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Nyomdászattól az alkalmazott grafikáig

Biró Miklós pályaképe

A 20. század első felében a magyar grafikai sokszorosító művészetek és iparágak1 
megújításában két színvonalas, könyvkiadással is foglalkozó nyomda, a gyomai 
Kner és a békéscsabai Tevan vállalat játszott kezdeményező szerepet. Nyomda-
termékeik tervezése és készítése során a lehető legmagasabb technikai és művészi 
színvonalra törekedtek, amit a könyvkészítés terén vittek tökélyre. Kner Imrének 
és Tevan Andornak ugyanakkor több olyan méltatlanul feledésbe merült nyomdász 
nemzedéktársa is volt, akiknek szintén meghatározó szerepük volt a nyomdászat 
előmozdításában. Közéjük tartozik Biró Miklós is. Ma már kevesen tudják róla, 
hogy szakmai munkájával, igényesen megtervezett nyomtatványaival és a maguk 
nemében egyedülálló szakkiadványaival milyen sokat tett a magyar nyomdászat fej-
lesztéséért és az alkalmazott grafika népszerűsítéséért. A következőkben Biró Mik-
lós sokoldalú pályáját mutatom be nyomdászati és kiadói tevékenységén keresztül.

Biró Miklós nyomdai és kiadói vállalkozásai (1910–1921)

Biró Miklós (1886–1944) a Heves-vármegyei Erdőteleken született Blau József 
és Frank Fanny házasságából. Családja Kner Imréhez és Tevan Andorhoz hason-

1 A korabeli nyomdászati szaknyelvben a grafikai sokszorosító művészeteken és iparágakon 
a rövidebb grafikát vagy annak egykori szinonimáját, a nyomdászatot értették. Üzleti vagy merkan-
til grafika névvel illették a litográfiai vagy könyvnyomdai úton előállított kisebb nyomtatványok 
művészi tervezését, majd a húszas évektől az utóbbiak és a tipográfia, azaz betű- és könyvtervezés 
gyűjtőneveként az alkalmazott grafikát kezdték használni a német „Gebrauchsgraphik” tükörfor-
dításaként. Az elmúlt években a tervezőgrafika elnevezés vált elfogadottá. Szűkebb értelemben 
a grafika rajzművészetet, illetve szabadkézi rajzot, egyedi műalkotást jelentett. – A témáról bő-
vebben: noVáK László, Grafikai sokszorosító művészetek, Bp., Novák László, 1925, (Grafikai 
művészetek könyvtára, 1); Földi Eszter, A színes litográfia technikája és szerepe az alkalmazott 
grafika megszületésében 1896–1914 = Modern magyar litográfia, Modern Hungarian Lithography 
1890–1930, szerk. Bajkay Éva, Miskolc, Miskolci Galéria, 1998, (Miskolci Galéria Könyvei, 16; 
„A magyar sokszorosított grafika száz éve”, 2), 15–34; Földi EszTEr, A képzőművészet mostoha
gyereke: a magyar művészgrafika kezdetei 1890–1914, Bp., L’Harmattan–Magyar Nemzeti Ga-
léria–Könyvpont, 2013, 19–38; baKos Katalin, 10 × 10 év az utcán: A magyar plakátművészet 
története, 1890–1990, Bp., Corvina, 2007, 18, 186.
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lóan zsidó volt, Blau vezetéknevét 1904-ben magyarosította Biróra.2 Pályakezdé-
séről annyi tudható, hogy Hevesen Adler József nyomdájában tanulta ki a nyom-
dászmesterséget 1899–1903 között, ezt követően Budapesten a Rigler József Ede 
Papírneműgyár Rt-ben és a Károlyi György kő- és könyvnyomdai műintézetben 
dolgozott. A kedvezőbb szakmai és anyagi érvényesülés, tapasztalatszerzés is 
szerepet játszhatott abban, hogy 1905-ben vándorútra indult és Amerikában pró-
bált szerencsét. Rövidesen a New York-i Népakarat nyomda vezetője lett, és az 
Amerikai Typographia című folyóirat szerkesztése mellett az Amerikai Magyar 
Nyomdászszervezet titkári teendőit is ellátta.

Amikor visszatért Budapestre, jó érzékkel felismerte a századfordulót követő 
években dinamikus fejlődésnek induló magyar grafikai sokszorosító művésze-
tekben és iparágakban rejlő lehetőségeket. Az Angliából induló és hatását egész 
Európában éreztető iparművészeti mozgalom, a szecesszió hazai térnyerése, 
a nyomdászatban végbemenő technikai újítások, találmányok, a megnövekedett 
nyomtatványszükségletek és a reklám szerepének felértékelődése fokozatosan 
ráirányította a figyelmet a nyomdai úton előállított termékek művészi tervezé-
sének és kivitelezésének fontosságára, ami a tipográfia és könyvművészet meg-
újulásához, az alkalmazott grafika két háború közötti fellendüléséhez vezetett. 
Az igényes alkalmazott grafikai munkák már nem annyira nyomdászati, hanem 
egyre inkább művészi feladatnak minősültek. Ezt a tendenciát jelzi a grafikai 
tervezésre kiírt pályázatok, a sokszorosító művészetekkel foglalkozó szaklapok, 
szakmunkák, kiállítások megszaporodása, a grafikusképzés megindulása, a mű-
vészek fokozott szerepvállalása az alkalmazott grafikai feladatokban.3

1908-ban a Könyvnyomdászok Szakkörének választmányi tagjaként Biró in-
tenzíven bekapcsolódott a hazai nyomdászéletbe és szakmai fejlődése érdekében 
beiratkozott a Székesfővárosi Iparrajziskola grafikai osztályába.4 Ambiciózusságát 
mutatja, hogy megküldte véleményezésre néhány szedési munkáját a Magyar 
Nyomdászatnak. A szerkesztőség dicsérően nyilatkozott a nyomtatványokról és 
a következőt írta a fiatal nyomdásznak: „jó úton halad, ha továbbtanul szorgal-

2 Nyomdászati Lexikon, szerk. Biró Miklós, Kertész Árpád, Novák László, Bp., Biró Miklós, 
1936, 62; Kikicsoda, Kortársak Lexikona, Bp., Béta Irodalmi Rt., é. n., 90; Gulyás Pál, Magyar 
írók élete és munkái, Megindította id. Szinnyei József, Új sorozat, III kötet, Bp., Magyar Könyv-
tárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1941, 417; Nyomdászatunk 500 esztendeje, Emlékkönyv 
a könyvnyomtatás feltalálásának félezeréves jubileumára, szerk. Novák László, Bp., Magyaror-
szági Könyvnyomdai Munkások Egyesülete, 1940, 125; Új Magyar Életrajzi Lexikon, I, főszerk. 
Markó László, [Bp.] Magyar Könyvklub, 2001, 750. – Biró fiútestvére, Sándor Universal Grafikai 
Szaküzlet Rt. néven grafikai gépeket és szakcikkeket árusító üzletet nyitott 1920 nyarán, a Rákóczi 
téren. Vö. Új grafikai szaküzlet = Magyar Grafika, 1920/5, 78; Keretes hirdetés, Uo., 80.

3 Vö. Földi 1998, i. m.15–16, 18–31.
4 Biró az 1909–1910. évi tanévben kilenc hónapig a sokszorosító iparosok tanfolyamának 

hallgatója volt. Osztályfőnöke Vesztróczy Manó, műhelyvezető szaktanára Helbing Ferenc volt. 
A Székesfővárosi Községi Iparrajziskola értesítője az 1909–1910. iskolaévről, szerk. Ágotai Lajos, 
Bp., k. n., 1910, 47. A Könyvnyomdászok Szakköréhez és az Iparrajziskolához:  Földi 1998, i. m. 
24–25.
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masan és a díszítésnél kissé mérsékletesebb lesz, hisszük, hogy jó akcidensszedő 
válhat belőle.”5

Külföldön és itthon szerzett tapasztalatainak birtokában Biró rövidesen önálló 
vállalkozásba kezdett: 1910. február 1-jén Schwarcz Bélával közösen megnyi-
totta a „Biró és Schwarcz” nevű kő- és könyvnyomdai műintézetet Budapesten 
a VII. kerület Dohány utca 31. szám alatt. A korszak legtöbb nyomdájához hason-
lóan a cég nem csupán betűöntödei anyaggal dolgozott, hanem litografált mun-
kák (pl. plakát, kisnyomtatvány) készítését is vállalta. Az eleinte egy gyors- és 
három tégelysajtóval felszerelt, egy-két szedőt, gépmestert, néhány segédmun-
kást, segédmunkásnőt és tanulót foglalkoztató kis tipográfia tehát mind a magas, 
mind pedig a síknyomással sokszorosított munkákra be volt rendezkedve.6

A cégbírósági bejegyzések szerint 1915. szeptember 15-től, a betűszedő cég-
társ kiválását követően Biró egyedül vezette tovább vállalkozását, a „Biró Mik-
lós” nyomdát, amely 1912 végétől (ekkor még Biró és Schwarcz nyomda) a mű-
hely 1921-ben történt eladásáig a Ráday utca 26. szám alatt működött.7

5 Beküldetett. Bíró (sic!) Miklós (Merkurnyomda) = Magyar Nyomdászat, 1909/1, 20–21. – Be-
vett szokás volt, hogy a nyomdák, nyomdászok megküldték közlésre legsikerültebb nyomtatott 
szedéspéldáikat (pl. fejléc, levélboríték, meghívó, értesítés, könyvborító, árjegyzék, reklámlap) az 
egyes nyomdászati szaklapoknak. A havonta megjelenő Magyar Nyomdászat Mellékleteink című 
rovatában sorolta fel a lap végéhez csatolt nyomtatványok legfontosabb adatait. Ismertetést, vagy 
kritikai megjegyzéseket is fűzött hozzájuk oktatási, szakmafejlesztő célzattal. 1910-ben Birónak 
a Merkur, illetve a Lónyai és Schwarcz nyomdában készült meghívó, fejléc és cégkártya szedés-
terveit is bemutatták vö. Magyar Nyomdászat, 1910/2, 66; Uo., 1910/3, 101. – A korabeli nyom-
dásznyelvben akcidencián a művészi módon megtervezett nyomtatványokat értették, amelyeket 
litográfusok vagy tehetségesebb akcidensszedők, azaz mesterszedők készítettek. Vö. Nyomdászati 
Lexikon, i. m. 12, 309.

