
KONCZ PÁL 

IMRE GÉZA AJKAI NYOMDÁSZ ÉS KÖNYVKÖTŐ 

Imre Géza ajkai nyomdája 1935-1949 között mű
ködött. A Veszprém megye nyomdászattörténetével 
foglalkozó eddig megjelent munkák1 nem írtak róla 
bővebben. E közlemény forrásanyagát szinte kizáró
lag özv. Imre Gézáné közlései, a tulajdonában lévő 
iratok, feljegyzések, nyomtatványok és fényképek ké
pezik.2 Mivel rendelkezésre állnak az adatok Imre 
Géza szakmai útja állomásairól, valamint meglehetős 
pontossággal rekonstruálható nyomdájának felszere
lése, produkciója, így ezek közzététele hozzájárulhat 
a hazai nyomdászattörténet kevésbé jelentős, de az 
adott időszakban jellegzetes, gyakori szereplője, az 
egyszemélyes kisvárosi nyomdatípus árnyaltabb meg
rajzolásához. Imre Géza államosítás utáni, kénytelen
ségből könyvkötőként leélt küzdelmes évei pedig el
sősorban a kort jellemezhetik. 

Családi háttér, tanulóévek, az önállósulás 
előzményei 

Imre Géza 1909. november 24-én Ajkán született. 
Apja helybeli borbély. Az б és felesége családjában is 
számos ajkai kisiparos akadt. A majdan felszabaduló 
nyomdászinas nyomdaalapítási tervét szülővárosában 
az a fejlődés, városiasodás tette indokolhatóvá, amely 
a század elején még poros faluból a szénbányászat, az 
üvegipar kialakulása után a 20-as évektől felgyorsuló 
további ipartelepítés, lélekszámnövekedés révén 
meglehetős gyorsasággal nagyközséget hozott létre. 
Ajka lakossága a hozzákapcsolt külterületeket is fi
gyelembe véve a 19. század derekától 50 év alatt 
megháromszorozódott,3 majd az újabb lendületet adó 
Erőmű, Alumíniumkohó, Timföldgyár létesítése kö
vetkeztében a harmincas évek végén ez az ugrás meg
ismétlődött. 1925-ben a belterület lakossága 18454; 
1930-ban 5308 fő.5 Az alumíniumipari beruházások 
idejére nagyobbrészt víz- és csatornahálózattal, szi
lárd útburkolatokkal rendelkezett a település. A kör
nyező falvak bejáróival együtt az iparvidék mintegy 
tizenhatezer fős lakosságának 80%-a ipari és bányaal
kalmazott. A kisiparosok, kereskedők, hivatalnokok 
aránya még 1941-ben is csak 10% a községben.6 A 

múlt század végén, 1872-ben nyolc iparos élt Ajkán; 
1876-ban már 44 fő, jórészt a közben telepített szén
bányák alkalmazottaiból.7 A következő évtizedekben 
az ipari munkások számának növekedése óriási üte
mű, de ez nem jellemző a szolgáltató kisiparra. A kis
iparosok és kisüzemek számára a gazdasági válság 
évei következtek, számuk csökkenni kezdett. Ajkán a 
nem gyáripari (kézműves) kisiparosság száma 1920-
ban 70; 1930-ban 50 fő, ami 6,4 ill. 4,2%.8 

Ajka belterületén is nagyrészt a Nirnsee család ke
zére kerültek a század elején még visszamaradott falu 
földjei, telkei. Imre Géza apja, id. Imre Béla is a tu
lajdonos Nirnsee Hubert telkén építtetett lakóházat 
borbélyműhellyel a vasútállomásra vivő utcán, a Vö
rös-köz (későbbi József Attila u.) sarkán. Ez a Hunya
di János utca 24. szám (1948 után Alkotmány u. 14.) 
lett Imre Géza szülőháza, majd nyomdája és lakása. 
(Az utca ezen északi oldalát 1983-ban elbontották a 
lakótelepi panelház-építkezések miatt.) 

Az apa az uraság háziborbélya is volt egyben, aki a 
fényképeken élénk, értelmes tekintetű, vidám karak
tert mutat. Munkakönyvét 1901-ben állították ki. A 
majdani nyomdász Imre Géza törekvő, szorgalmas 
céltudatosságának kialakulásához nyilvánvalóan erős 
hatású példát adott 36 évesen elhunyt apja. Fennma
radt id. Imre Béla egy kérelem-fogalmazványa 1911-
ből, amelyben az urasághoz fordult épületbővítési en
gedélyért, hogy borbélyműhelye mellé kocsmát is 
nyithasson. Mint tűzkárosult családos ember, kényte
len ekkor a már konkurrenciával küzdő borbélyműhe
lye mellé más megélhetési forrást is találni. Hajas Gá
bor ajkai bognár Mária leányával kötött házasságából 
két gyermeke született; a később Ajka központjában 
elegáns fodrászüzletet vezető ifjabb Béla és Imre, a 
leendő nyomdász. 

Imre borbély is tagja lett természetesen az 1901-
ben alapított Ajkai Iparos Polgári Olvasókörnek, 
amely a helybeli kisiparosokat, mesterembereket, a 
gazdálkodók és vállalkozók egy részét tömörítette.9 

Feltehetőleg az Olvasókör alapító ünnepélyekor ké
szült az a tablókép, melyen a borbély és menyasszo
nya is szerepel. (1. ábra) (A vendéglőudvaron felállí
tott díszasztalt az Olvasókör egyszerű feliratos triko-
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lor zászlajával terítették le. Közé
pen tiszteletbeli díszelnökként az 
Ajka-Bódé uradalom birtokosa, 
Nirnsee Hubert és felesége ül.) Az 
olvasóköri Főkönyvben több he
lyütt megtalálható id. Imre Béla 
tagdíjbefizetésének regisztrálása 
is.10 Egy megőrzött programkártya 
szerint a borbélymester az 1911. 
március 15-i köri ünnepségen felol
vasással vett részt. Majdan fiai is 
tagjai lettek az Olvasókörnek. 

Egy 1915 körül készült gyenge 
minőségű fényképfelvétel tanúsága 
szerint (2. ábra) és a családi emlé
kezet alapján felidézhető az Imre
ház első idókbeni beosztása. A 
jobboldali harmadban volt a bor
bélyműhelybővítés, a bal oldalon 
az engedélyezett borkimérés, mint 
épületbővítés.. Középütt egy sza
tócsüzlet működött: egy fiatalon 
megözvegyült zsidó kereskedőnó, 
Szlovák Malvina vegyesboltja (ké
sőbbi bérlője bizonyos Zsebókné). 
A ház hosszában, a kert felőli olda
lon helyezkedett el a lakás; alápin
cézett nagy előszobából, konyha -
kamra és egyetlen (később kettévá
lasztott) szobából állt. 

Idősebb Imre Béla korai halála 
után özvegyét az addigi segéd: 
Mayer Géza vette feleségül. Mayer 
még Devecserból korábban Ajkára 
hívott tanonckori barát volt, bécsi 
származású férfi. Fennmaradt egy 
fénykép 1914-ből, amely a deve-
cseri Sass-féle főtéri fodrászüzlet
ben készült. Ezen Mayer Géza és 
az őt Ajkáról meglátogató Imre-há
zaspár látható; talán éppen ez alka
lommal invitálták meg segédnek. 
(Mayer Géza 1941-ben bekövetke
zett haláláig mindennapos segítsé
ge is lett kisebbik mostohafiának a 
nyomdai munkák körül.) 

