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F IR T IN G E R  KÁROLY f

^AGY EMBERÜNKET veszítettük el az 
idén. A szaktársias szeretetnek meg az 
önzetlen, szerény munkálkodásnak úgy
szólva példaképe, Firtinger Károly hunyta 
márczius hő 26-án örök álomra szemeit. 

Firtinger Károly nevét és a magyar könyvnyomtatás 
történelmi irodalmának fogalmát alig-alig tudjuk el
választani egymástól. Nyomdászkörökben legendákat 
beszéltek arról, hogy m ennyire szerette jó öregünk 
a m esterségünk m últját: mindig az ócska könyveket 
bújta, s a legcsekélyebb nyomdásztörténeti adat 
m egszerzéséért képes volt akárminő fáradozásra is.

A mit a naphosszat kemény munkát végző 
nyomdász-ember a könyvnyomtatás históriájáról tud, 
azt főképpen F irtingernek köszönheti, m ert ő volt 
annak interpretátora. A mit tudósaink, Szabó Károly- 
lyal az élükön, kikutattak, önálló munkáiban és 
szaklapjaink, évkönyveink hasábjain Firtinger vál
totta aprópénzre: ő ism ertette meg mindazt a
könyvnyomtatók nagy seregével. Az ő buzgó tol
mácskodása nélkül aligha ism erné Gutenbergén 
kívül más régi könyvnyomtatő nevét a mostani 
nyomdásznemzedék nagy többsége.
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A m ellett eredeti munkácskát is sokat írt. Kritikus 
szeme észrevette nyom dászattörténetünk homályos 
helyeit, s egész leikével azon volt, hogy világossá
got vessen azokra. Számos ilyen kisebb-nagyobb 
czikkével, meg „Ötven esztendő a magyarországi 
könyvnyomtatás közelmúltjából" czímű önálló köte
tével kiérdemelte a magyar tudós-világ elism erését is.

Életrajzát, munkálkodását nem ism ertetjük itt. 
Elég terjedelmesen megvan az a Grafikai Szemle 
ez évi októberi számában. De nem mulaszthatjuk 
el, hogy néhány szót ne szóljunk az ő Évkönyv
beli munkásságáról.

Évek hosszú sora óta megtaláljuk benne az általa 
írt dolgozatokat, nyomdászat-történelmi fejtegetéseit, 
a melyek ránk nézve sok tekintetben megbecsülhet- 
lenek, maradandók. Különös előszeretettel, tudással 
járult hozzá a kétesebb, százados nyomtatványok 
megvilágításához, nem egy esetben rávezetve ben
nünket a helyes nyomra.

A mi kedves F irtingerünk ott állott a „Magyar 
Nyomdászok Évkönyve" bölcsőjénél is. Záhonyi 
Alajosnak 1867-iki „Zsebleltár“-a csöppet sem volt 
jövedelmező vállalkozás, s hosszú időre kedvét vette 
szakiróinknak. Csak 1883-ban vállalkozott újabb 
évkönyv kiadására öt lelkes szakember, köztük 
Firtinger Károly is. így jelenhetett meg aztán Tanay 
József szerkesztésében a „Magyar Nyomdászok 
Évkönyve" legelső kötete. Már ekkor is buzgó 
m unkatársa volt F irtingerünk az Évkönyvnek, s az 
is maradt egészen a tavalyi tizennyolczadik évfo
lyamig. Munkásságának nyomát valamennyi kötet- 
kénkben megtalálhatjuk.

A magyar könyvnyomtatók díszes emléket állí
tottak sírja fölé, de em lékezetének igazi megőrzője 
az a töméntelen dolgozat, a mivel szolgálta a magyar 
szakirodalmat élete végső napjáig. Ezt az emléket 
melynek mi kegyelettel és igaz tisztelettel adózunk, 
nem dönti le a vihar, nem emészti meg az idő.

Áldott legyen em lékezete!
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