6 Biró és Schwarcz cég, Budapest Főváros Levéltára (= BFL) VII. 2. e. Cégbírósági iratok 
(= Cg). 3050. – Az eredetileg a Dohány utca 69. címen bejegyzett közkereseti társas cég előz-
ménye a Dohány utca 31. alatt működő Lónyai és Schwarcz nyomda volt; Biró tervezte és szedte  
az ő levélfejüket és cégkártyájukat is vö. 5. jegyzet. A Biró és Schwarcz nyomda gépeinek és sze-
mélyzetének száma az évek során fokozatosan nőtt. 1915-ben már nyolc nyomógépük volt és ösz-
szesen tizennégy fő dolgozott az üzemben. Ezt tükrözik a különféle nyomdászati évkönyveknek 
a hazai nyomdákra vonatkozó, bár helyenként eltérő számadatai is. Vö. Könyvnyomdák a fővárosban 
= Nyomdatulajdonosok Évkönyve 1911, szerk. Molnár Mór, Szekszárd, [Molnár Mór], 1911, 85; 
Könyvnyomdászstatisztika = Nyomdász Évkönyv és Uti Kalauz az 1912. évre, szerk. Lerner Dezső, 
Bp., Magyarországi Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, 1911, 92; Könyvnyomdász 
statisztika = NyomdászÉvkönyv és Uti Kalauz 1916, szerk. Lerner Dezső, Bp., Magyarországi 
Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, é. n., 79.

7 BFL. VII. 2. e. Cg. 3050. A Magyar Nyomdászat 1912-es decemberi számának mellékletein 
már a Ráday utca 26. van feltüntetve. 1916–1917-ben tíz–tizenegy főre emelkedett a szedők száma, 
ami feltehetőleg a könyvkiadással kibővült tevékenységi körrel volt magyarázható. Könyvnyom
dászstatisztika = Nyomdász-Évkönyv és Uti Kalauz 1917, szerk. Lerner Dezső, Bp., Magyarországi 
Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, é. n., 91; NyomdászÉvkönyv és Uti Kalauz 
1918, szerk. Lerner Dezső, Bp., Magyarországi Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, 
é. n., 102. – Az 1921-es leltár szerint a nyomdának két Lynotype szedőgépe, három gyorssajtója, 
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Az officina több mint egy évtizedes fennállása alatt igényesen megtervezett 
nyomtatványaival és könyveivel nemcsak a megrendelők elvárásainak igyekezett 
maradéktalanul megfelelni, hanem a szakma elismerését is kivívta. A 20. század 
elejének uralkodó grafikai megoldásait ötletesen alkalmazó kereskedelmi, rek-
lám- és alkalmi nyomtatványainak tervei, szedéspéldái szerepeltek a legfonto-
sabb szaklapok hasábjain, így a sokszorosítóipar és rokonszakmák egyik legis-
mertebb hazai közlönye, a Magyar Nyomdászat nyomtatványmellékleteiben is.8

Az orgánum 1912. decemberi számában a Biró és Schwarcz cég saját levélpa-
pírja és borítékja szedéstervét is bemutatta. A levélfejen (fejléc) a nyomda neve és 
elérhetősége mellett a következő szöveg áll: „Készítünk modern művészi nyom-
tatványokat a legszebb kivitelben”. Mindennek hű bizonyítéka volt Fekete Béla 
mesterszedő grafikája.9 Az okkersárga színű papír bal oldalán, felülről lefele hat 
cm szélességben futó fejléc színhasználatával (fekete, vörös, arany), motívuma-
ival (levél és pecsétszerű stilizált minták, griffes cégjegy), szimbólumrendszeré-
vel (egy könyvet a magasba emelő emberalak), betűtípusával, gondos szedésével 
és nyomásával szép példája az igényesen megtervezett hazai szecessziós keres-
kedelmi nyomtatványoknak.

A cég nyomdajegyén is érvényesíteni kívánta a művészi szempontokat, ezért 
1912. januárban huszonöt koronás pályázatot írt ki megtervezésére.10 Kun Mihály 

három Viktória sajtója, kb. huszonöt métermázsa betűje és kb. harmincöt métermázsa szedőgép-
ólma volt. Biróféle nyomda eladása, leltár, Titkársági iratok 1916–1944, BFL. XI. 908., Globus 
Nyomdai Műintézet Rt. iratai, 2. doboz.

8 A korszak több, szakmáját kiválóan ismerő, de művészi teljesítményével is kiemelkedő 
mesterszedő-grafikusa dolgozott a nyomdának. Mellettük Biró is tervezett néhány nyomtatványt. 
A szaksajtóban többnyire betűöntödei anyagból készült, azaz szedett munkái láttak napvilágot. A nyomda 
Magyar Nyomdászatban közölt nyomtatványaihoz: JanoViTs Ferenc, Újévi üdvözlőlapok és nap
tárak = Magyar Nyomdászat, 1911/1, 5, 7; két levélfej, cégkártya, Uo., 1912/1, 57; értesítés, 
Uo., 1912/2, 95; levélfej (szedte Biró Miklós), Uo., 1912/4, 150; levélfej (szedte Biró Miklós), Uo., 
1912/5, 172; levélfej (szedte Fekete Géza), árjegyzék (szedte Fekete Béla), Uo., 1912/11, 313; újévi 
üdvözlet (tervezte és szedte Biró Miklós), Uo., 1912/12, 313; (r. m.), Újévi naptárak és nyomtat
ványok, Uo., 1913/1, 5; meghívó, levélpapíros (szedte Biró Miklós), két levélfej és cégkártya, Uo., 
1913/1, 20; mintalap, számla (szedte Biró Miklós), Uo., 1913/2, 47.

9 Levélpapíros és boríték (rajzolta Fekete Béla) = Magyar Nyomdászat, 1912/12, 313. – Fekete 
(1884–1916) az Athenaeum, Károlyi és a Pallas nyomdában dolgozott betű- és mesterszedőként. 
Az Iparművészeti Iskola esti tanfolyamait látogatta, majd ugyanott betűvetést tanított. Tagja volt 
a Nyomdászati Tanműhelynek vö. Nyomdászati Lexikon, i. m. 131.

10 Tiszta rajzzal és szedéssel kombinált munkával is lehetett pályázni, de Biró követelmény-
ként támasztotta a három méretben történő reprodukálhatóságot, a megfelelő hatást és a művészi 
elgondolást vö. Hasznos közlemények könyvnyomdák, könyvkötészetek és papírkereskedők részére, 
1912/1, 6; Pályázat nyomdajelre (impresszumra) = Magyar Nyomdászat, 1912/1, 52. – A század 
eleji nyomdász szaknyelvben a latin eredetű impresszum, illetve a nyomdajegy és nyomdajel(vény), 
majd a németből átvett szignet(um) kifejezések voltak használatosak. Vö. Nyomdászati encziklopédia, 
Az összes grafikai tudományok ismerettára, szerk. Pusztai Ferencz, Bp., Pallas Irodalmi és Nyom-
dai Rt, 1902, 180; Nyomdászati Lexikon, i. m. 205, 334, 457. – Az 1900-as évek végétől egyre több 
cég írt ki nyílt pályázatot grafikai tervezésre (pl. plakát, fejléc, embléma). Ezeken a mesterszedők, 
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(1881–1957), a Pallas nyomda mesterszedőjének11 nyertes munkáján egy festé-
kező labdát tartó stilizált hím griff látható oldalnézetben, alatta pedig a szedett 
cégszöveg.12

Biró Miklós egyéni cége grafikai arculatának kialakításakor is igyekezett ki-
fejezésre juttatni a vállalat művészi törekvéseit, és új nyomdajegyet terveztetett. 
A műhely állandó védjegyévé váló szigneten két nyomdász látható, amint egy 
nyomóhengert hajt egy díszes, bőrbe kötött könyv felett. A grafika alatti keretbe 
került a szedett felirat: „Biró Miklós Budapest”.13 Földes Imre14 készítette el 
a nyomdai műintézet részére a tipográfiai elemekből álló reklámplakátot.15 A fal-
ragasz felső harmadába került az emblémán is szereplő grafika a műhely nevével 

litográfusok és az alkalmazott műfajokkal is megpróbálkozó művészek is részt vettek. Nem ritkán 
több száz beérkezett terv közül választották ki a legjobban sikerült pályaművet. A pályázással járó 
elismertség, erkölcsi siker is hozzájárult ahhoz, hogy jó néhány kimagasló tehetségű mesterszedő, 
litográfus előtt megnyílt a művészeti pálya.