Az önállósuló, eddigi főnöke-ba
rátja helyébe lépő Mayer az addigi 
sarki kocsma helyén nyitotta meg 
Úri és Hölgyfodrászatát, telefont 
vezettetett be (Ajka 26 szám). Az 
addigi borbélyműhely ajtaját befa
laztatta, szobává alakítva a helyisé
get. Középen még fönnmaradt a ve
gyesbolt-bérlemény. Pár év múlva 
a Vörös-köz felé L-alakban hátra
nyúló két szobás lakást toldottak a 
házhoz, bérlőnek kiadva. A két nö-

l.ábra. Csoportkép az Ajkai Iparos Polgári Olvasókörről (1901?) Siklós Géza devecseri 
fényképésztől 

Abb. 1. Gruppenbild von den Mitgliedern des Ajkaer Handwerker-Bürgerlichen Leserkreises 
(1901?). Aufnahme des Photographen aus Devecser, Géza Siklós 

2. ábra. Imre Béla borbélyműhelye és lakóháza 1915-16 körül. Ajka, Hunyadi J. u. 24. 
Abb. 2. Barbierstube und Wohnhaus von Béla Imre um die Jahre 1915-16. Ajka, Hunyadi 

Str. 24. 

3. ábra. Mayer Géza fodrászműhelye az Imre-házban, 1926. Siklós Géza devecseri 
fényképész felvétele 

Abb. 3. Friseurgeschäft von Géza Mayer im Imre-Haus, 1926. Aufnahme des Photographen 
aus Devecser, Géza Siklós 
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4. ábra. Mayer Géza „borbély és fodrász" feleségével és az 
Imre-fiúkkal üzlete előtt, 1927-ben 

Abb. 4. Barbier und Friseur Géza Mayer mit seiner Frau un den 
Imre-Söhnen vor seinem Geschäft im Jahre 1927 

vekvő fiú leendő örökségét, lakását kívánták így előre 
biztosítani. Ebből az időszakból két fényképünk van. 
(3. és 4. ábra). Az 1927-ben készült közelebbi felvé
telen az üzlet ajtajában áll a Mayer házaspár. Anyja 
jobbján nyakkendősen, világos vászonöltönyben fod
rász-segédként az idősebb fiú, ifj. Imre Béla (1907-
1942), előtte munkásruhában az éppen otthon tartóz
kodó nyomdásztanonc öccse, Géza. Sajnos, olyan fel
vétel nem maradt, amely 1935 után rögzítette volna a 
ház átalakított képét, mikor a szatócsüzlet megszünte
tésével, összenyitva a helyiségeket, a nyomda léte
sült. 

A felserdülő Imre Géza a devecseri nyomdát jól is
merő mostohaapja révén Huss Ferenc Könyvnyomdá
jába került 1925 szeptemberében tanoncnak, hogy a 
polgári iskola végzése mellett jó szakmát tanuljon. 
Alkalmazó mestere egyúttal könyv- és papírkereske
dést, sőt a Devecseri Újságot megjelentető kiadói 
szerkesztőséget is vezetett. Devecser közelsége lehe
tővé tette, hogy a kis tanonc gyakran hazautazhassák 
Ajkára. Egy ilyen alkalommal készült egy öltönyös, 

5. ábra. Imre Géza 17 évesen, devecseri nyomdásztanoncként. 
Siklós-fotó 

Abb. 5. Géza Imre mit ihrem 17, als Druckerlehring in Devecser. 
Siklós-Photo 

sportsapkás felvétel a 17 éves kamaszról (5. ábra), ill. 
1927-ben ajkai diákok és iparosfiatalok körében egy 
„februári 5 órai álarcosbál alkalmával" (6. ábra). 
Képaláírásnál jelölve: „Sipos István fényképnagyító 
és festő, Ajka". 

Imre Géza a hároméves tanonciskolát 1929-ben je
les eredménnyel fejezte be, ugyanekkor elvégezve a 
polgári iskola IV. osztályát is. A gyakorlati tanonc
munkát tehát 1926. május 1-től 1929. november l-ig 
folytatta Huss Ferenc nyomdájában. A november 8-
án megtartott tanoncvizsgán kitűnő előmenetelt tanú
sított nyomdász-segéddé nyilvánította Tamás Ferenc, 
a Devecseri Járási Ipartestület vizsgabiztosa és Bö-
röcz János ipartestületi elnök (7. ábra). A felszabadult 
segédnek munkábaállásához szüksége volt munkálta
tói igazolásra, melyet számára Huss Ferenc 1930. 
február 27-én állított ki (8. ábra). A bizonyítvány alsó 
felén utólag, átjavított 1934. május 29-i keltezéssel 
egy kiegészítő bizonyítvány tanúsítja, hogy Imre Gé
za a Huss-nyomdában töltött másfél éves tanoncidő 
után még további két éven át szakbavágó munkát 
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6. ábra. Imre Géza (X) tanoncként ajkai diákok és iparostanonc fiatalok között 1927-ben. Sipos István ajkai „fényképnagyító és 
festő" felvétele 

Abb. 6. Géza Imre (X) als Lehrling unter Ajkaer Schülern und Lehrlingen im Jahre 1927. Aufnahme des Ajkaer 
„Photovergrößeren und Maler" István Sipos 

végzett a könyvkötészetben is. Ez az 1934-es dátum 
esetleg arra enged következtetni, hogy ezen igazolás
ra egy, az önálló nyomda alapításának engedélyezte
téséhez, vezetéséhez feltétlenül szükséges mestervizs
ga letételekor volt szükség; legkésőbb 1934-ben, az 
ajkai Imre nyomda nyitása előtti évben. 

A felszabadult segéd 1930 februárban elvesztette 
devecseri állását, Budapestre ment munkát keresni. 
Március elején a biztosabb elhelyezkedés reményé
ben felkereste a Nyomdász Szakegyletet. Ekkori fo
galmazványában leírta, hogy korábban még sosem 
hallott a szakszervezet előnyeiről. A belépésre egy 
(ajkai) bányamunkás adott tanácsot. Tanoncideje alatt 
a devecseri segéd nem helyeselte volna a szakszerve
zeti tagviszonyt.11 Tagsági könyve már nincs meg. 

Még a nyár folyamán sikerült elhelyezkednie egy 
szolnoki nyomdában. 1931 első felében itt sorozták 
be, s kapott kiképzést is Szolnokon. Júliustól már a 
következő év derekáig Székesfehérváron volt nyom
dász-segéd. Innen Pécsre került, az Egyházmegyei 
Nyomdába. Özvegye visszaemlékezése szerint itt ta
nulta meg Imre Géza a héber szedést és a zenei kották 
szedésének fogásait. 1933-ban ismét behívták a kato
nasághoz. Hadgyakorlatokon vett részt, 1934-ben lá
ba súlyosan megsérült, egész életére kiható panaszo
kat okozva. 1935-ben szerelték le félig-gyógyult álla
potban. Ebben az évben megszüntette szakszervezeti 
tagságát. Hazatért Ajkára és önállósulási terveit kí
vánta valóra váltani; ekkor huszonhat éves. 

