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Engedjék meg, t. olvasóim, hogy ezúttal egy oly 
szaktársnak emlékét frissítsem föl, ki úgy szellemi, 
mint szakbeli képzettségénél fogva, valamint rokon
szenves modorával mindazok nagyrabecsülését ki
vívta, kik vele valaha csak némikép is érintkeztek. 
Ez a szaktársunk a családja 
és művészetünkre nézve oly 
nagyon is korán elhunyt 
Tanay Ödön, az azóta szin
tén feledésbe ment Ellenőr 
ez. lap volt érdemes tördelője.

Azt hiszem, az Évkönyv a 
legillőbb hely az oly férfiak 
pályafutásának méltatására, 
kiknek egyedüli életczéljuk 
abból állott, hogy családjuk 
és embertársaiknak hasznára 
váljanak és szakmájuknak 
becsületet szerezzenek.
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Azon időben, midőn Tanay Ödön elköltözött örök 
időkre sorainkból, a Typographia ugyan kötelesség- 
szerűleg megemlékezett a gyászos esetről, de a 
budapesti szaktársak körében akkor uralkodott párt
viszonyok nem engedték meg, hogy az elhúnyttól 
teljes érdeme szerint búcsút vegyünk.

A puszta gyászjelentés felkorbácsolta a szúnyadó 
pártszenvedélyeket és gyorsította azt az áramlatot, 
mely következményeiben a Typographia megmagya- 
rosítását tűzte ki czélúl és három éven át (1883—1886) 
addig nem tapasztalt izgalomban tartotta a magyar
honi nyomdászságot. Most, a midőn több mint tíz 
esztendő gördült le azóta, a pártszenvedélyek is el
némultak és a viszonyok megengedik, hogy Tanay 
Ödön működését higgadtan és elfogulatlanul ismertet
hessük ...

Tanay Ödön 1846-ban született Békés-Gyulán. 
Atyja, Tanay Gyula, iskolaigazgató lévén, nagyszámú 
családját gondos házi nevelésben részesítette, ilyképp 
gyermekeiben az emberiségnek és a hazának hasznos 
munkásokat ajándékozott. A nyolez gyermek közül 
három korán elhúnyván, a megmaradt öt fiúgyermek
ből kettő jelenleg mint hivatalnok van alkalmazva 
a magyar államvasutaknál, egy pedig Délmagyar- 
országon oláhlakta vidéken mint kereskedő és gazdász 
képezi a magyarság erős oszlopát; végre kettő, Tanay 
Ödön és Tanay József, a nyomdászati pályára lépett 
s utóbbiban ma a Grafikai Szemle nagyrabecsült 
szerkesztőjét és a Pesti könyvnyomda-részvény-tár- 
saság művezetőjét tiszteljük.

Két gimnáziumi osztály elvégzése után Tanay 
Ödön szűknek találva az iskola falait, merész el
határozással beállott betűszedő-inasnak. Életének e
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fordulópontját ő maga, mintaszerű magyaros irályá
val a következő hangulatteljes czikkelyben adja elő:

Hogyan lett én belőlem nyomdász
Úgy emlékezem arra a napra, mintha tegnapelőtt történt 

volna. Pedig már nagy ideje — huszonegy éve annak. 
Nagyon szép meleg vasárnapi nap volt, úgy június elején. 
Mint rendesen minden vasárnap és ünnepnapon, úgy akkor 
sem tudtam aludni már kora reggel: az ünnepi ruhán járt 
az eszem, meg hogy hol töltöm el a vecsernye utáni szép 
délutánt. »Csak az a délelőtt már eltelt volna«, sóhajtottam 
magamban. Mert rettenetes volt nekem egy nyári vasárnap 
délelőttje. Nem volt szabad sehová menni, csak — tem
plomba. Ott pedig alig kezdődött el a mise, én már aludtam; 
és aludtam a mise végéig, a mikor aztán csak a pajtások 
oldalbadöfései és fülezibálásai ébresztettek fel; letöröltem 
homlokom- és arczomról anagy verejtékcsöppeket — melyeket 
a fülledt levegő sajtolt belőlem — a mint illett, a kabátom 
ujjával és egyszerre, kiröppent az álom szemeimből, a mint 
megláttam, hogy a páp már nincs az oltár előtt és vígan 
botorkáztam ki az isten házából. Az ebéd ideje aztán már 
hamarabb elérkezett. Ebéd után komóczióul a szomszéd 
gyerekekkel egy kis zsiványjáték vagy lapdázás volt, mi 
csak torokszakadtából jött éktelen ordítozással történhetett 
meg, megzavarva az öregek délutáni álmát, a minek bizony
ságául édes anyám hatszor is kikopogott az ablakon. Mire 
pedig a vecsernyét is átszundikáltam volna a templomban, 
a délutáni plánum is készen volt.