11 Korának elismert grafikus-mesterszedője, több nyomdában dolgozott művezetőként, de rek-
lámgrafikai vállalkozásai is voltak. Számos díjat nyert a hazai és külföldi pályázatokon. Az Iparmű-
vészeti Iskola esti tanfolyamait, majd a Képzőművészeti Szabadiskolát látogatta. A húszas években 
a Globus Nyomda Rt. akcidens osztályát vezette. Nyomdászati szaktudásának és rajztehetségének 
köszönhetően számottevő szakirányú oktatói, és jelentős alkalmazott grafikusi tevékenységet foly-
tatott. Biró szaklapjának, a Magyar Grafikának főmunkatársaként cikkei és grafikai tervei rend-
szeresen megjelentek az orgánumban. Tagja volt a Grafikai Szemle művészi kollégiumának vö. 
Nyomdászati Lexikon, i. m. 270; Földi 1998, i. m. 30.

12 Impresszumra hirdetett pályázatot... = Magyar Nyomdászat, 1912/3, 118. – A nyomdászcí-
merből is ismert, festékező labdát tartó griff motívuma gyakran felbukkant a 19. századi nyom-
dászjelvényeken: simon Melinda, Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1801–1900, Bp., 
Balassi–OSZK, 2012, 13, 16, 160, 180. – A hagyományos nyomdászjelkép a 20. század eleji szig-
neteken is megjelent: pl. Weiss L. és F., Kner Nyomda, Globus Nyomda Rt.

13 Nem kizárt, hogy a nyomdajelvényt Földes Imre tervezte. A szignet figurális motívuma hosszú 
ideig ugyanaz maradt, csak a szöveg és a köré rajzolt keret változott: a húszas évek végétől a Fiora 
Margit által tervezett emblémát használták l. Magyar Grafika, 1929/ 3–4, 105. Jaschik Álmos és 
Kozma Lajos is készített emblémát Birónak. Vö. Szabadság, szerelem, Petőfi Sándor verseiből, 
összeállította Benedek Marcell, Jaschik Álmos illusztrációival és könyvdíszeivel, Bp., Biró Miklós, 
é. n. [1921]; nádai Pál, Az iparművészet Magyarországon, Kozma Lajos könyvdíszeivel, Bp., Biró 
Miklós, [1920].

14 Földes (Feld) Imre (1881–1948) festő, grafikus, plakátművész. Az Iparrajziskolában és a Minta-
rajziskolában alakrajzot és festészetet tanult, majd Bécsben és Berlinben képezte tovább magát. 
1918-tól Budapesten önálló grafikai intézetet nyitott. 1921-től a temesvári Helikon művészeti veze-
tője volt. 1935-ben Bukarestbe költözött vö. Művészeti Lexikon, II. kötet, F–K, főszerkesztő Zádor 
Anna, Genthon István, Bp., Akadémia, 1965, 105; Földi 1998, i. m. 30; baKos 2007, i. m. 50.

15 Országos Széchényi Könyvtár Plakát és Kisnyomtatványtár (= OSZKPK) PKG 1914e/617. 
– Földesnek egyébként több plakátja készült a nyomdában: pl. Conan Doyle, Az üldöző, Omnia 
MozgóképPalota; Doktor Imhoff, MozgóképOtthonban; A szerencsefia, Uránia Színház. Budapest 
Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum Plakátgyűjtemény Lt. sz. 25/921/492, 530, 549. Vö. WanKo  
Vilmos, Szedéstechnikai feljegyzések = NyomdászÉvkönyv és Uti Kalauz 1917, szerk. Lerner 
Dezső, Bp., Magyarországi Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, é. n, XIV. melléklet 
12. példa.

Magyar Könyvszemle-2014-1.indd   70 2014.05.29.   13:40:24



 Nyomdászattól az alkalmazott grafikáig 71

és címével, az alsó harmadba pedig a szedett és rajzolt szöveg: „Készít modern/ 
plakátokat/ és nyomtatványokat”. A tervező felnagyította a „modern” szó dísze-
sen megrajzolt kezdőbetűjét, amelynek kacskaringós bal szára a „készít” szó 
„é” betűjének ékezetéből indul ki és, amelyet a fekete hátterű középső mezőbe 
helyezett el. A „plakátokat” szó kissé megnagyobbított és vörös színnel nyomott 
betűi szintén hangsúlyos szerepet kaptak.

A nyomda mindig nagy hangsúlyt fektetett a minőségre és a legújabb nyom-
datechnikai, művészi megoldások alkalmazására, legyen szó plakátok, sajtóter-
mékek, könyvek, alkalmi és reklámnyomtatványok tervezéséről, szedéséről vagy 
nyomásáról.16 Biró Miklós jó érzékkel gyűjtötte maga köré a legkiválóbb nyom-
dászati szakembereket és az alkalmazott műfajokkal is kísérletező művészeket, 
és igyekezett alkalmazkodni a háború alatt megváltozott nyomtatványszükség-
letekhez.17 A különféle kereskedelmi nyomtatványok, film- és színházi plakátok 
művészi tervezésében, kivitelezésében Kun Mihály, a korszak egyik legtöbbet 
foglalkoztatott grafikus-mesterszedőjének tehetségére és szakértelmére támasz-
kodott. Neki köszönhetően Biró nyomdája azon kevés műintézet közé tartozott, 
amely nemcsak litografált, hanem könyvnyomdai úton előállított, linóleumból vá-
gott falragaszok készítését is vállalta.18 A nyomdából kikerülő plakátok tervezői 
között Földes Imre és Kun Mihály mellett megtaláljuk még Fémes Beck Vilmost, 
Bér Dezsőt, Haranghy Jenőt, Szilágyi Jolánt és Pólya Tibort is.19

A mesterszedőkkel és művészekkel való intenzív alkotómunka a cégtulaj-
donos munkásságának új, könyvkiadói szakaszában is fontos szerephez jutott. 
A nyomdatulajdonos ugyanis Schwarcz Béla távozását követően, 1916-ban kibő-
vítette nyomdája tevékenységi körét, és a különféle cégek, kiadók megbízásából 
készült bérmunkák mellett könyveket is megjelentetett.20

16 A nyomdában több, heti és havi rendszerséggel megjelenő szaklapot is készítettek (pl. a Film 
Újság 1913-től és a Filmszemle 1915-től). Bár ezek nem jelentettek a napilapokhoz hasonló nagy-
ságú bevételt, de rendszeres jövedelemforrást biztosítottak.

17 A háború éveiben megélénkült az érdeklődés az olvasás, filmek és a színház iránt. Ez a köny-
vek, plakátok és hirdetések számának növekedését eredményezte, ami jótékonyan hatott a nyom-
daiparra. Biró nyomdája feltehetően jól profitált a könyvpiac és a mozi ipar fellendüléséből. Vö. 
hErzoG Salamon, Nyomdaipar a háborúban = NyomdászÉvkönyv és Uti Kalauz 1919, szerk. Lerner 
Dezső, Bp., Magyarországi Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, é. n., 71–73.

18 Ezeknek a plakátoknak az előállítása jóval olcsóbb volt, mint a litografáltakénak vö. WanKo 
1917, i. m. 27–43. – A cikk szövegközti és tizenhat táblányi mellékletének szedéspéldáit Kun Mihály 
készítette, a plakátok egy részét is ő tervezte és vágta linóleumba.

19 Fémes Beck Vilmos, Világ; Bér Dezső, A hadseregnek pénz kell!; Haranghy Jenő, Segíts ma
gadon az Isten is megsegít! Kössünk hadikölcsönt a Hitelszövetkezeteknél; Szilágyi Jolán, A Szent 
Földön; Pólya Tibor, Tényleg. Az Est Mozi műsorai a legjobbak; Kandel, Komédia. Színházi, zenei 
és művészeti hetilap; K. S., Az élet királya. Mozgókép Otthon.

20 A kiadói üzletág megindítása a háború alatt megélénkült könyvpiaccal volt magyarázható. 
A cég nevét ekkortól többnyire így használta: Biró Miklós nyomdai műintézet(e) és kiadóválla-
lat(a). A nyomda új, Jaschik Álmos által tervezett reklámplakátján is hangsúlyos szerepet kapott 
a könyv. Vö. Plakát, könyv és újság, Biró Miklós nyomdai műintézete, OSZKPK, PKG.1917/58.
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Kiadói programját a Jaschik Álmossal (1885–1950) közösen elkészített rek-
lámfüzetben osztotta meg az olvasóközönséggel. Az Iparrajziskolában is tanító 
iparművész, festő, aki a grafikai tervezés szinte minden területén kipróbálta te-
hetségét, a tízes évek második felében kezdett el Biróval dolgozni.21 Kettejük 
együttműködése nyomán jó néhány plakát és könyvművészeti szempontból fi-
gyelemreméltó könyv látott napvilágot. Együttműködésük egyik első megnyilat-
kozása a Biró Miklós kiadásában megjelent reklámfüzet volt, amely Jaschiknak 
A könyvről című szövegét és annak illusztrációjaként a kiadótulajdonos tizenegy 
saját kiadású könyvének az eredeti könyvborítók felhasználásával készült rajzos 
képsorozatát tartalmazza. A művész írásának üzenete és az általa készített grafi-
kák művészi megformálása feltehetően Biró Miklós könyvkészítésről, könyvmű-
vészetről vallott nézeteivel is találkozott.