Az ajkai nyomda létrejötte és felszerelése 
(1935-1944) 

Imre Géza egyszemélyes nyomdáját (amelyben ké
sőbb egy-egy segédet is alkalmazott) a szülői házban 
valósította meg 1935 tavaszán az addigi szatócsüzlet 
és a volt borbélyműhely helyén. Felszerelését az ura
ságtól, Nirnsee Huberttől kapott készpénzkölcsönból 
vásárolta ismeretlen helyen. Iparjogosítványát 1935. 
május 1-én, 12/1935 számon adták ki Ajkán. E nyom
dagépek csak kisebb formátumú, alacsony példány
számban készítendő egyszerűbb nyomtatványok elő
állítására voltak gazdaságosan alkalmazhatók; ala
csony termelékenységű, elavult berendezésnek szá
mítottak. 

Az alapítás előre tervezhető megrendelésekre 
épült: elsősorban az ipari adminisztráció, a bányák és 
más üzemek bianco formanyomtatványaira. Kisebb 
hányadban számíthatott a polgári és intézményi ren
dezvényekkel kapcsolatos alkalmi nyomtatványok 
(plakátok, értesítők, programkártyák stb.) megrende
lésére, - legkevésbé füzetek, könyvek jelentősebb 
példányszámú nyomtatására. Mindezek együtt mégis 
biztosítani látszottak a szolid üzletmenetet, tisztes 
megélhetést. 

Az 1935-1945 közötti első periódus nyomdafel
szerelését egy becses fénykép alapján jól azonosíthat
juk (9. ábra). Az ablakok elhelyezkedése, a megvilá
gítás mutatja, hogy a ház Vörös köz felé eső sarká
ban, az egykori borbélyüzlet helyén működött a 
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9 5 4 4 / a rsz. Kner Izidor, Gyoina. 1922. XII. te. 105. §. és 78.0UU 1У23. KMR. 18». §. Segédlevél. 

7. ábra. Imre Géza segédlevele, Devecser, 1929. 
Abb. 7. Gesellenbrief von Géza Imre, Devecser, 1929. 
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8. ábra. Alkalmazotti-gyakornoki igazolás Huss Ferenc devecseri nyomdásztól Imre Géza számára, 1930 ill. 1934. 
Abb. 8. Angestellter-Praktikantenausweis, ausgestellt vom Devecserer Drucker Ferenc Huss für Géza Imre, 1930. bzw. 1934. 
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9. ábra. Imre Géza nyomdájának gépterme 1938 körül 
Abb. 9. Maschmenraum in der Druckerei von Géza Imre um 1938. 

10. ábra. Az amerikai „Liberty" tégely sajtó GERA-KERNER nyomán. Imre Géza által használt géptípus 
Abb. 10. Amerikanische Tiegeldruckpresse „Liberty" nach GERA-KERNER, eine von Géza Imre gebrauchte 

Maschine 
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nyomda. A gépek, szedőszekrények egy 8 x 4 méte
res helyiségben; a papíranyag és a késztermékek, a 
kiszereló-asztal egy 3 x 4 méteres kisebb szobában 
voltak elhelyezve. A képen szereplő négy férfi (jobb
ról balra haladva): Imre Géza nyomdász-tulajdonos; 
Drexler Jenő bányatisztviselő, ajkacsingeri lakos, na
gyobb megrendelések idején alkalmi kisegítő; Urbán 
Iván, Budapestről szerződtetett képzett nyomdász-se
géd; Mayer Géza fodrász, Imre Géza mostohaapja. 
Mivel Mayer 1941-ben halt meg, így a felvétel koráb
bi. (A falon látható plakát pontosíthatná a datálást, de 
eddig nem ismerjük példányát). 

A képen szereplő mindkét nyomdagép pontosan 
azonosítható. Az előtérben egy tégelyes gyorssajtót, 
ún. amerikai „Liberty" sajtót vesznek körül. Egysze
rűen „taposónak" is nevezték a nyomdászok, mivel 
mechanikáját egy lábpedállal mozgásba hozott lend
kerék működtette. Síkfelületről síkfelületre nyomta
tott, max. 300 x 400 mm felületen. Gyengébb nyo
mást, kevés festékezést kívánó kereskedelmi és apró
nyomtatványok készítésére volt alkalmas.13 Weiler és 
Degener által 1853-ban az Amerikai Egyesült Álla
mokban kifejlesztett gép. Magyarországon az 1870-es 
évektől terjedt el igen nagy mértékben.14 (10. ábra) 
Kis részletekben, átalakításokban eltérő, de lényegé
ben azonos két tégelysajtó szerepel a Budapesti Tör
téneti Múzeum kiscelli nyomdászattörténeti állandó 
kiállításában. Egyikük egy Liberty típusú Victoria, 
„Róna József Budapest" cégjelzéssel, másikuk jelzé
se „Klein Ernő Budapest Grafikai Gépgyár és javító
műhely". Azonos amerikai taposót működtetnek a 
gyomai Kner Nyomdászattörténeti Múzeum kiállítá
sában is. Utóbbi ún. Lóser-féle típus, cégjelzése: „Jo
seph Anger und Schöne, Wien". 

Veszprém megye területén 1887-ben nyolc gyors
sajtó működött; ezek közül amerikai tégelysajtó 4 da
rab, de a XX. század első évtizedére már minden 
nyomda rendelkezett ilyennel.15 A balatonfüredi Iglói 
János-féle nyomdában lévő lábpedálos, körforgó-tá-
nyéros amerikai sajtót később már villanymotorral 
működtették.16 Veszprémben, a Budapesti úton egy
kor állt Erzsébet Szálló átalakított épületében 1949 
után rövid ideig különféle volt magánnyomdákból 
származó hat „tégelyt" alkalmaztak.17 Özv. Imre Gé-
záné így emlékezett: „Ilyen gépünk kettő is volt, az 
egyik használaton kívül, szétszedve állt. Mi amerikai 
lehúzónak hívtuk." A fénykép jobbszélén látható 
részlet arra enged következtetni, hogy az a másik Li
berty berakólapja, balra mellette - ugyanúgy, akár
csak a jól látható másik gép mellett is - alacsonyabb 
anyagasztalka. A berakólap mérete, magassága azo
nos a középen álló gépével. A mesterözvegy vissza
emlékezése tehát a háború utáni hároméves periódus
ra vonatkozik: akkor már csak egy gépet működtet
tek. 

