. 
87/ BME r.it. 939/1948. 
88/ BME r,it. 1397/1948. 
89/ BME r,it. 1870/1948. 
90/ BME r.it. 2071/1948. 
91/ BME r.it. 2268/1948. 
92/ BME r.it. 2706/1948. 
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93/ BME r.it. 2734/1948. 
94/ BLlE r.it. 3433/1948. 
95/ BME r.it. 8/1949. 
96/ BME r.it. 191/1949. 
97/ BME r.it. 190/1949. 
98/ BME r.it. 870/1949. 
99/ BME r,it. 2700/1949. 

100/ BME r.it. 114/1950. 
101/ BME r.it. 165/1950. 
102/ BME r.it. 470/1950. 
103/ BME r.it. 598/1950. 
104/ BME r.it. 730/1950. 
105/ BME r.it. 970/1950. 
106/ BME r.it. 1125/1950. 
107/ BME r,it: 1187/1950. 
108/ BME r.it. 1411/1950. 
109/ BME r.it. 1651/1950. 
110/ BME r.it. 2460/1945. 
111/ A józsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem osz

tályainak órarendjei az 1946/47. tanév II. félévében. 
Bp. 1946. Műegyetemi Nyomda. 24.p. 

112/ A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
gépész és vegyészmérnöki osztályainak órarendjeiaz 
1947/48. tanév r. félévében. Bp. 1947. Műegyetemi Nyom
da. 16.p. 

113/ A Józcef Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
gépész- és vegyészmérnöki osztályainak tájékoztatója 
aZ.1947/48. tanévre. Bp. 1947. Műegyetemi Nyomda. 
27.p •. 

114/ BME r.it. 1771/1921-
115/ BME r.it. 3282/1921-
116/ BME r.it. 2766/1922. 
117/ BME r.it. 3531/1922. 
118/ BME r.it. 911/1923. 
119/ BME r.it. 2058/1923. 
120/ BME r.it. 2216/1923. 
121/ BME r.it. 1991/1924. 
122/ BME r.it. 2333/1924. 



123/ BillE r.it. 2.84/1925. 
124/ BMZ r.it. 616/1325. 
125/ BME r.it. :.499/1925. 
126/ 3M3 r.i:; . 374-/1326. 
127/ 318 r.it. 1.3~1/192'6. 

128/ BME ro it" 1381/1323. 
129/ BME ..... .;-

..... " ..I.. \,l" 1594/1326. 
130/ :aLlE ro it. 1'+45/193G. 
131/ 313 r.it. 1138/1931-
132/ BME r. it. 1632/1931-
133/ BM3 r.it4 1964-/193l. 
:1.34/ BME ..... .::~ 

.4 .~"". 691/1932. 
135/ B18 r.it. 1175/1933. 
136/ BME r. it. 277/193'+. 
137/ :a18 r.ito 1098/1936. 
138/ BME r.it. 61/1931-
139/ BME I'oit. 61a/193l. 
140/ BME r.it. 1464/19:31-
1'+1/ 318 r~ito 1605/193l. 
1<';-2/ 315 r.it. 1790/193l. 
143/ BME roit. 1606/193l. 
144/ BME r.it. 722/1933. 
145/ D"·~ 

-,~i~ roit. 1881'1934. 
14-6/ BME r.it. 1301/1932. 
1!+7/ 3.:JE :',;it .. 1161/1331-
14-8/ BME r.it. 1458/1931-
1'+9/ ElB r.it. 1609/1931. 
150/ BiEE r"i~ .. 102/1932. 
151/ B!tTE r§it. 1455/1~32. 

152/ BUS .r.it. 1301/1932. 

153/ B1IE r. it. 627/1934. 
154/ BME .r.it. 1201/193l. 
155/ 3!.ill r.,it. 1179/1931-
156/ 31B roit" 1680/1930. 
157/ BliE .r~ito 15/1931. 
158/ BloiE r.i"C" 542/1931-
159/ BME r.it. 1356/1948. 
160/ Br~ rtJit. 1052/19'+5. 
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161/ 31S r.i't. 1449/1945. 
162/ 3:.3 r.it. 2560/1945. 

163/ 13:.3 r.it;. 