Az 1917 körül napvilágot látott kiadói füzet programadó írásában Jaschik azt 
a gondolatot járja körül, hogy a könyvművészeti törekvések széleskörű elterjesz-
tésében milyen fontos szerepe van az olvasónak:

„Századunk könyvkultúrájának őre és ápolója a könyvvásárló közönség. Minden könyv, mely 
a közönség körében otthonára, barátjára talál, nemcsak irodalmi értékével és tartalmával szol-
gálja az általános kulturális fejlődés célját, hanem felkelti és szítja az érdeklődést a könyv ipar-
művészete iránt is, sőt valósággal belevonja az olvasót a könyvművészeti stílusalkotás mun-
kájába. A közönség, a magyar könyvbarát, így válik cselekvő tényezőjévé a könyvkultúrának, 
amelynek a külső kép mindenkor a könyvvásárló közönség művészi igényeinek és a művészi  
tipográfia iránt megnyilatkozó érzékének a fokmérője. A könyvtermelés mai technikája egye-
nesen nélkülözhetetlenné teszi a közönségnek ilyen természetű közreműködését és szinte leszö-
gezi azt a tényt, hogy igazán jó könyv csak akkor születhetik meg, ha annak irodalmi értéke és 
technikai megteremtője mellett ott áll az őrködő és megnyilatkozó ezerlelkű mecénás, a közön-
ség. Kell, hogy a könyv az olvasóközönség minden rétegének életszükségletévé váljék, mert 
csak egy ilyen bensőséges viszony lesz képes arra, hogy a jövőért folytatott munkánk eredmé-
nyességébe vetett hitünk törhetetlen meggyőződéssé erősödjék.”22

A nyomdatulajdonos és könyvtervező együttműködésének nem a kiadói füzet 
volt az egyetlen tanúbizonysága. A tízes évek második felében Jaschik a plakátok 
mellett több színes könyvborítót tervezett a műintézetnek.23 Az ekkoriban készült 

21 Jaschik és Biró együttműködéséhez vö. rozsondai Mariann, Jaschik Álmos könyvkötései, borító
laptervei és szakírói tevékenysége = Jaschik Álmos, A művész és pedagógus, szerk. Prékopa Ágnes, 
Bp., 2002, 97–99; baKos Katalin, Jaschik Álmos, a grafikus = Uo., 139; baKos Katalin, Fametszet 
és illusztráció: könyv, album, mappa, sorozat 1920–1940 = A modern magyar fa és linóleummetszés 
(1890–1950), szerk. Róka Enikő, Miskolc, Miskolci Galéria, 2005 (Miskolci Galéria Könyvei, 16.  
„A magyar sokszorosított grafika száz éve”, 4), 71–103. – Jaschik számos cikket publikált a könyvdí-
szítés művészi aspektusairól, többek között Biró szakfolyóiratában, a Magyar Grafikában.

22 A könyvről, Jaschik Álmos szövegével és rajzaival, Bp., Biró Miklós, é. n., 2–3, Petőfi Irodalmi 
Múzeum Any. 73.60. (Kiemelés az eredetiben – F. J. A.)

23 Pl. mEGyEry Ella, Konfesszió, Bp., é. n.; Gárdos Mariska, Kilenc hónap, Bp., 1917; Marcel 
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munkák, mint Bakos Katalin írja, „pregnánsan képviselték a századelő szemléle-
tét. A témától, az ábrázolt történelmi korszaktól függően Jaschik különböző kul-
túrák, más-más korok motívumkincséből merített. [...] A dekoratív rajzolt vagy 
antikva betűk és a magyaros ornamentika mellett reneszánsz, perzsa vagy rokokó 
elemek is megjelennek műveiben.”24

Jaschik mellett a korszak ismertebb grafikusai is rajta hagyták kezük nyomát 
Biró kiadványain. A könyvkereskedőknél és a pályaudvarokon is kapható, igen 
népszerű, olykor több ezer példányban és több kiadásban megjelent művek bo-
rítórajzai, címlapjai, belső illusztrációi nagy feltűnést keltettek.25 A tízes évek 
végén és húszas évek elején készült könyvek egy részéből amatőr, bibliofil kiadás 
is készült korlátozott példányszámban.

Biró és Jaschik közös könyvművészeti alkotótevékenységének egyik csúcs-
pontja a Szabadság, szerelem című Petőfi-kötet volt, amely annak ellenére te-
kinthető a húszas évek egyik legmívesebben megtervezett kiadványának, hogy 
nyomása és kötése egyes vélemények szerint nem lett kifogástalan minőségű. 
A munkába a grafikusművész egykori iskolatársa, Benedek Marcell is bekapcso-
lódott.26 Ő válogatta a verseket, amelyekhez Jaschik hat illusztrációt és egy-egy 
fejezetcím rajzot készített. A borítón és a fejezetcím rajzokon ugyanaz a díszítő-
motívum szerepel, egy art deco brossra emlékeztető stilizált lant. A narancssárga, 
fekete és vörös színű betű- és rajzkompozíciók, a gazdagon kimunkált szecesz-
sziós keretdíszek és előzéklapok, valamint a grafikákkal harmonizáló tipográ-
fiai megoldások Jaschik könyvtervezői munkásságának csúcsteljesítményei közé 
tartoznak.

Az eredeti tervek szerint Biró és Jaschik újra együttműködött volna a Magyar 
Stúdió és a Petőfi Társaság gondozásában, a Petőfi centenárium alkalmából meg-

PréVosT, Úr és szolga, ford. Benedek Marcell, Bp., [1917]; Pilisi Lajos, Dekroá Viktor csodálatos 
élete, Regény, Bp., 1918; bEnEdEK Marcell, Vulkán, Egy nemzedék regénye, Bp., [1918]. – Mind-
egyik kötet Biró Miklós kiadásában jelent meg. Jaschik az egyik könyv népszerűsítéséhez plakátot 
is készített: Kaczér Illés, Khafrit, az egyiptomi asszony, Napkeleti regény, Kapható minden könyv
kereskedésben... 1917. OSZKPK PKG. 1917/61.

24 baKos 2005, i. m. 110.
25 A Biró Miklós kiadásában megjelent könyvek közül néhány: Kaczér Illés, Khafrit, az égyip

tomi asszony, Napkeleti regény, FöldEs Imre borítékrajzával, Bp., 1916, 1917; szEdErKényi Anna, 
Hill Márta, Gara Arnold borítékrajzával, Bp., 1917; réVész Béla, Beethoven miniature, ErdEi Vik-
tor borítékrajzával és nyolc litográfiájával, Bp., é. n. [1917]; Kaczér Illés, A király aludni akar, 
Kónya Sándor borítékrajzával, Bp., 1917; szEnEs Béla, A Kristóftéri Kolumbusz, Regény, FEiKsz 
Jenő borítékrajzával és illusztrációival, Bp. [1918]; Örömök kertje, Várnai Zseni meséi, mühlbEcK 
Károly borítékrajzával és illusztrációival, Bp., [1917?].

26 A kliséket a Wolfner kliségyár, a könyv kötését és az azzal harmonizáló tokot Buda Rezső 
készítette. Szabadság, szerelem..., i. m. Vö. rozsondai 2002, i. m. 99. – Biró, Jaschik és Benedek 
ugyanannak a szabadkőműves nagypáholynak volt a tagja. Biró adta ki Benedek önéletrajzi ihle-
tésű regényét, a Vulkánt is (l. 23. jegyzet), amelynek borítóját szintén Jaschik készítette. Benedek 
a Magyar Grafikában is állandó jelleggel publikált, ő írta a könyvrovatot. Vö. baKos 2005, i. m. 
108–109; bEnEdEK Marcell, Naplómat olvasom, Bp., Szépirodalmi, 1965, 281–282.
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jelenő ötnyelvű János vitéz című könyv elkészítésében, de végül a kolofonban 
feltüntetettel szemben – mint az Biró egyik leveléből kiderül – nem a nyomdász 
cége szedte és nyomta a kötetet.27 Bacher-Bodrogh Pálnak, a Magyar Stúdió ügy-
vivő alelnökének két kötetét azonban már újra együtt készítették 1921-ben.28

Biró Miklós Kner Imre állandó grafikus alkotótársával, a hazai tipográfia és 
könyvművészet megújítójával, Kozma Lajossal is együttdolgozott. Biró két fon-
tos kiadványa, a Magyar Grafika című folyóirat és Nádai Pál Az iparművészet 
Magyarországon című könyve a grafikus jellegzetes, a magyar barokk és népmű-
vészet motívumait ötvöző címlap- és borítórajzaival, illetve könyvdíszeivel látott 
napvilágot 1920-ban.29

A grafikusok, könyvművészek bevonásával készült könyvek mellett a nyom-
da jelentette meg 1916-ban Barta Ernő grafikai mappáját kétszáz számozott, szig-
nált példányban.30