Az 1935-1941 között készült nyomdafelvételen 
látható másik gép a fal mellett, a baloldalon még ré
gebbi típusú magasnyomó sajtó, melyet Imréék (is) 

11. ábra. „Columbia" típusú könyökösprés NÓVÁK nyomán. Imre 
Géza által használt géptípus 

Abb. 11. Kurbeldruckpresse „Columbia" nach NOVAK. Von Géza 
Imre gebrauchte Maschine 

csak „Gutenberg lehúzónak" neveztek. Egyes helye
ken könyökösprésnek ismerték. Ez a csuklós rend
szerű, öntöttvas állványzatú kézi nyomósajtót az ame
rikai G. Clymer alkotta meg 1810-ben. „Columbia 
Press" néven került Európába. Közismert, hogy a 
pesti Landerer és Heckenast nyomdában ilyen sajtón 
nyomtatták Petőfi Sándor Nemzeti dalát és a „Mit kí
ván a Magyar Nemzet?" című röplapot 1848 március 
idusán.18 (11. ábra) A híres Landerer-Heckenast Co
lumbián kívül másik ismert ilyen példány a pápai Re
formátus Főiskolai Nyomda gépe.19 Itt említem meg, 
hogy Imre Géza 1940 körül tervbe vette nyomdája 
korszerűsítését; egy nagyobb nyomóerejű új gépet 
szeretett volna beszerezni. Hosszú ideig a falra kitűz
ve lebegett szeme előtt egy német reklám-prospektus
lap: egy ún. Heidelbergi, 57 x 77 mm-es SBG gyors
sajtó képe. Ez egy egyfordulatú, „egytúrás" rend
szerrel működő gép volt, melynek megvásárlása jó 
ideig reálisnak tűnt. 

A fényképen egy hosszabb, teljes szedőszekrény 
látható a háttérben, ill. egy nyitott állványon álló má
sik betűszedő szekrény részlete baloldalt. A hagyo
mányos beosztás, elrendezés szerint a szedőszekrény 
középső, vízszintes szedőasztal-része mögött és két
oldalt ferde síkban megdöntött, rekeszekre osztott tá
rolók voltak. Ezekben meghatározott rendben követ
keztek az egyes betűk nyelvi gyakoriságuk szerinti 
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mennyiségben. Fölül két sorban a nagybetűk („ver
zál"), alatta a kisbetűk („kurrens"). Itt helyezték el a 
nem-nyomóelem vakanyagokat. Ezek az ún. kizáró-
anyagok („kvirt"), négyzetek („kvadrát"), sortágítók 
(„dursusz", a német Durchschoss-ból) vagy térzók, 
ürkitöltők („stég") elemei.20 Az egyéb, nem betű nyo
móformákat, így a díszvonalakat, vonalakat, körzete
ket és dekoráló kliséket a fekvő fiókokban tárolták. 
Az állóírás, vagy falragaszbetű 8 ciceró (kb. 36 mm) 
feletti méretű fabetűit szintén itt helyezték el szokás 
szerint. Amint a felvételen is látható: a kéziratot a 
szedőszekrényre tették, majd kézi sorjázóba („vin-
kel") szedték ki soronként a szöveget; ilyen látható 
Urbán Iván kezében is. A kiszedett sorokat ún. hajón, 
szedőlapon összegyűjtve, a teljes szedést a vaslap zá
róasztalon zárták, szerelték össze. 

A fennmaradt különféle Imre-nyomtatványok betű
készletének meghatározása néhány típusnál sikerült. 
Bizonyos, hogy az alábbi elnevezésű és EMB kataló
gusszámú betűk az Első Magyar Betűöntöde Rész
vénytársaságtól származtak: 

Elegant-Grotesk, félkövér 
a. No.63529. Doppelmittel, corps 28 р 
b. No.63526. Tertia с. 16 р. 
с No.63524. Cicero с. 12 р, 
d. No.63523. Garmond с. Юр, 
e. No.63522. Petit с. 8 р. 

Antiqua Versal, széles, világos 
a. No.857. 2 Cicero с. 24 р, 
b. No.831 Mittel с. 14 р. 
с No. 828. Petit с. 8 р. 

Ariston, kövér (H. Berthold AG Berlin Sw.61.) 
a. No.84205 с. 36 p. 
b. No.84202 с 20 p. 
c. No.84200. с. 14 p. 
d. No.84192. с .24 p. „ohne Überhänge", 

(tehát a szomszédos betűelem képére át nem nyúló 
típus) 

Imre Géza nyomdájának talán legjelentősebb meg
rendelése lehetett a Műkedvelő Útmutató című perio
dika. Az 1935 június és 1939 május között többé-ke
vésbé rendszeresen megjelenő havi folyóirat nyolcad
rét formátumban készült. Előfizetőkre építették meg
jelentetését. Reklámja szerint „Műkedvelőrendezők, 
karnagyok, műkedvelő színjátszók, egyesületek nél
külözhetetlen irodalmi, zenei és kulturális szaklapja" 
volt. Főszerkesztője Dalányi L. József r.kath. kántor
tanító, az ajkai Városi Dalárda, az Üveggyári Dalos
kör karnagya, a Katolikus Ének- és Zeneegyesület ve
zetője, a község korabeli kulturális életének egyik fő 
mozgatója. Dalányi L. József 1991. évi visszaemléke
zése szerint Imre Gézával egyezséget kötött 1937 ta
vaszán a folyóirat ezer példányos indítására, számon
ként 50-60 oldalas terjedelemmel, darabonkénti fél 

Pengő előállítási-nyomdai költséggel, 1 Pengő terve
zett eladási árral. Minden reklám- és kiegészítő 
nyomtatványt, mely a laphoz csatlakozott, külön 
megfizetett. Kikötötték, hogy a postázandó számokat 
a nyomda tasakolja, expediálja. Az egyes számoknak 
a következő hónap elsejére postázásra kész állapot
ban kellett lenniök. 1938-ban beindult a Magyar Lé
lek című hivatalos, országos népművelői folyóirat. 
Ennek konkurrenciája és a háborús idők papírkorláto
zásai végül lehetetlenné tették 1939 nyarától a továb
bi megjelentetést. A Műkedvelő Útmutató címlapját 
és belső oldalait olykor Dlusztus Imre bonyhádi nép
tanító linómetszetei díszítették; Dl monogramja in
kább AK-ként kivehető, de a főszerkesztő Dalányi 
közlése határozott volt22 (12. ábra). 

Sajnos, csak igen kevés produktuma maradt fönn 
az ajkai Imre Géza féle nyomdának. Néhány rendez
vényi meghívó, műsorkártya, kisplakát, esküvői érte
sítés, névjegykártya az özvegy tulajdonában. Még to
vábbi tárgyi emlékek, nyomtatványok felkutatása, be
gyűjtése a városi múzeumi gyűjtemény számára ké
sőbbi feladat lehet ezek katalogizásával együtt. A 
Széchenyi Könyvtár színháztörténeti tára hiányos so
rozatot őriz az említett Műkedvelő Útmutatóból; 
1991 során az egykori főszerkesztő tulajdonában lévő 
példányokról másolatokkal lehetett csökkenteni a hiá
nyokat, bár a sorozat még nem teljes. Néhány szám 
az ajkai Nagy László Könyvtárban is fellelhető. Az 
özvegy őriz egy versfüzet-töredéket is: Ifj. Klabala 
Sándor Hazafias versei évszám nélküli kiadásáét (13. 
ábra), valamint egy egylapos alkalmi versnyomatot; 
Somogyi Károly Karácsonyesti seregszemle с költe
ményéről 1936. december 24-én az ajkai hadirokkan
tak, özvegyek és árvák „legelső karácsonyesti ünne
pére". 