így történt ez a huszonegy év előtti nevezetes napon is. 
A milyen renyhén vonszoltam magamat a templomba, épp 
oly fürgén vágtattam haza a vecsernyéről. Miután pedig 
odahaza, édes anyám jóvoltából kegyetlenül megtömtem 
volna begyemet cseresnyésrétessel, szép mekegő hangon 
elkéredzkedtem édes apámtól a »czifra kertbe*. így nevezték 
azt a szép parkot, a hová az egész város eljárt sétálni.

A czifra kert volt a szerelmi légyottok helye; a mamák 
és papák, ha lányaikat sétálni vitték, a czifra kertbe mentek; 
a kis diák itt tanulta meg legjobban leczkéjét valami sűrű 
bokor tövében; a gyerekek itt szerettek legjobban bujósdit 
játszani a cserjésekben, hol egész délután elkerestük egy
mást, míg megtaláltuk. S mindezen jó tulajdonsága mellett
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volt még egy különlegessége a »czifra kertnek*, a mi rit
kította párját valamennyi czifra kertek között: kitűnő jég
hideg ivóvize volt. A félváros innen hordta a vizet s a nagy 
kút környéke csak úgy visszhangzott a leányok kaczagásától 
és dalaitól hajnaltól alkonyig. Különösen nekünk gyerekek
nek volt megbecsülhetlen áldás az a jó ivóvíz. Ha tikkadásig 
futkároztunk és kergettük egymást a czifra kertben s a 
szomjtól a nyelvünk már majdnem a szánk padlásához 
tapadt, neki mentünk a kútnak és ittunk belőle domboro- 
dásig. Nem ártott meg nekünk a jéghideg viz; ha jóllaktunk 
vele, futottunk megint csikómódra és soha egy se kapott 
még csak köhögést sem tőle. A nevezetes délutánon tehát 
a czifra kertbe igyekeztem, mely csak úgy zengett már a 
gyereksivalkodástól. Erre is, arra is szólítgattak a pajtások, 
hogy csatlakoznám hozzájok. De én, mint a kit végzete 
vezet, se jobbra, se balra nem tértem, csak mentem egyenest 
a folyó partjára, mely a parkot kétfelé szeli. Ha akkor akár 
balra, akár jobbra eltérek — ma nem vagyok nyomdász. 
A folyam partjára érve, észrevettem, hogy két lurkó a sport
nak — a gyerekek előtt igen kedvelt — egy nemét űzi: 
békáztak. Ki nem ismerné a pajkos gyermekkor ezen kissé 
barbár, de mulatságos kedvtöltését! Meggörbítettünk egy 
gombostűt, piczinyke darab piros posztót tűztünk rá és 
néhány rőfnyi erős fonálra kötöttük; botot vágtunk hozzá 
valamely árokparti füzesben és készen volt az instrumentum. 
Nagy kedvet kaptam békázni. Odafutottam a két gaznáczió- 
hoz és legnagyobb örömömre egyikben rég nem látott iskola
társamat ismertem fel. Nevetve dicsekedett, hogy ő már 
kilencz békát csípett meg, melyek ott is hevertek a földön 
körülötte szétterpeszkedve. Egy pillanatra megsajnáltam a 
szegény állatokat. De csak egy pillanatra, mert a másik 
pillanatban már feltámadt bennem is a vérszopó, gyilkoló 
daemon s kunyorálni kezdtem egy gombostűért.