Biró Miklós nyomdaigazgatói és nyomdatulajdonosi működése  
a két háború között

Biró Miklós nyomdája az első világháborút követő években már nem tudott ver-
senyre kelni a nagy, patinás nyomdákkal és a gomba módra szaporodó kisebb 
kiadóvállalatokkal. Ebben nemcsak a háborút és forradalmakat követő nehéz 
gazdasági helyzet, hanem az is közrejátszott, hogy a nyomdatulajdonos 1920-tól 
minden pénzét és energiáját új vállalkozására, a Magyar Grafika című szakfo-
lyóirat szerkesztésére és megjelentetésére fordította. A magyar nyomdaipar és 
grafikai műfajok egyik legnívósabb orgánumának megindítása után egy évvel 
a cégtulajdonos számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem képes nyomdáját 

27 PEtőfi Sándor, János vitéz, Elbeszélő költemény, Bp., 1920. – A kötet német, angol, francia 
és olasz nyelven is megjelent. Biró Miklós az illusztrációk nyomását üzeme túlterheltsége miatt 
átadta Kner Imrének. A gyomai nyomdász kollegájához írt levelében tette szóvá, hogy szóbeli meg-
egyezésük ellenére a kötetben nem az ő, hanem Biró Miklós nyomdájának a nevét tüntették fel 
vö. Biró Miklós és Kner Imre levelezése, 1921. márc. 14., 18. Magyar Nemzeti Levéltár Békés 
Megyei Levéltára, a Kner-nyomda ir. (= MNL BéML) XI. 9. d. 3. XI. 9. d. 3.

28 bodroGh Pál, Ugyanaz, JaschiK Álmos rajzaival, Bp., Biró Miklós, 1921; Idegen költők, 
Heine, Béranger, Byron és mások, új bővített kiadás, ford. Bacher-Bodrogh Pál, JaschiK Álmos 
rajzaival, Bp., Biró Miklós kiadása, 1921. – A húszas évek végén Bodrogh ügyvédként Biró újabb 
nyomdájának cégbejegyzésében is részt vett vö. Biró Miklós nyomdai műintézete, BFL. VII. 2. e. Cg. 
29990/4. Ott készült egyik verseskötete is l. bodroGh Pál, Bolyongás, Versek (1926–1928), 
baTThyány Gyula illusztrációival, Bp., Singer és Wolfner, 1929. – A kötetből a rendes kiadáson kívül 
ötszáz bibliofil példány készült a szerző és a művész aláírásával. Vö. baKos 2005, i. m. 110–111.

29 nádai [1920], i. m. 13. jegyzet. – A rendes kiadáson kívül készült száz számozott példány 
famentes csontpapíron, amatőr-kötésben a szerző aláírásával. Kozma készítette a Magyar Grafika 
húszas évek eleji emblémáját is.

30 Borítócím: Barta Ernő 10 eredeti litografiája, Elnémult csataterek. Vö. Modern magyar li
tográfia, i. m. 1. jegyzet, 186–187.
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tovább működtetni, meg kell válnia több mint egy évtizede fennálló vállalkozá-
sától. Cége „teljes berendezését, a céghasználattal és helyiségbérlettel együtt” az 
egyik legnagyobb hazai nyomdai konszern, a Globus Nyomdai Műintézet Rész-
vénytársaság vette át.31 Egyidejűleg Birót, aki a nagyvállalat részvényeinek egy 
kisebb hányadát is megszerezte, a nyomda igazgatójává nevezték ki. A sokéves 
tapasztalattal rendelkező nyomdász ötéves szakmai irányítása alatt a Magyar 
Grafika mellett jó néhány szép könyv szedése és nyomása készült a nagyvál-
lalatnál. Így Biró – még ha átmenetileg fel is hagyott önálló könyvnyomtatói és 
kiadói tevékenységével – a bibliofil könyveket megjelentető cégek és társaságok 
(pl. Sacelláry, Amicus, Magyar Bibliophil Társaság, Pantheon) megbízásai révén 
maga is kivette a részét a hazai könyvművészet egyik legsikeresebb korszakának 
alakításából.

Biró azt követően, hogy öt évet eltöltött a Globus Rt-nél, 1926 januárjában 
rövid időre átvette az 1893-ban alapított Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újság 
Vállalat Rt. nyomdájának vezetését. A felmerülő szakmai kérdéseket és egyre 
halmozódó munkahelyi konfliktusokat az általa igen nagyra becsült kollegájával, 
a gyomai Kner nyomda élén álló Kner Imrével osztotta meg. A kölcsönös tiszte-
leten és közös érdeklődésen alapuló szoros szakmai barátság érdekes részleteibe 
a Békés Megyei Levéltár Kner-irattárában fennmaradt levelezés enged bepillan-
tást.32 Ezekből a levelekből egyebek mellett az is kiderül, hogy Biró már jó ideje  
vívódott a kötöttségekkel járó, de egzisztenciális biztonságot nyújtó, vezető be-
osztású alkalmazotti pozíció és a bizonytalanabb, de szakmai vonatkozásban egy-
aránt nagyobb önállósággal és alkotói szabadsággal járó egyéni vállalkozói lét-
forma között. Feltehetőleg nosztalgiával gondolt vissza azokra az évekre, amikor 
még részese lehetett a műhelyjelleggel folyó alkotómunkának, ezért néhány hó-
napos vívódás után úgy döntött, hogy újra önállósul.33

1926 decemberében a Budapesti Hírlapnyomda vezetésében és gazdálkodá-
sában tapasztalható egyre lehetetlenebb helyzet miatt arra az elhatározásra jutott, 

31 1903-ban hozták létre a Globus Nyomdai Műintézet Rt-ét. 1922-ben a negyedik legjelen-
tősebb fővárosi nyomda százegy nyomdai szakmunkást foglalkoztatott. A cég működése a sok-
szorosítóipar számos területét felölelte (hírlapkiadás, könyvnyomda, litográfia, üzleti könyvgyár, 
könyvkötészet, vonalzó-intézet stb.) vö. Üzemismertetés, BFL. XI. 908, Globus Nyomdai Műintézet RT. 
iratai, 1. doboz, Cégbírósági iratok, 15. dosszié; noVáK László, A nyomdászat története: VII. könyv 
1901–1929, Bp., Novák László, 1929 (Grafikai művészetek könyvtára, XIII), 7. – A Globus Rt. 
1921. március 26-án Birónak írt levelében megerősítette, hogy a vele folytatott tárgyalások értel-
mében kész hárommillió koronáért megvásárolni a nyomdát. Az iratok között annak nincs nyoma, 
hogy pontosan mikor és mennyiért történt meg az adás-vétel. A Globus Rt. június 16-án kettőmil-
lió-hatszázezer koronáért továbbadta a Biró-féle üzemet a Welker és Társai cégnek vö. Birónyomda 
eladási ügy, megállapodás és vele kapcsolatos levelezési iratok, 1921–1922, BFL. XI. 908. Glo-
bus Nyomdai Műintézet RT. iratai, 2. doboz; Biró Miklós nyomdai műintézete = Magyar Grafika, 
1921/4, 66.

32 Biró Miklós és Kner Imre levelezése a következő fondokban található: MNL BéML XI. 9. 
d. 3; d. 15; e. 1.

33 Vö. Biró Miklós és Kner Imre levelezése, 1926. márc. 7., 11., MNL BéML XI. 9. e. 1.
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hogy közös megegyezéssel és hat havi végkielégítéssel távozik a vállalattól, és 
újra saját nyomdai vállalkozásba kezd. A részletekről Kner Imréhez írt, 1926. 
december 15-i levelében számolt be:

„Amikor legutóbb itt járt elmondtam a B. H. [Budapesti Hírlapnyomda] helyzetét, amely azóta 
sem javult, sőt kritikussá vált. El nem fog azért tűnni[?], mert utolsó pillanatban mindig jelent-
keznek pénzzel felsőbb helyről, de az élete csak kínlódás. Ebbe én nem akartam részt venni, az én 
idegeim az ilyesmit nem bírják [...].

Természetesen visszatértem régi szerelmemhez: nyomdát csinálok. Tudom ez igen nagy 
merészség, de remélem nem töröm bele a bicskámat. Ideális szép helyiséget kaptam. (Két teljes 
hétig szaladoztam érte.) Vettem 3 db magazinos Intertypes szedőgépet, 4–5 gyorssajtót, amely-
ből csak kettő lesz új. Kis gépeket és 4000 kg teljesen új betűt. [...]. A nyomda csak február 1-jén 
fog megindulni. [...]