Imre Géza életének mintegy hét éven át tartó nyu
godt periódusában a község társadalmi életében köz
ismert, kedvelt ember volt. Nemcsak az Olvasókör
nek tagja (melynek tagkönyvét 1939-ben ő nyomtatta 
„a könyvnyomtatás feltalálásának 500-ik évében"), 
hanem pl. énekelt az Iparos Dalárdában és tagja volt 
egész életében a különböző néven létező ajkai sport
egyesületnek is. Ajka kulturális, közösségi élete a 
harmincas-negyvenes években igen élénk volt.23 Az 
Iparos Polgári Olvasókör, különféle más egyletek 
műsoros rendezvényei, az ezeket gyakran követő ze
nés-táncos szórakozási alkalmak, társas együttlétek 
jelentették elsősorban a társadalmi- és kultúréletet. 
Az Olvasókör kebelében működő kisebb kölcsön
könyvtár megléte ellenére Imre Géza 1940 körül el
határozta, hogy saját házikönyvtárát, amely párszáz 
kötetre rúgott, nyilvános kölcsönkönyvtárként iparos
társai rendelkezésére bocsájtja. A könyvek pontos 
számáról, összetételükről semmi adatunk nincs. 1944 
novemberében a Nyilaskeresztes Párt helyi tagjai kö
zül néhány Imre lakásán kiválogatta azokat a köny
veket, melyeknek kölcsönözhetőségét megtiltotta ne
ki. 
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12. ábra. Folyóirat-címlap fametszettel az Imre-nyomdából, 1939. 
Abb. 12. Zeitschrifttitelblatt mit Holzschnitt aus der 

Imre-Druckerei 1939. 

Az Olvasókör tagságáról készült egyik csoportfel
vételen Imre Géza is szerepel. A felvétel Pünkösdi 
vásár néven rendezett, alkalmi gyűjtéssel egybekap
csolt hagyományos köri ünnepélyen készült. Ilyenkor 
is sor került természetesen esti bálra. A védnök és 
bálanya Nirnsee Pálné volt. E jótékonysági vásárt 
mindig a Nirnsee-kastély udvarán tartották. A felvétel 
időpontja nagy valószínűség szerint 1941. május 25., 
ugyanis ekkor tartotta a kör 40 éves fennállásának ün
nepét és új zászlaját is ekkor avatták. A csoportképen 
szereplő ötvenegy ajkai polgár közül negyvenöt sze
mélyt sikerült azonosítani24 (14. ábra). 

1942-ben Imre Gézát is bevonultatták a katonaság
hoz, s hamarosan a keleti frontra vezényelték csapa
tát. Július 28-án megsebesült, majd hazakerült. Az 
1944 őszi nyilas hatalomátvétel után még megpróbál
kozott azzal, hogy nyomdáját hadiüzemmé nyilvánít
tassa, ezáltal elkerülhesse az újabb behívót, de ez 
nem sikerült már. Több szerencsétlen lépést tett, hogy 
egzisztenciáját, nyomdáját bebiztosíthassa, de a hábo
rú őt is tönkretette. 1945 március közepén ismét be 
kellett vonulnia. Ausztria területén esett orosz hadi
fogságba, de a Celldömölk melletti Intapusztáról már 
augusztus közepén hazatérhetett Ajkára. Itthon nyom
dafelszerelése megsemmisülésének szörnyű híre fo
gadta. 1945 március végén a II. Hadtestparancsnok-
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13. ábra. Versfüzet címlapja az ajkai nyomdából, é. n. 
Abb. 13. Titelblatt eines Gedichtbandes aus der Ajkaer Druckerei, 

Jahr nicht angegeben 

ság nyomdáját leszerelte, vasúton Nyugat felé, Né
metországba indította. A szerelvényt Szombathelynél 
légitámadás, bombatalálat érte; a felszerelése szétszó
ródott, ill. megsemmisült. A rendőrség igazolásával 
ellátva szeptemberben még elutazott a helyszínre, 
hogy az esetlegesen még meglévő darabokat felkutas
sa, de eredménytelenül járt. 

Az ajkai nyomda második periódusa (1947-1949) 

Az összetört, magábaroskadt embert özvegy anyja 
biztatta, hogy ne üljön otthon, hanem fogjon bele éle
te újjászervezésébe. Udvaroljon, járjon társaságba. 
Bedenits Ernő ajkai műbútorasztalos Irén nevű leánya 
lett a kiválasztott, kivel 1946. december 14-én kötött 
Imre Géza házasságot. (Az ismeretség, jó viszony a 
két család között korábbról való: már 1935 körül ki
alakult. Ifj. Bedenits Ernő Imre Géza egyik barátja 
volt.) 

Miután a győri Népbíróság a nyugatra távozott, ill. 
onnan visszatért személyek háborús bűntelenségét 
igazoló II. sz. bizottság a devecseri Járásbíróságon 
december 20-án Imre Gézát is igazolta, az új házasok 
Gyöngyösre utaztak nászútra. A hely kiválasztásának 
oka az, hogy az ősz folyamán már tájékozódó, érdek-



14. ábra. Az Ajkai Iparos Polgári Olvasókör zászloszentelési ünnepén, 1941 Pünkösdkor. Sipos I. felv. 
Abb. 14. Der Ajkaer Handwerker-Bürgerliche Leserkreis bei Fahnenweihfest zu Pfingsten 1941. Aufnahme von I. Sipos 

lodő Imre ebből a városból kapott megfelelő ajánlatot 
elveszett nyomdafelszerelése pótlására. A gyöngyösi 
„Szabadság" nyomda és papírkereskedés vezetőjét, 
Romhányi Ferencet a budapesti Betűöntöde (EMB) 
akkori cégvezetője, Horváth Sándor értesítette az aj
kai nyomdász vásárlási szándékáról. Romhányi októ
ber 22-én megírta Imrének, hogy 7000 forintért eladó 
egy kis komplett nyomdafelszerelés, amely eredetileg 
nem az ő tulajdona volt, csak mint egyik követelésé
nek behajtása került hozzá: ezért teszi pénzzé. Két 
darab 4-es, jó karban lévő amerikai gyorssajtó, egy 
50 cm-es perforáló gép, egy 50 cm-es kézi papírvágó

gép, kb. 2-300 kg betű és anyag (stégek, záróstégek, 
léniák, kvadrálok, dursuszok) képezik az együttest. 