164/ E;,3 r.it. 

165/ B11E r.it. 
166/ B~ r.it. 
16'7/ BL:2'. r. it. 

349/1946. 
906/1330. 

1429/1932. 
300/1934. 
5'74/1950. 

168/ E~ r.it. 2047/1930. 
169/ EME r.it. 702/1931. 
170/ E~ r.it. 702a/1931. 
171/ :a~ r.it. 702b/1931. 
172/ ~ r.it. 1459/1932. 
1'73/ E~ r.it. 1724/1930. 
1'74/ B~ r.it. 666/1937. 
175/ Anyagvizsgálók Közlönye ll. 1933. l04.p. 
176/ A tényleges helyzetet a Budapesti Müszaki Egyetem Köz

ponti Könyvtárában és az Országos Széchényi Könyvtár 
áll)oányában ez idő szerint megtalálható kötetek egybeve
tésével sem sikerült feltárni. Az 1931. és 1932. évi kö
te;e~ is hiányoznak mindkét könyvtárból, ezért nem ál1it
hatjuk 'oizto san, hogy ezeket már a llüegyetemi Nyomda ké
Ezitette volna . 



ZUSAMMENF ASSUNG 

Die Geschichte der Druckerei der Technischen Universitat 

1921 - 1950 

A. Ruszty 

Aus der veranderten wirtschafts - geographischen lage nact 
dem Ersten Weltkrieg ergaben sich neue Probleme für die höhere 
technische Ausbildung Ungarns. Die Ingenieur-Ausbildung Ungarns 
erforderte neuere Grundlagen, da das Land nicht imstande war, je
dem Diplom-Ingenieur einen seiner Qualifikation entsprechenden 
Arbeitsplatz zu sichern. Ausserdem wurde infolge des neuen Ge
werbegesetzes das Ingenieur-Diplom ohne eine gewisse in der Fraxis 
verbrachte Zeit nicht als für dieAusübung eines technischen Ge
werbes genügend anerkannt. Die Technische Univers itat organisier
te daher selbst Werkstatten, in welchen die Studierenden ausser 
ihrer Ingenieurqualifikation auch eine Gewerbepraxis er.verben 
konnten. Im Laufe dieser organisatorischen Arbeiten beschloss msn 
auch die Einrichtung einer Buchdrucker-Werkstatt. Im Jahre 1921 
richtete Professor Sándor R e j t é auf dem Gelande der Tec!1Ili
schen Universitat eine bescheidene Druckerei ein, in welcher die 
studierenden Maschinen-Ingenieure von einem qualifizierten Drucker 
in die Elemente der Buchdruckerei eingeführt wurden. 

Das stockende Wirtschaftsleben in der Mitte der zwanziger 
Jahre brachte viele Drucker um das tagliche Brot. Die Zahl der 
arbeitslosen Drucker belief sioh auf mehrere Tausende. Die Drucker
Gewerkschaft suchte die Interessen ihrer ~itglieder unter anderem 
auch dadurch zu wahren, dass sie die Zahl der anstellbaren Le~~
linge und Praktikanten proportionell mit der Zahl der Drucker 
limitierte. In der Druckerei-Industrie wurde die Gültigkeit des 
Ingenieur-Diploms selbst mit der an der Univers itat erworbenen 
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~~-.~t;ser., sei.!le :-s.c!:ll.c~e A:;.sbilci~..g ·';O!l vo~e an zu beginnen .. 

. ~; 22 .. .A:.J.g"\l.3t 1919 trats!'l d.ie .Jr5'Si::isierte:1 Jruckereiarbei

:e~ ~= ei~e~ ~vlidaritéts-3trei~ ~d sel:st das 3egie~~sblatt 

kc:-~r::e ::::i~!:t ers,:;!1e!.:::er..~ :·a d~ar-fe::l einige :;...:;.tzende technischer 

S~ud.e::te.::, einige :;~);:;::;.eIl U!ld nic::t-orge.nísierte Drucker in die 

:!"".lc::r.erei e L'"1 , wel=::e das 31att bis zu:r. 27. 3eptember druckten. 