Mit szól hozzá, milyen bátor legény vagyok? (Ezt a magam bátorítására írom, mert súlyos 
aggodalmaim vannak a jövőt illetőleg, de erről nem szólok senkinek.)”34

Biró félelmei nem voltak alaptalanok. Ezt a nagy üzleti tapasztalatokkal rendel-
kező Kner Imre is elismerte, mindazonáltal helyeselte döntését. Úgy gondolta, 
hogy kollegájának több lesz így a gondja, baja, kevesebb a privát célra fordítható 
pénze és ideje, ellenben nagyobb szakmai kihívásban lesz része. Figyelmeztette 
ugyanakkor, hogy több mobilizálható forgótőkével kell számolnia, mint a béke-
években és együttműködéséről biztosítva, felajánlotta neki báli meghívói forgal-
mazását.35

A nyomdász 1927. februárban nyitotta meg a „Biró Miklós nyomdai műin-
tézet”-et a VII. kerület Rózsa utca 25. szám alatti bérleményben, amely két évig 
egyéni cégként, majd a nyomda 1933-ban bekövetkezett csődbemeneteléig rész-
vénytársasági formában működött.36 A gépteremből, szedőteremből, személy-
zeti irodából, főnöki szobából és előszobából álló nyomdát Biró három és fél év 
alatt Budapest egyik legszínvonalasabb, a modern grafikai, tipográfiai újításokra 
nyitott alkotóműhelyévé fejlesztette. Ezt támasztja alá Bortnyik Sándornak a nyomda 
részére tervezett, konstruktív tipográfiai megoldásokat (fotómontázs, fekete-fehér- 
vörös színkombináció, groteszk betűtípus) alkalmazó, kihajtható reklámnyomtat-

34 Biró Miklós levele Kner Imrének, 1926. dec. 15., MNL BéML XI. 9. d. 3. Vö. Vagyoni status 
szerinti részletes leltár, 1929. márc. 14., Biró Miklós nyomdai műintézet és kiadóvállalat rt. BFL. 
VII. 2. e. Cg. 30172. – A kisebb gépek és eszközök mellett a nyomda felszereltsége a következő 
tételekből állt 1929-ben: négy gyorssajtó, két-két Viktória és Amerikai tégelysajtó, három Intertype 
szedőgép, petit, borgis, garmond, nonpareille, ciceró matricák, csaknem hatezer kg szedőgép ólom, 
ötven kg festék.

35 Kner Imre levele Biró Miklósnak, 1926. dec. 17., MNL BéML XI. 9. d. 3; A Kner nyomda 
Fiora Margit által tervezett felhívása, 1927. január, MNL BéML XI. 9. d. 3/432. – Birónak egyéb-
ként már a tízes évek végén szállított a Kner cég előjegyzési naptárakat vö. haiman György, léVay 
Botondné, A Knernyomda, kiadványainak tükrében 1882–1944, I, Bp., Akadémia, 1982, 37.

36 Biró Miklós nyomdai műintézete, BFL. VII. 2. e. Cg. 29990/8; Biró Miklós nyomdai műinté-
zet és kiadóvállalat rt. BFL. VII. 2. e. Cg. 30172.
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ványa is.37 A húszas évek végén huszonnégy szedőt, gépmestert és öntőt foglal-
koztató üzem nyomdai szakszemélyzetének számát tekintve a Kner (tizennyolc) 
és Tevan (huszonnyolc) céggel többé-kevésbé megegyező nagyságú, kisebb nyom-
dák közé tartozott.38 Az üzem fő bevételi forrását, mint az Bortnyik szórólapjá-
nak szövegéből is kiderül, a különféle kereskedelmi és reklámnyomtatványok, 
újságok tették ki. A cég 1929-es részletes vagyonleltárának adóslistája szerint 
a megrendelői kör igen sokszínű volt: többek között lap- és könyvkiadók, nagyobb 
kereskedelmi cégek, bankok, hitközségek, társadalmi szervezetek és magánsze-
mélyek dolgoztattak a nyomdával.39

A műintézetben ugyanakkor több, az új tipográfiai és könyvművészeti törek-
véseket is szem előtt tartó kiadó színvonalas irodalmi és művészeti folyóiratát, 
könyvét, köztük bibliofil kiadványát tervezték, szedték és nyomtatták.40 Ott ké-
szült és onnan terjesztették például Szabó Lőrinc rövid életű Pandora (1927) című 
irodalmi és kritikai folyóiratát. 1928-tól a nyomda végezte két jelentős orgánum, 
a haladó szellemű Tér és Forma című építőművészeti folyóirat, valamint a hazai 
reklámipar nívós szaklapja, a Balogh Sándor szerkesztette Reklám-Élet (később 
Reklámélet) tipográfiai tervezését és nyomdai előállítását, amely Biró grafikai 
szaklapjához, a Magyar Grafikához hasonlóan –1927-től 1932-es megszűnéséig 
szintén a nyomdában készült – fontos fórumává vált a korszak reklámművészei-
nek. A folyóiratok mellett több jelentős, kortárs magyar művészettel foglalkozó 
könyv került ki a műintézetből. A nyomdai műhely ily módon maga is hozzájárult 
a zömükben modernista áramlatokhoz kapcsolódó magyar képző-, iparművészek 
és építészek munkásságának a népszerűsítéséhez. A nyomdában készült kiadvá-
nyok egy részét ráadásul azok a művészek, grafikusok tervezték (pl. Kassák La-
jos, Bortnyik István, Reiter László), akik a Magyarországon is meghonosodott 
konstruktív tipográfia legtehetségesebb hazai képviselői és propagálói voltak. 

37 A nyomdai munkafolyamatokról, anyagokról és gépekről készült fotómontázst szintén Bort-
nyik készítette vö. Bisztrai Farkas Ferenc hagyatéka (= BFFH).

38 noVáK 1929, i. m. (32. jegyzet), 7–10. – A számadatok az 1929. áprilisi állapotokat tükrözik.
39 A magánszemélyeken túl egyebek mellett a következő megrendelők szerepelnek: Magyar 

Detektív, Riviera Szappanművek, Piatnik rt, Horticultura, Pöstyén fürdő, Református lelkészi hiva-
tal, Vasas Football Club, Pro Palesztina, Propaganda Film, Soli Deo Gloria, Mártonhegyi Szanató-
rium, Garancia Bank, Magyar Minimax, Gödöllői Hírlap, Universum Rádió, Ingyen kenyér egylet stb. 
Vagyoni status szerinti részletes leltár, 1929. márc. 14., VI. Adósok, Biró Miklós nyomdai műintézet 
és kiadóvállalat rt. BFL. VII. 2. e. Cg. 30172.

40 Példaként említhető: urbányi János, A reklám kézikönyve, Bp., Kereskedelmi Szakiskolai 
Tanárok Országos Egyesülete, 1930 (A kereskedelmi szakoktatás könyvtára, 5). – Ott készült még 
az Amicus, Dante, Singer és Wolfner, Gordon Verlag, Vállalkozók Lapja, Alfa, Tér és Forma, Ma-
gyar Szemle Társaság, valamint a Magyar Bibliophil Társaság jó néhány kiadványa is. Vö. FarKas 
Judit [Antónia], Ars Hungarica: Bisztrai Farkas Ferenc és a két világháború közötti művészeti 
könyvkiadás = „Aki nem ír, hanem úr”, Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete, Tanulmányok, vissza-
emlékezések, dokumentumok, szerk. s. a. r., jegyz., Uő., Bp., Ráció, 2007, 32–36, 72–76 (36., 40., 
42., 43., 45., 49–52., 55. jegyzet). – A nyomda egyébként Biró távozását követően is élen járt a leg-
újabb tipográfiai és könyvművészeti törekvések közvetítésében: i. m. 38–54.
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Biró ily módon a húszas évek utolsó harmadától mind inkább a konstruktivizmus 
tapasztalatait felhasználó funkcionalista tervezői iránynak lett a közvetítője. Ez 
a tendencia leginkább a Magyar Grafika hasábjain volt tetten érhető.41

Az új nyomdai vállalkozás sikeres szakmai indulása ellenére Biró kezdeti 
félelmei hamar beigazolódtak. A gazdasági helyzet egyáltalán nem kedvezett 
azoknak a magas színvonalú nyomtatványokat készítő, ebből kifolyólag nagyobb 
anyagi ráfordítással működő kisebb nyomdai vállalkozásoknak, ahol nagy szerep 
jutott a minőségi műhelymunkának. A nyomdatulajdonos egyre többet panasz-
kodott Kner Imrének saját üzleti nehézségeire és a megállás nélküli hajszával 
járó életére. Hosszú vívódás után arra az elhatározásra jutott, hogy a csőd elke-
rülése érdekében társul egy tőkeerős vállalkozóval. 1928-ban ismerkedett meg 
az akkor huszonöt éves Bisztrai Farkas Ferenccel, egy erdélyi nagyvállalkozó és 
erdőbirtokos fiával, aki közgazdasági tanulmányait követően egy ideig Bécsben 
bankgyakornokoskodott.42 Néhány hónap múlva megegyeztek, és 1929 elején az 
egyéni céget részvénytársasággá alakították 150.000 pengő alaptőkével, oly mó-
don, hogy az új cégtárs átvállalta az adósságokat. Biró Kner Imrének is beszámolt 
a történtekről:

„Nem szívesen határoztam el magamat erre a lépésre, de most már nemcsak belenyugodtam, 
hanem örülök is neki [...] Két éve nem voltam pihenni, naponta 12–14 órát dolgoztam és a mai 
gazdasági helyzet miatt őrült nagy gondjaim voltak. Rentábilis, jó vállalat, azonban nem bírtam 
forgótőkével. Most azt hiszem nyugodtabb idő fog már következni. Az adminisztrációs dol-
gokat és pénzügyeket társam fogja végezni, én pedig majd végzem azt a munkát, amihez több 
kedvem és hozzáértésem is van.”43

A megállapodás értelmében egyenlő arányban osztoztak a részvényeken és kö-
zösen irányították a vállalatot. A kezdeti együttműködés ellenére a vállalkozásba 
nagyarányú tőkét befektető üzlettárs és a nyomdász kapcsolata rövid időn belül 
megromlott. A nézetkülönbségek és a hamarosan Magyarországon is begyűrűző 
világgazdasági válság kedvezőtlen hatásai oda vezettek, hogy Biró 1930 nyarán 
kilépett az üzletből és fennmaradó, 50%-ot kitevő részvényeit is eladta üzlettár-
sának. Megszabadult ugyan adósságaitól, de a Magyar Grafika című folyóirattól 
is meg kellett válnia.44

41 baKos 2007, i. m. (21. jegyzet), 113–114.
42 Bisztrai Farkas Ferenc (1903–1966): könyv- és lapkiadó, szerkesztő, közgazdász, paraszt-

párti politikus, országgyűlési képviselő (1945–1949), a forradalmi Nagy Imre kormány állammi-
nisztere. A két háború között több bibliofil kiadványt jelentetett meg, majd 1937-ben életre hívta 
a Magyar Bibliofilek Szövetségét „Aki nem ír, hanem úr”, i. m.