A vásárlás megvalósításához nyomdaengedélyt 
kellett kérnie, ehhez viszont előbb igazolást jogosult
ságáról. Ajka elöljárósága október 24-én kelt 
2577/1946. sz. községi bizonyítványában tanúsította, 
hogy „Imre Géza ajkai lakos nyomdatulajdonos 
nyomdája a háborús események következménye foly
tán teljesen tönkre ment és elhurcoltatott, így neve
zettnek megélhetés biztosítására egy új nyomda be
szerzésére feltétlen szüksége van". Egy hét múltán 
Romhányi udvarias hangú újabb ajánlatában részlete
sen felsorolta a tételeket, egy amerikai géppel 4500 
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Ft-ért kínálta megvételre felszerelését. „A nyomda áll 
két regálisból, egy pótregálisból, összesen 26 fiók, ill. 
szekrényből. Ezek közül egy nagy szekrény Gara
mond betűvel, a többi kis (betű) szekrény, ezenfelül 
van hat fiókosszekrény állóírással (falragaszbetű fá
ból). Van egy kis léniás-szekrény, van egy anyag
szekrény dursuszokkal, ezenfelül stégek, kvadrátok, 
szóval minden, ami egy vidéki kis nyomdához szük
séges. A géphez van ráma is, záróstég stb. (...) A be
tűk 15-20 évesek, ami azt jelenti, hogy nem újak, de 
vidéken nagyon szépen lehet vele dolgozni. Van per-
forálógép is, de azt megtartom magamnak". A végle
ges árat és tétel-összeállítást november 19-én közölte 
Romhányi Imre Gézával, azonnali értesítést sürgető 
levelében: „két amerikai 4-es, egy kézi vágógép, két 
regálisból álló betűanyag a hozzá való teljes felszere
léssel 4200, azaz négyezerkétszáz pengőéit [Forintért 
t.i.]. Tekintettel, hogy másokkal is alkuban állok, ne 
halogassa tovább a vételt, vagy a nyomda megtekin
tését, mert az életben ilyen kedvező alkalma a vásár
lásra, ill. a nyomdavételre nem lesz." 

Végre megszületett a döntés: a házasságkötés után 
Gyöngyösön aláírták az adásvételi szerződést, de a 
nyomda beindítása 1947 elején még nem történhetett 
meg. A háborút követő lakásínség és kényszer-lakás
kiutalások időszaka következett, amely a helyi köz
igazgatás önkényeskedő, részrehajló és bürokratikus 
intézkedéseivel súlyosbítva Imre Gézáék számára is 
keserves periódust hozott. Március 16-án kelt beadvá
nyában, melyet az elöljáróságnak címzett, lefestette 
helyzetét. Eszerint a megkérdezése, beleegyezése nél
kül addigi lakásbérlőjük (a Vörös-köz felé eső lak
részben) Bakonyi Ferenccel cserélt, aki a következő 
mitegy 25 évben ott is maradt lakónak. Az 1946 de
cemberében vásárolt új nyomdafelszerelése az udva
ron ázik, mert a nyomdahelyiség le van pecsételve. 
Ők maguk a feleségével az apóséknál húzódtak meg, 
de az ottani szobára szüksége lesz a hamarosan hadi
fogságból hazaérkező sógornak. Ekkor csak azt kéri, 
hogy saját jogos tulajdonát foglalhassa el. Kérése, til
takozása ellenére március 27-én a törvénytelen lakás
kiutalást véghatározattá emelték. Ekkor Imre Géza 
özvegy anyjával osztotta meg a kert felőli lakást. A 
nyomdahelyiséget is csak hónapok múlva sikerült fel
nyittatni, hogy végre beindíthassa a munkát. A ren
delkezések szerint ekkor be kellett lépnie a Magyar
országi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesületé
be. Az Iparügyi Minisztérium ehhez kötötte a műkö
dési engedély kiadását. 

Augusztusban a devecseri Járási Ipartestület már az 
Iparkamara felhívását közvetítte: kérte közölni a 
nyomda adatait, a gépek számát, a papírszükséglet 
mértékét, - tekintve, hogy csak a hatósági engedélyek 
birtokában lehetett hozzájutni a szükséges anyagok
hoz, így a papírhoz is. A nyomdák igen szoros elle
nőrzés alatt álltak. 

Az ajkai Imre Géza-féle nyomda általam eddig fel
lelt legkésőbbi nyomtatványa az ajkai róm. kath. is

kola 50 éves fennállására szervezett találkozó-sorozat 
röplapja. 1948 József napján, tehát március 19-én ké
szült A/5 méretben. Az 1947-1949 közötti időszak 
megrendeléseinek túlnyomó többsége az ipari és bá
nyaüzemekből jött. Ennek közvetett és szomorú bizo
nyítéka egyben az államosításkor helyszínen felvett 
jegyzőkönyv, melyben az elkészült produktumok 
mind üzemi nyilvántartási nyomtatványok. 

A nyomda államosítása 

1949. december 29-én jelent meg a nyomdák álla
mosításáról szóló rendelet, amelyet Imre Géza 
16.1172/1949 Ein. számon kapott kézhez. December 
29-én Vangel Gyula tételes leltárt vett fel a helyszí
nen, rögzítve a nyomda akkori felszerelését, anyagait 
és a fellelhető késztermékeket. A leltár közlése pon
tos képet ad a nyomda és működése egészéről. 

„Ajkai nagyközség. Veszprém megye devecseri járás. Leltár. 
Felvétetett 1949. dec. 29-én Imre Géza ajkai könyvnyomdája átvé
tele alkalmával. 
1. nyomdahelyiség 
2. 1 db vaskályha 6 db egyenes 3 db könyökcsővel 

1 db szeneslapát, 1 db vödör 
3. 2 db villanyégő vasernyővel 
4. 1 db telefon teleppel 
5. 1 db kerek falióra 
6. 1 db íróasztal 
7. 1 db szék 
8. 1 db háromkarú fogas 
9. 1 db lábbal taposó 4-es amerikai, Joseph Anger und Sohn, 

Wien. 
Kövy László Budapest műhelyéből, rámával alul. 

10. 1 db 3-as lábbal taposó amerikai szétszedett állapotban, javí
tás [alatt] 
4 db számozógép, szedésbe illeszthető automata 

11. 1 db Gutenberg lehúzóprés 50 x 70 cm 
12. 1 db karos vágógép 56 cm késsel, Klick márkájú, héblis [= 

Hebelarm] 
13. 1 db asztali vágógép karos 50-es 
14. 1 db 60 cm asztali perforálógép (Hohlbaum Ferenc, Bp.) 
15. 1 db fűzőgép asztallal együtt, kötészeti. 
16. 2 db kézi számozógép 
17. nyomógéphez tartozó 4 db tartozék ráma 13 db hengerrel 6 

18. 2 db vasprés27 

19 leső (?) 
20. 2 db vágódeszka 
21. 2 db faprès 
22. 6 db különböző méretű présdeszkák 
23. 2 db présdeszka 
24. 3 db összehordó teknő fából 
25. 2 db betúszekrény 11-11 fiókkal (Garamond Romana betű

vel) 
26. 5 db külön fiók Regál 
27. 1 db fabetűállvány 

3 db ólom kisszekrénnyel 
28. 15dbfiókfabetűvel 
29. 1 db erezet fiókok29 

30. 2 db kisszekrény külön tokkal (léniák) 
31. 1 db asztal 3 fiókkal 
32. 1 db anyagtartalék láda 
33. 1 db szerszámosláda 
34. 1 db stéges állvány (0,5 q ólom stég, 0,5 q vas stég) 
35. 1 db nyomdaasztal 1 db szedésdeszkával 3 fiókkal 
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36. 250 kg súlyú betűanyag 
37. 1 festékes fali kaszni 
38. 15 festékes doboz hiánnyal 
39. 1 falhoz rögzített polc 1/2 kg ragasztóanyaggal 
40. 1 cégtábla 
41. 13 db lassúkötésű festékdoboz 
42. 7 db üres, üzemben tart, részben üzemhez tartozó, részben 

nem használható dobozok 
43. 1 db üvegben 20 dkg sósav, másik üvegben 20 dkg benzin 
44. 1 db üvegben 20 dkg petróleum 
45. 1 db táblatartó asztal 
46. 1 db papírállvány 8 részes, deszkából 
47. 1 db 5-lépcsós létra 
48. 1 db két részből álló készáruszekrény 
49. 1 db asztal 3 nem zárható fiókkal 
50. 1 asztal 1 fiókkal 
51. 1 szerszámos falitábla 3 db gépszerszámmal 
52. 1 db szedővas30 