~2.3 :::.ne:-.-:':'i.nisteriu:t Z0t: at;S dieser 3ewegung der Drllckereiarbei
:er die :e~re und ric~tete eine eigene 3~chd~ckerei ein, in wel

c:-~er solche Dr'J.cker engestellt wurden, die :l.icht ~:':itglieder der 

·:;e'7erxsctaft ;-;aren, ci t 1em Ziel eine eventuelle AIbeitseinstel
luz:.;.: der ng a::ü s iert en :Jr"clcker auszuparieren. Ungefahr im Jahre 
1~26, also in der Zeit als sict die 1adio-Information in Ung arn 
sc::'::: ·ierzazser.. verbreitet hatte, dass die 1egierung ihre Tages
:ei~~~en entbe!~e~ konnte, entschloss sieh das Innen-~inísterium, 

d~e eigene Jr~ckerei einzustellen. 1929 verlangte und erhielt die 
~ec~ische üniversitat den grossten Teil dieser Einrichtung. Sie 
'!Jez''''eckte d=it, auf a.iesen Einricttungen den Studierenden den 
n~r:::alen Jruckerei';:;etriec zu deoonstrieren und darin Übungen zu 

:ie recr~ische Dniversitit erhielt aber zur Aufrechterhaltung 
des ~etrietes keinerlei Dnterstlitzung. Janer b e auf t ragt e oan die 
Jruckerei :::lit der . .;;o.:'ertigung der Drucksachen der Lehrstühle und 
:a:c:ierer: :~e~:te!"n der Dniversitat. At:..s der:. auf diese ';Veise ein

fllessenden Summen ,~uxden jene St"cldenten u.~d Diplomierenden hono
riert, die in der Druckerei fallweise Arbeit leisteten. Nur der 
~eiter der Druckerei war ein Angestellter der Universitat. Eine 
3edinguug f~r die ETNeiter~~g der Dr~ckerei-Einrichtung war eben 
iie, dass diese keine privaten Auftrage annehmen und der Druckerei
lndustrie keine Konkurrenz bieten darf. ~enn dies trotzdem manch
:::~l der :::.11 war, 50 geschah es nur deswegen, um den dort arbeiten
den l5-2C bedlirftigen·Studenter.. ihre monatlichen Stipendien von 
15C-280 ?eng6 sichern zu kö=en. Dies führte r..atlirlich zu Konflik
ten mit der Privatindustrie, und in dem so entstandenen Streitfall 
musste das Gericht entscneiden. Die Kapazitat der Dr~ckerei wurde 
hi.ngegen hc·cb.sten.s 'bis Z~ 20 f., ausger.ützt. Nach Ausbruch des Zwei

ten li'e1tlcrieges nahmen die . .J..rbeite::: der D=ckerei anderswo standige 
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Stell~en an oder mussten sie einrücken, so dass die D~~ckerei 
langsam ohne Personal blieb, die Maschinen wurden nur wahrend der 
Zeit der praktischen tb~en in Gang gesetzt. 

I~re ursprÜDgliche Aufgabe erfüllte jedoch die Druckerei bis 
zum En~e ihres 3estehens: die technischen Studenten erhielten 1m 

Jruckerei-Gewerbe 16-20 Stunden praktischen Unterricht. Diese 
uo~en leitete den Anweisungen des Lehrstuhl-Professors gemass 
der Druckerei-Leiter. Kach der Befrei-ung unseres Landes verschwand 
der Gegensatz zwischen den Ingenieuren und den organisierten 
Druckern und die Praxis der Technischen Universitat wurde akzep
tiert. Im Jahre 1950 als die Druckereien verstaatlicht wurden, 
erflies sich die Unterrichtsfunktion und der Betrieb der Druckerei 
als überflüssig. Sie gelangte erst in staatliche Verwaltung und 
rlUrde dann spater aufgelöst. 

Die Zacl der hier erzeugten Drucksachen betragt über 10.COO. 
~s wurden hier Zeitschriften, Sonder-Abdrűcke, amtliche Universi
tat s-Publikationen, Lehrbücher und Dissertationen gedruckt. Die 
Druckerei entwickelte wáhrend ihrer Betriebszeit einen eigenen 
typographischen Stil, welcher einen crganischen Teil der ungari
schen Druckereikunst zwischen den zwei Weltkriegen bildet. 
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