43 Biró Miklós levele Kner Imrének, 1929. márc. 21., MNL BéML XI. 9. d. 3/529. 
44 Biró néhány hónappal kiválását megelőzően oly mértékben pesszimistán írta le Kner Imré-

nek saját üzleti és egzisztenciális helyzetét, hogy még az Amerikába való kivándorlás gondolatát 
sem zárta ki. Biró Miklós levele Kner Imrének, 1929. máj. 24., nov. 23., MNL BéML XI. 9. d. 3/533, 
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A nyomdász ezzel lezárta önálló vállalkozói munkásságának második szaka-
szát. A szakértelméről és jó szervezőképességéről ismert Biró újra egy patinás 
nagyvállalat, a Hungária Hírlapnyomda rt. élére került, ahol a nyomda igazgató-
jaként 1931 és 1936 között jelentékenyen hozzájárult az üzem színvonalas nyom-
dai és kiadói tevékenységéhez. Az 1873-ban alapított, eredetileg sajtótermékek, 
majd kereskedelmi nyomtatványok, plakátok és könyvek nyomására szakosodott 
üzem a harmincas évek elején kezdte meg önálló könyvkiadói tevékenységét. 
1935-ben indította útjára a Hungária Könyvek amatőr sorozatának kézzel számo-
zott és a tulajdonos nevével ellátott köteteit, amelyek a legigényesebb művészi 
kiállításban, ismert grafikusművészek és tipográfusok közreműködésével láttak 
napvilágot. Biró a Hungária-könyvek első négy-öt kötete mellett többek között 
a nyomda jubileumi kiadványa megszületésében is részt vett, de ott készült két 
saját vállalkozása, a Magyar Grafikai Almanach és a Nyomdászati Lexikon is.45

1937-ben régi szerelméhez visszatérve ismét saját könyvnyomtató műhelyt 
nyitott és folytatta a szép nyomtatványok, folyóiratok és könyvek készítését.46 
1941 végén egyik utolsó Kner Imréhez írt, kedvetlen hangú levelében azonban 
már arról számolt be, hogy műhelyének ugyan van bőven megbízása, de a náciz-
mus előretörése, a világháború és a monoton munka miatt elment az életkedve 
és nincs öröme már a munkában.47 Lehangoltsága és pesszimizmusa nem volt 
alaptalan. Hamarosan ő is a holokauszt áldozata lett, akárcsak kiváló könyvtervező- 
tipográfus barátja, Kner Imre.

Biró Miklós szakmafejlesztő munkássága

Biró modern szellemben megtervezett nyomdatermékei mellett úttörő jelentő-
ségű szakmafejlesztő, könyv- és folyóirat-kiadói munkásságával írta be a nevét 
a hazai sokszorosító ipar és alkalmazott grafika két háború közötti történetébe.

Szakmája iránti elhivatottságáról tesz tanúbizonyságot, hogy már pályája kez-
detén szem előtt tartotta a magyar nyomdászat fejlesztésének fontosságát. Ezt 
nem csupán a Magyar Nyomdászatnak megküldött nyomtatványmellékletek és 
műintézete szignetjének megtervezésére kiírt pályázat támasztja alá, hanem az is, 

540; Megállapodás, 1930. június 14., BFFH. Vö. rosnEr Károly, Biró Miklós = Magyar Grafika, 
1930/5–6, 140–141.

45 1. KarinThy Frigyes, Krisztus és Barabbás, maróTi Géza két fametszetével, Bp., 1935; 2. márai 
Sándor, Naptárcsere, szEgEdi szűcs István tusrajzaival, Kner Erzsébet kötése, Bp., 1935; 
3. rásKai Lea, A halál himnusza, leírta és rajzolta bródy-maróTi Dóra, Bp., 1936; 4. orTuTay Gyula, 
Bátorligeti mesék, buday György színes fametszeteivel, Bp., 1937; Hatvan esztendő, [borítón: 
1873–1933: A Hungária Nyomda rt. 60 esztendős jubileuma.][Bp.], Hungária Nyomda rt., 1933.

46 1937. márciustól augusztusig Biró Visegrádi utca 14. szám alatt lévő műhelyében nyomták 
a Literatura című folyóiratot. A nyomda az 1940-es években a Podmaniczky utca 37-be, majd 43-ba, 
később Mátyásföldre költözött. Hirdetés a Literatura hátoldalán = Literatura, 1937. márc. 1.; Biró 
Miklós levele Kner Imrének, 1941. dec. 8., MNL BéML XI. 9. d. 3/573.

47 Uo.
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hogy 1910 és 1912 között nyomdájában készült két nyomdászati szakkiadvány: 
a Hasznos közlemények könyvnyomdák, könyvkötészetek és papírkereskedők ré
szére című rövidéletű lap és Gondos Ignácz egyik népszerű munkája is.48 1917-ben 
ingyen állította elő a mellékleteket Wanko Vilmos szedéstechnikai kérdéseket 
taglaló tanulmányához a Nyomdász-Évkönyv és Uti Kalauzban, nem sokkal ké-
sőbb pedig nyílt pályázatot hirdetett nyomtatványtervezésre saját cége részére.49 
Utóbbi két gesztusértékű kezdeményezésnek is a szakmafejlesztés volt a célja, 
a háborúban ugyanos a nyomdaipar színvonala nagyon leromlott: a szakmai la-
pok és szervezetek néhány kivételtől eltekintve szüneteltették tevékenységüket, 
a szakoktatás leállt, számos kiváló mesterszedő életét vesztette, az anyagok és 
gépek modernizálása elmaradt.

Biró valódi szakmafejlesztő tevékenységét 1920-ban a Magyar Grafika című 
szaklap szerkesztésével és kiadásával kezdte meg, amivel nem kisebb feladatra 
vállalkozott, mint, hogy részt vesz a magyar nyomdaipar újjáépítésében és újbóli 
versenyképessé tételében.50 A leromlott termelőeszközök, az anyaghiány és a fo-
kozatos árdrágulás miatt a magyar nyomdaipar egyik legválságosabb időszakát 
élte, ezért a grafikai iparágak fejlesztését szolgáló, színes illusztrációkkal, borító-
val és mellékletekkel, köztük litografáltakkal megjelenő, számonként húsz–har-
minc oldalas havi folyóirat megindítása igencsak kockázatos vállalkozás volt.51

Biró Miklós csaknem tíz éven keresztül, a Biró rt.-ből való kiválásáig bizto-
sította a folyóirat megjelenését. Ő felelt a nyomdai kivitelezésért, de az orgánum 
grafikai arculatának végső kialakítása és színvonalas szerkesztése is az ő érdeme 
volt. A szerzőgárdába a hazai nyomdászat, alkalmazott grafika, irodalmi és mű-
vészeti élet meghatározó alakjait, ismert szakíróit és kritikusait sikerült megnyer-
nie. Az időről időre újabb személyekkel kibővülő színvonalas szerkesztői csapat 
(Kun Mihály, Wanko Vilmos, Gondos Ignác, Novák László, Kner Albert, Herzog 
Salamon, Tábor János, Rosner Károly) mellett a lapban többek között Jaschik 
Álmos, Nádai Pál, Benedek Marcell, Bálint Aladár, Rabinovszky Máriusz, Kner 
Izidor és Kner Imre is rendszeresen szerepelt írásaival.

Biró Miklós érdeme ugyanakkor nem csupán abban állt, hogy a lap köré gyűj-
tötte a szerteágazó sokszorosítószakma legfontosabb alakjait, hanem az alkalma-
zott grafika csaknem minden területét figyelemmel kísérte, állandó bemutatkozási 

48 1910 és 1912 között látott napvilágot a Gondos Ignácz szerkesztésében, kéthetente megjelenő  
lap vö. Gondos Ignácz, Kereskedelmi nyomtatványok, útmutatás kisebb üzleti nyomtatványok készí
tésére, Bp., Gondos Ignácz, 1911. Az Ekszkíze című nyomdász-élclap néhány száma is ott készült. 
Vö. A budapesti sajtó adattára, szerk. Voit Krisztina, Bp., Argumentum, 2000, 122.

49 Gondos Ignác, Szakmafejlesztés a háborúban = NyomdászÉvkönyv és Uti Kalauz 1919, 
szerk. Lerner Dezső, Bp., Magyarországi Betűöntők és Könyvnyomdászok Szakegyesülete, é. n., 
48–50. – A legsikerültebb nyolc díjazott munka, amelyet a mellékletben is bemutattak, Kun Mihály, 
Spitz Adolf, Dukay Károly és Szabó István mesterszedők tervei közül került ki.