53. 1 db ringlizó gép " 

A leltározó a következő részben összeírta a fellel
hető készárut, félkész nyomtatványokat, különféle pa
pírokat. Helyszűke miatt csak összefoglalóan sorolom 
az egyes papírféleségeket, anyagokat a mennyiség je
lölése nélkül: 

Csomagoló-, selyem-, falragasz-, kulór-, flórpapí
rok, levelezőlap-karton, fehér és színes levélpapírok, 
különféle borítékok, névjegykártyák és kártyakarto
nok, jegyzetblokkok, dossziék, esküvői meghívók, 
gyászjelentések, pénztári és egyéb blokkok, tekercses 
és íves nyomópapírok, egyenként többszáz darabos
íves készletekben. A leltár említi az 1947. és 1948. 
évi számlakönyvet is. Lajstromba vette a számlamá
solati és az ún. nyomdakönyvet, melybe a mester kö
teles volt sorban regisztrálni a nyomtatványok, meg
rendelések pontos adatait, költségét és eladási árát. A 
leltárban szó esik különféle pénztárkönyvekről, ár
jegyzékekről és mintakönyvekről, de jellemző módon 
a tollszárakat és üres tintásüvegeket is felsorolta. 

A megrendelt, de félbemaradt munkák közül az 
alábbiakat regisztrálta a jegyzék: az Üveggyárnak ké
szített „tervteljesítési könyvecske" feldolgozatlan 
anyaga, ajkacsingeri bányaüzem fizetési ívei, házi át
adási jegyzőkönyv, ellenőrnapló, műszaknapló, stb. 
Mintegy húszféle adminisztrációs nyomtatványtípus, 
megközelítőleg 4800 Ft értékre becsülve. 

A leltárban szerepel az a hat könyv, melyet a 
nyomdahelyiségben lelt: „Lenin, Sztálin a szocialista 
munkáról; Kommunista kiáltvány; Rákosi Mátyás: A 
fordulat éve; Perceg a szú; Móricz Zsigmond: Rózsa 
Sándor összevonja szemöldökét; Vezérek." Az össze
írás záradéka önmagát minősíti: „Vangel Gyula Imre 
Géza nyomdájából én mint államosított megbízott a 
leltár tőlem telhetőleg a legnagyobb figyelemmel 
végrehajtottam maradtam elvtársi üdvözlettel Vangel 
Gyula". Az államosítási leltározás után a helyiséget 
lepecsételték. 

Ekkor Imre Géza igen nehéz helyzetbe került, sé
rült lába is nagyon rossz állapotban volt ekkoriban. 
Szinte teljesíthetetlennek látszott, hogy ő a kisnyom-
dák államosítása után a veszprémi állami nyomdába 

75. ábra. Imre Géza könyvkötő magánkisiparosként, 1970 körül 
Abb. 15. Géza Imre als privater 

Buchbindler-Kleingewerbetreibender in den 1970-er Jahren 

járjon be, ha továbbra is nyomdászként akar dolgozni. 
1950. január 7-én levélben fordult a veszprémi Sza
badság nyomdavállalat akkori vezetőjéhez, Haraszto-
vich Lajoshoz, kérve, hogy az elvi egyesítés után is 
maradhasson helyén, az ajkai nyomdában és ott mint 
alkalmazott segéd dolgozhasson. így ír: „Minden fil
lér nélkül maradtam úgy, ahogy vagyok, minden mel
lékjövedelem nélkül, ezenkívül az eddigi létfenntartás 
is csak a piacról és a boltból történt. (...) Adósságom 
is van, hivatalos is, amit rendezni kellene idejében. 
Az üveggyári munka éppen elég lett volna, ha be le
hetett volna fejeznem." (levélfogalmazványból). Ja
nuár 24-én Hrasztovich előbb a székesfehérvári Vö
rösmarty nyomdához utalta, de ezt Imre Géza nem fo
gadhatta el. Március 1-től szedőként alkalmazták 
Veszprémben, a volt Vida-nyomdában. Ekkoriban 
más államosított kisnyomdák volt tulajdonosai, ill. 
nyomdászai is ott helyezkedtek el, pl. a zirci, a bala
tonfüredi és több megszűnt veszprémi nyomdából.32 

1950 év elején a budapesti Wittmann testvérek és em
bereik 17 kilós kalapácsaikkal törték szét, tették hasz
nálhatatlanná azokat a nyomdagépeket, melyeket a 
lezárt magánnyomdákból korábban nem szállítottatott 
el az államivá lett veszprémi és pápai nyomda saját 
telephelyére.33 Imre Gézának is végig kellett néznie, 
hogyan teszik tönkre másodízben megszerzett beren
dezését, melyet anyai örökség-részből, a Sipos fény
képész-féle ház felének eladásából vásárolt. Özvegye 
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visszaemlékezése szerint a betűanyagot, könyvköté
szeti díszítószerszámait, kliséit a pápai nyomdába 
szállították. A rendőr, aki hivatalosan ott felügyelt az 
ajkai foglaláson, jóindulatú szemvillanással jelezte az 
egykori tulajdonosnak, hogy egy könyvkötői ollót 
megtarthat, eltehet magának... 

Az addig jókedélyű, fáradhatatlan és ambiciózus 
nyomdász, aki szenvedélyesen szerette hivatásként 
megélt munkáját, akkoriban szinte összeomlott. Zár
kózott, szótlan emberré vált, aki csüggedten viseli 
sorsát. Még megpróbálkozott kártalanítást kérni a ha
tóságokról, „természetesen" sikertelenül.34 

Alkalmazott, segédmunkás, könyvkötő 
(1950-1975) 

Egy 1950 szeptemberi igazolás szerint az Észak-
dunántúli Nyomdaipari Egyesülés (Győr) irányítása 
alá tartozó államosított Vida Nyomdában (Veszprém, 
Kossuth L. u. 35.) Imre Gézát 28/b bérkategóriás be
tűszedőként alkalmazták. Ajkáról járt be, de nem so
káig: 1951. március 5-én már felmondtak neki. Még a 
Könnyűipari Minisztériumba is írt, kérve állása meg
hagyását. Az elutasítás a győri központból érkezett, 
melyben a „szűk keresztmetszetre" hivatkoztak. 
Ajánlották, hogy az ajkai ipari üzemek valamelyiké
ben keressen inkább munkát. 

1950. november 13-i keltezésű munkakönyve sze
rint rendre a következő helyeken kereste ezután szű
kös kenyerét: 1951 áprilisától 1952 májusig a Ma-
gyar-Szovjet Alumínium Rt-nél kubikus a generátor-
salakozóban. Munkahelye áthelyezéssel ezután 1953. 
november 23-ig az Ajka és környéke Vendéglátó 
Vállalat, ahol raktárosi állása „hozzájárulással" szűnt 
meg. Mintegy két hónapig a télen segédmunkás a Du
navölgyi Timföld Ipar cégnél, de nem bírta a hideg
ben végzendő nagyon megerőltető fizikai munkát 
rossz lábával. Eddigre megérlelődött elhatározása, 
hogy otthon végezhető könnyebb munkával, második 
szakmájával: a könyvkötéssel kísérli megszerezni a 
kenyérrevalójukat. 