»Van nálam kész horog — mondá ismerősöm — csak botot 
vágj hozzá. Nyúlj a zsebembe, vedd ki, össze van göngyölve 
a madzaggal együtt.«

O maga nem ért rá zsebében kaparászni, mert éppen egy 
hatalmas zöldnadrágú béka settyenkedett a horga körül. 
Nagy szelesen nyúltam zsebébe, tapogatózni kezdtem és 
mert a madzagot körmeim között éreztem, hirtelen kirántot
tam zsebéből. De azon pillanatban el is eresztettem és 
ijedten ugrottam hátra, Békázó pajtásom olyan kétségbe
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esett ordításban tört ki, mintha a béka helyett ő akadt 
volna a horogra. És valóban úgy volt. A görbe gombostű, 
a mit sietve ki akartam a zsinegnél fogva rántani zsebéből, 
beleakadt czombjába és bizony úgy megkapaszkodott, mintha 
csak békát fogott volna meg. A másik békázó ficzkó, kit 
még nem ismertem, csakhamar megszabadította ordítozó 
pajtását a gombostűtől s miután egy kissé megnyomkodtuk 
a sebhelyet, vígan tovább folyt a békázás már most ter- 
zettben.

Nincs azonban olyan kedvtöltés, a melybe az ember bele 
ne únna, kivált a gyerek. Mi is, miután pár tuczat zöld- 
nadrágú úrfit a horognál fogva odacsapkodtunk volna a 
gyepre, abbahagytuk a nemes mulatságot. Csak azután 
jutott eszébe pajtásomnak, hogy bemutassa békázó társát. 
Ekkor aztán megtudtam azt is, miért nem láttam én régen 
ezt a pajtásomat. Már majdnem féléve nyomdász-tanoncz 
volt, az a másik pedig tanulótársa.

Nem régen költözött az a nyomda városunkba és igy nem 
is láttam még addig azt a boszorkánymesterséget. Annál 
kevesebb fogalmam volt róla. Szájtátva hallgattam a két 
kis tudós beszédét, kik közül az egyik jobban túl akart 
tenni a másiknál a magyarázatban. Minő mulatságos játék
mesterség az a betűszedés, mondogatták és milyen szép 
históriákat szednek össze az apró betűkből, még kalen
dáriumot is csinálnak. Nyomban meg is ajándékoztak néhány 
históriával, a mit összegyűrve előránczigáltak zsebükből: 
Sármány király története, A szép Magelona, Csontos Sieg- 
fried és több ilyen hangzatos czímű történetekkel a ponyva- 
irodalomból, a miből, mint dicsekedve mondották, egy egész 
magazinnal van. Legyőzhetlen vágy ébredt fel bennem nyom
dásznak lenni. S hogy fogalmam legyen a művészetről, 
mondák a borzon kis Gutenbergek, jöjjek hozzájuk vala
melyik nap, aztán majd megmutogatnak mindent.

Nehezen vártam a más napot; alig szabadultam az iskolá
ból, siettem dobogó szívvel a nyomdába.

Milyen nagyszerű ismeretlen világ tárult fel előttem Az 
apró betűk ezrei a kicsiny rekeszű szekrényekben, valami 
csodálatos hatást gyakoroltak reám; egy kis gyorssajtó 
méltóságosan zökögött s a belerakott hófehér papiros tarkán 
siklott ki belőle. Megvolt a kész nyomtatott ív. Csak suttogva 
mertem beszélni és szent áhítattal szedtem fel a földről az 
elpotyogtatott betűket és adogattam a kezébe, kinek éppen a
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lábánál találtam és csodálkoztam az észrevehető boszan- 
kodáson, melylyel előzékenységemet fogadták. Odaguggol
tam a földre egy faláda mellé, a mely szinűltig volt meg
rakva mindenféle nagyságú betűvel, ólomdarabokkal és 
karikára metszett ólomforgácsokkal és álmélkodtam rajta, 
hogy úgy össze-vissza van ott keverve minden. Azt mondták 
rá, hogy az »czeig«. Persze hogy éppen annyit tudtam, mint 
azelőtt. Azaz valamivel mégis többet. Tudtam, hogy az czeig.

A látottak és hallottaktól zsibbadt agygyal mentem haza.
Este aztán odaállottam apám elébe elhatározott fontos 

képpel és megmondtam neki, hogy én nyomdász akarok lenni.
Meglepetve nézett reám s miután meggyőződött szilárd el

határozásomról, megígérte, hogy másnap beszélni fog a 
nyomdatulajdonossal.

Izgatottan vártam másnap a választ. Atyám hazajött, 
mosolygott; megkérdezte, nem fogom-e megbánni lépésemet? 
Azt mondta, jobban szeretné, ha tovább tanulnék; különben 
nem erőltet.