1953. december 2-án a devecseri Járási Tanács ipa
ri csoportjához fordult: „Alulírott kérem, hogy a mel
lékelt okmányaim alapján Ajka község területére a 
könyvkötő ipar gyakorlására iparjogosítványt biztosít
sanak. A községben könyvkötő iparos nem működik 
és így az üzemek, intézmények és a lakosság ilyenirá
nyú szükségletének kielégítése kívánatos." A kért en
gedélyt 599-201/1954.1. 19. számon megkapta, majd 
márciusban belépett a Kisiparosok Országos Szövet
ségébe. Már három nappal a könyvkötői iparjogosít
vány megszerzése után megindította a harcot volt 
nyomdahelyiségei visszaszerzéséért, melyekbe bete
lepítették az ajkai Vegyes Kisipari Szövetkezet egyes 
műhelyeit. Ez a helyfoglalás is beleegyezése nélkül, 
önkényes eljárással történt. Imre Géza előbb a deve
cseri Járásbírósághoz, majd a Járási Tanács igazgatási 

osztályához fordult panasszal, ill. kérelemmel, hogy 
legalább a kisebbik, sarok-üzlethelyiséget kapja visz-
sza, ahol majd dolgozni tud. Ekkoriban itt 12 fős (!) 
cipészműhely működött; a volt nyomdahelyiségben 
pedig szabóműhely. A tanácsi véghatározat Imre ké
rését „teljesíthetőnek nem találta" mert más megfele
lő helyiség „nem áll rendelkezésre"! A kisemmizett 
tulajdonos ekkor elkeseredésében a könnyűipari mi
niszter helyetteséhez, Csikós Nagy Bélához írt. A 
fennmaradt fogalmazványokból kirajzolódik a pana
szos ellehetetlenült helyzete. Kénytelenségből vett új 
kötészeti vágógépe egy betonfalú mosókonyhában 
rozsdásodik, anyagai a lakásban összezsúfolva állnak; 
б maga az előszobában és a konyhaasztal sarkán pró
bál valamit dolgozni, de ez tarthatatlan. A saroküzlet
helyiséget végül 1955-ben visszajuttatták neki; élete 
végéig ez lett kötészete. 

Az államosítás utáni első, kényszerű könyvkötő
szerszám beszerzése egy fából készült kéziprés volt, 
majd egy századfordulóról való típusú lendkerekes 
(Krause márkájú) vágógép következett. Utóbbit Eger
ben vásárolta Kun Zoltán belvárosi kötészetéből. In
nen szerzett be pár tábladíszítő egyszerűbb klisét is; 
kereszteket, kelyhet imakönyv-díszítésekhez. Az 
1946 decemberében Gyöngyösön vásárolt felszerelés 
kötészeti gépei ekkor még megvoltak, Veszprémben 
elraktározva, de visszaszerzésükhöz az ajkai KIOSZ 
elnök és titkár támogató levele sem volt elegendő. Az 
egri vágógép később, 1959-ben a Timföldgyárba ke
rült, mert az ottani kötnivalókat nem lehetett a gyár 
területéről kihordani; ugyanígy helyben kellett kötnie 
a halimbai üzemnek is. Egy 40 cm-es késsel ellátott 
asztali papírvágó ollót és egy 50 x 50 cm nyomólap
felületű asztali vas prést („szalvétaprést") Imre Géza 
halála után a Bauxit Vállalat kötészete vett meg az 
özvegytől, melyeket ma is használnak. (Ezeken dol
gozott pl. Pappné Pintér Eszter, Imre Géza tanítvá
nya, közeli rokona.) A felszerelésben nem volt fűző
állvány; a mester szabadkézben fűzött, az állványt, 
fűzőládát „nem szerette". Folyóiratokat, kötnivaló 
könyveket is vászonszalagra fűzött és beakasztott táb
lákkal kötött. Többnyire félvászonkötéseket csinált 
papírborítással, a gerincen címaranyozással. Bőrrel 
nem dolgozott, ill. kézi oromszegést nem alkalmazott. 
A szakmai maximumot az jelentette, ha egyes ima-
könyv-átkötéseknél a táblasíkra klisével díszítményt 
nyomott. Ilyeneket pl. Ajkarendekre katolikus meg
rendelőknek készített. 

Az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohónál csak 
fél évig tartott könyvkötői munkaviszonya: 1959. au
gusztus 10-től december 31-ig. 1960-tól magán-kisi
paros; 1972 februári nyugdíjazása után is aktív kereső 
maradt a megélhetési gondok szorítása miatt.35 Ez a 
nyugdíjas korszak életének csupán utolsó három éve 
lett; pihenés helyett az is szakadatlan munkával kel
lett, hogy teljék. 1975. november 23-án, 65 évesen 
hunyt el Ajka legelső nyomdásza és könyvkötője. 
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GÉZA IMRE DRUCKER UND BUCHBINDER AUS AJKA 

In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war die überwiegende 
Mehrheit der Provinzialkleindruckerein ein Kleinbetireb mit eini
gen Angestellten und mit 1-2 Maschinen aus dem vorigen Jahrhun
dert. Zu diesen gehörte auch die Druckerei von Géza Imre, die in 
Ajka zwischen 1935-1949 gearbeitet hat. Der Meister und Eigentü
mer arbeitete mit zwei Gehilfen auf einer amerikanischen Tiegel
presse „Liberty" und einer Kniegelenkpresse „Columbia". 

Die Druckerei, die wohl über alte Maschinen, aber über einen 
modernen Schriftvorrat verfügte, wurde von den Betrieben und ge
sellschaftlichen Organisationen der-sich infolge der Eröffnung der 
Bergbauwerke und der Industrialisierung schnell entwickelnden 
Stadt mit Bestellungen beauftragt. Die Arbeit mußte infolge des II. 
Weltkriegs unterbrochen werden. Die beschlagnahmte Ausrüstung 
ging zugrunde, der Meister wurde zum Militärdienst einberufen. 
Der heimkehrende Géza Imre konnte (aus einer Erbschaft) wieder 

nur veraltete, unmoderne Maschinen kaufen. Anhand von Doku
menten kann das Fachniveau der zwei Perioden der einstigen 
Druckerei und ihre Ausrüstung rekosntruiert werden. Durch die 
Verstaatlichung ist der ehemalige Druckereibesitzer zum zweiten 
mal zugrundegegangen und er verbrachte die zweite Epoche seines 
Lebens als Hilfsarbeiter und später zwei Jahrzehnte hindurch als 
Buchbinder. Die einzelnen Stationen des schweren Lebens des Klein
gewerbetreibenden, der imkmer wieder um seine Existenz kämpfen 
mußte, können wir aufgrund der Erinnerungen seiner Witwe und 
der aufrechterhaltenen Dokumente (lückenhafte Dokumente) ken
nenlernen. 
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