Én hajthatlan maradtam. »Tehát jövő hétfőn elviszlek a 
nyomdába — fejezte be atyám az ügyet,— a nyomdatulajdonos 
elfogadottá

A jövő hétfőn aztán minden czeremónia nélkül odaállí
tottak a szekrényhez, a betűkkel megismerkedni.

így lettem én nyomdász.
E szerint tehát Tanay Ödön 1858 nyarán lépett 

be Réthy Lipót gyulai nyomdájába mint tanoncz. 
A Réthy-nyomda 1847-ben alapíttatott Szarvason s 
szerény kezdetből, nehéz körülmények között emel
kedett mai tekintélyes nívójára, mint Arad városának 
első rangú könyvnyomdája. Alapításakor fasajtón 
dolgoztak, melyet néhány évvel rá vassajtó váltott 
föl s ezt viszont — a nyomdának B.-Gyulára történt 
áthelyezésével — egy Sigl-féle gyorssajtó szorította ki. 
Habár a nyomda munkaköre korlátolt volt — mert 
Ballagi Aladár szerint többnyire ponyvairodalmi ter
mékek kerültek ki a szarvasi és gyulai nyomdából 
s Petrik Géza nagy bibliográfiai munkája pótköteté
nek tanúsága szerint számos tót nyelvű vallásos
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nyomtatvány is látott azokban napvilágot — a jó 
Réthy bácsi iparkodott tanítványaiból derék magyar 
nyomdászokat nevelni. Úgy vagyok értesülve, hogy 
első tanonczai közül a következő ismertebbek is 
voltak: Schosulan Ede, Povázsay György, Büchler 
(Dávid) Döme, Roóz Dániel és Soma testvérek, Gyulai 
(Hoske) István, Harsányi György stb. stb.

Tanay Ödönből is nyomdász lett a javából, ki 
művészetén nemes ambiczióval csüggött. Működése 
nem mutat ugyan föl mozgalmasabb momentumokat, 
de csendes volta daczára közhasznú hatással volt. 
Miután a vidéken több helyen megfordult, valamint 
egyideig Becsben is tartózkodott s ottan szakmájá
ban tovább képeztette magát, fölkereste a fővárost 
s itten telepedett le.

Itt első időben a m. kir. államnyomdában mint 
javítnokot találjuk alkalmazva; több évi korrektoros
kodás után budavári állását elhagyja és belép az 
Ellenőr czímű napilaphoz tördelőnek, mely nagy 
körültekintést s még nagyobb szakképzettséget igénylő 
munkakört úgy a szerkesztőség, mint üzleti fölebb- 
valói teljes megelégedésére 1882 július 21-én be
következett halála napjáig mintaszerű pontossággal 
töltötte be. Halálát a nyomdászok specziális beteg
sége, tüdővész okozta, melynek csiráját már régibb 
időtől hordozta magában s bár tudatában volt beteges 
állapotának, mindvégig a legildomosabb bánásmódban 
részesítette alárendeltjeit és mindenkivel szemben 
egyforma szívélyes modorral viseltetett.

Midőn a föntérintett napon beállott a családja és 
tisztelői által aggódva előrelátott katasztrófa, azon 
rendkívüli rokonszenv, mely az elhúnyt személyét 
környezte, széles határokban nyilvánult. Az Ellenőr
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kimerítő nekrológban emlékezett meg korán elhunyt 
munkatársának kiváló tulajdonságairól; a tárcza- 
rovatban pedig dr. Heltai Ferencz ecsetelte meg
hatóan — a gyászesetből kifolyólag — a nyomdász
élet sanyarúságait, kiemelvén különösen a nyomdai 
helyiségek és az azokban létező egészségtelen levegő 
káros voltát, erélyes szavakban ezen bajnak szaná
lását követelve. Temetésén szaktársai szokatlan nagy 
számmal jelentek meg és az en corpore jelen volt 
szerkesztőségi tagokon kívül más, nyomdászkörökön 
kívül álló résztvevők is megadták az elhunytnak az 
utolsó tiszteletet. Künn a temetőben pedig, a nyílt 
sírnál, Hindy Kálmán, az Ellenőr szerkesztője, 
mondott szívreható búcsúszavakat.

Tanay Ödön ritka tehetségeit azonban nemcsak a 
szűk nyomdai körben érvényesítette, hanem tágabb 
téren is, az egyleti életben is, melynek minden 
mozzanatát élénk figyelemmel kisérte. Előszeretettel 
forgatta a tollat eszméinek kifejezésre jutása érde
kében. így találunk tőle egy lelkes hangon tartott 
czikket a Typographta 1880. évfolyamának egyik 
utolsó számában, melyben örömteljesen üdvözli a 
derék budai szaktársakat, a nyomdász - árváknak 
általuk ez esztendőben karácsonykor először történt 
felruháztatása és megvendégeltetése alkalmából, mely 
szép és emberszeretetről tanúskodó aktus azóta meg
honosodott nálunk és évente nagyobb áldással gya- 
koroltatik. Ugyancsak Tanay Írja le a Typographia 
egyik további számában, zamatos magyar irályával, 
ezen ünnepélynek lélekemelő lefolyását.

Legfényesebb tanúsága Tanay irói tehetségének 
azonban az általa kiadott és öt éven át (1878—82) 
újév napján megjelent en miniatűré Ellenőr, mely
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alkalmi lapocska valóságos tárházát képezi az egész
séges hum ornak és élvezetes csip-csup történetkéivel 
a nyom dászélet hű tükre. Mutatóul ide iktatjuk a 
kis Ellenőr 1880. újév napján  megjelent számából 
a következő csinos verset:

A bűnbak
Kész a hasáb levonásra,
Lesi már a javítnok;
Piszkálgatja, firkálgatja —
Van javítni való sok.

Jön a szedő s alig látja,
Az arczát elfintorítja 
És fejedre átkot szór...
Szegény korrektor!

Nyomva a lap. A szerkesztő 
Csak rápillant s ehol la,
Nincs mutálva itt a dátum;
Amott meg egy más hiba.

Olvas tovább — s lel több hibát, 
Rikolt: »Kicsavarom nyakát!*
És a vére csak úgy forr. ..  
»Reszkess korrektor!*

A kávéház törzsvendége,
Balog bácsi olvasgat;
Hibát talál, eltűnődik...
»Ugy kell lenni tán annak*.

De nyomban rá egy »Errata.
. . .  Korrektorunk hanyagsága...« 
S ím így szól Balog ekkor: 
^Szamár korrektor!*

író hibáz: »Csak tolihiba,
A javítnok azért van«.
Szedő álmos, bolondot szed:
Majd jó lesz a hasábban.

Bárki hibáz, te vagy oka,
»Minek a lap javítnoka?!«
Es fejedre átkot szór...
Szegény korrektor!
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A mint lelkesülni tudott Tanay minden szép és 
nemesért, ép úgy nem hagyhatta szó nélkülanyomdász- 
életben előfordult fonák vagy viszás kinövéseket. így 
megtörtént, hogy 1879-ben több fővárosi szaktárs 
elhatározta egy nyomdász-élczlap megindítását és 
fölkérték Tanay Ödönt is ügyük szellemi támogatására. 
O készségesen megígérte hozzájárulását és be is 
váltotta szavát. A lap megjelent és pedig Tenakulum 
czím alatt. Azonban a tartalmához fűzött remények 
éppenséggel nem mentek teljesedésbe; egy része a 
tartalomnak trágárságokból állott, másik része botrány- 
hajhászó volt és csak itt-ott akadt az olvasó a jó
ízlésnek megfelelőre. Tanay Ödönt a lap ezen ferde 
iránya annál kellemetlenebből érintette, mert úgy
szólva nyílt titok volt az ő közreműködése. Nem is 
késett egy hosszabb czikkben -a Typographiában 
roszalásának kifejezést adni a lap ilyen tartalma 
fölött és szellemes modorban útbaigazította az álczlap 
szerkesztőségét feladatának tulajdonképeni természe
téről, Ez azonban már nem vehette hasznát az arany
tanácsoknak, mert a lapból az első számnál több nem 
jelent meg.

Ilyen közhasznú tevékenység mellett végezte be 
Tanay Ödön férfikora delén életét és szíves olvasóink 
bizonyára egyet fognak érteni velünk, ha azt mondjuk, 
hogy az ily módon lefolyt pályafutás érdemes arra, 
miként emléke ébren tartassék a későbbi nemzedékek 
számára mintakép gyanánt.