50 A Magyar Grafika részletes kiadástörténetét és repertóriumát egy önálló publikációban adom 
közre.

51 Az eredetileg tervezett évi tizenkét helyett tíz, nyolc, majd hat szám jelent meg vö. A Magyar 
Grafika fogadtatása = Magyar Grafika, 1920/2, 26; biró Miklós, Lássunk Munkához = Uo., 1920/1, 1.
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lehetőséget biztosítva a reklámgrafikusoknak és könyvművészeknek. A folyóirat 
tipográfiáját, borítóit, könyvdíszeit, illusztrációit és mellékleteit a korszak tehet-
séges mesterszedői, tipográfusai, grafikusai és művészei készítették.52 A nyom-
dászati és nyomdaipari témákról, eseményekről, orgánumokról szóló szakcik-
kekkel, közleményekkel, az idegen nyelvű társlapok aktuális számairól, illetve 
a külföldi szakirodalom újdonságairól szóló ismertetésekkel, szedéspéldákkal és 
szakmafejlesztő kezdeményezésekkel (pl. szedési, nyomtatási pályázat, kisebb 
kiállítás) a hazai nyomdászok szakismereteit akarták fejleszteni. Hogy ösztönöz-
zék a munkásság érdeklődését, kedvezményes áron biztosították számukra a lap-
számokat. A művészeti és irodalmi témájú írásokkal, hírekkel ugyanakkor a mű-
velt közönséget, köztük a könyvbarátokat és gyűjtőket is meg akarták szólítani.

A vállalkozás ambiciózusságát mutatja, hogy Biró azt szerette volna, ha a Ma
gyar Grafika a legjobb hasonló külföldi orgánumokkal is felvenné a versenyt, sőt 
Közép-Európa legigényesebb grafikai szaklapjává válna. 1923–1924-ben német, 
illetve alkalmanként román és angol nyelvű összefoglalást is csatolt az orgánum-
hoz, 1925-től végül a német nyelvű melléklet állandósult Ungarische Graphik 
címen.

A tervek között szerepelt egy könyvsorozat megindítása is. A Magyar Grafika 
Könyvtára az eredeti elgondolás szerint a technikai, művészi és művészettörténeti 
kérdések mellett a grafika fejlődésével is foglalkozott volna. A sorozatnak csu-
pán egyetlen kötete látott napvilágot a magyar helyesírásról. A szegényes magyar 
nyomdászati szakirodalmat egy ipari statisztikával és egy grafikai lexikonnal is 
bővíteni akarták. A tervek végül a pénzhiány miatt nem valósultak meg.53

Biró következő szakmafejlesztő irodalmi vállalkozása a Magyar Grafikai 
Almanach volt 1932 végén.54 Egy olyan kiadványt akart megjelentetni, „amely 
a grafikai iparok fejlődésének hű tükre lesz és a gyakorlati élet terén hasznos ta-
nácsadója iparunk művelőinek.” Kner Imrének írt levelében számolt be tervéről 
és felkérte barátját, hogy ő is írjon a kötetbe egy cikket:

52 Érdemes néhány nevet kiemelni: Berény Róbert, Bortnyik Sándor, Csabai-Ékes Lajos, Cse-
mitzky Tihamér, Fiora Margit, Gara Arnold, Gróf József, Jaschik Álmos, Kassák Lajos, Kner Imre, 
Kner Albert, Kozma Lajos, Kun Mihály, Kassák Lajos, Pólya Tibor, Tevan Andor, Végh Gusztáv.

53 A Magyar Grafika fogadtatása = Magyar Grafika, 1920/2, 26; löWy Salamon, Lássunk 
hozzá újból szakmánk fejlesztéséhez = Uo., 1920/9, 129–131; WanKo Vilmos, Évfordulóra = Uo., 
1920/10, 145–146; balassa József, A magyar helyesírás, Különlenyomat a Magyar Grafika III. év-
folyamának 9. és 10. számaiból, Bp., Magyar Grafika, 1923, (Magyar Grafika Könyvtára, 1). – Más 
különlenyomatok is megjelentek, például: nádai Pál, Az Universitas nyomdája, Nagyszombat–
Buda–Pest, A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda háromszázötvenesztendős élete, Bp., k. n., 1928; 
Divéky József, rosnEr Károly és GErGEly Jenő tanulmányaival, 48 illusztrációval, Bp., Magyar 
Grafika, 1930 (Magyar Grafika Mesterei, 1). – Utóbbi sorozatnak a Magyar Grafika Könyvtárához 
hasonlóan csak egy kötete jelent meg. Biró távozását követően a helyesírás fejlesztésére Nyelvmű
velő címen újabb mellékletet csatoltak a laphoz.

54 Magyar Grafikai Almanach 1933, szerk. Biró Miklós, főmunkatárs Wanko Vilmos, Bp., Biró 
Miklós, 1933. A Magyar Grafikai Almanach körlevele = Hatvan esztendő, i. m., 40.
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„Ez az elhatározás a mai sivár gazdasági állapotok között éppenséggel nem volt könnyű, de mint 
a szakirodalom meggyőződéses ápolója, kötelességet vélek teljesíteni, amikor minden kínálkozó 
alkalmat megragadok szakmánknak hasznára lehetni. Úgy érzem: múltamat tagadnám meg, ha 
kísérletet nem tennék a magyar szakirodalom újbóli felélesztésére és remélhető felvirágozta-
tására.

Ezt a nehéz feladatot azonban csak iparunk leghivatottabb irányítóinak készséges segít-
ségével leszek képes megoldani és ezért mélyen tisztelt Barátom, felkérlek: légy kegyes egy 
szakcikk megírásával megtisztelni a sokszorosítóipar művelőit közelebbről érdeklő, valamely 
témáról.”55

Biró és a szerkesztésben vele közreműködő Wanko Vilmos a kötet változatos, 
a nyomdászat minden aspektusával foglalkozó cikkeit és hasznos összefogla-
lóit a legfelkészültebb nyomdászoktól és szakíróktól válogatta össze. Az írásokat 
illusztrációk, fotók és külön mellékletben elhelyezett színes szedéspéldák szem-
léltették. A bemutatott könyvcímlapok, prospektusok, üzleti reklámok, körlevelek, 
levélpapírok, levélborítékok, valamint cégjegyek a harmincas évek közepére be-
érett, egyéni stílussal rendelkező hazai tervezőgrafikus nemzedék (Haiman-Kner 
György, Kaeszné Lukács Kató Kner Albert, Kozma Lajos, Lengyel Lajos, Szabó 
Dezső György és Springer Antal) munkáiból adtak válogatást. Kner Albert ter-
vezte a kötet letisztult tipográfiáját, védőborítóját és vászonkötését. Utóbbi Kner 
Erzsébet könyvkötő műhelyében készült. A kiadvány modern kiállításának, ki-
váló szedéskompozícióinak és tartalmas írásainak köszönhetően a sokszorosító 
technika haladásáról és a hazai alkalmazott grafika fejlődésének legújabb ered-
ményeiről adott áttekintést. Ebben Biró kollegáinak, a Hungária Hírlapnyomda Rt. 
munkatársainak is jelentős szerepe volt. Bár az eredeti tervekkel ellentétben az 
évkönyvnek nem lett folytatása és feltehetőleg anyagilag sem volt sikeres a vál-
lalkozás, szakmai és erkölcsi elismerést hozott a kiadónak.

Talán ez is közrejátszhatott abban, hogy Biró nekilátott következő nagyszabású 
vállalkozásához, egy korszerű nyomdászati kézikönyv összeállításához. Régi 
terve vált valóra az ötszáztizennégy oldalas, illusztrált Nyomdászati Lexikon 
megjelentetésével, amelyet a sokszorosító- és könyviparban érdekelt szakma-
belieknek, illetve a könyvművészet és könyvtörténet iránt érdeklődő olvasóknak 
szántak a szerkesztők.56 A több ezer szócikk összeállításában a szakma színe- 
java, több mint hatvan személy vett részt. Az igényesen megtervezett kiadványt 
ismét a Hungária Nyomdában készítették. A jól szerkesztett lexikon, amelynek 
létrejöttét a hirdetések tanúbizonysága szerint további grafikai, nyomdai, gép- és 
papíripari vállalkozások is támogatták, mai napig fontos forrása a könyv-, nyomda- 
és nyomdászattörténeti kutatásoknak.

Biró Miklós a nyomdász érdekképviseleti szervezetek munkájában is aktívan 
részt vett. A Könyvnyomdászok Szakköre mellett több éven keresztül választ-
mányi tagja volt a Magyarországi Grafikai és Rokoniparosok Főnökegyesületé-
nek. 1920-ban ő volt az egyik legelkötelezettebb kezdeményezője annak, hogy 

55 Biró Miklós levele Kner Imrének, 1932. szept. 30., MNL BéML XI. 9. d. 3. 
56 Nyomdászati Lexikon, i. m. 2. jegyzet.
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a megszűnt Szakkör utódjaként létesüljön a németországi Deutsche Buchgewer-
beverein mintájára egy olyan szakmai egyesület, amely a nyomdai és grafikai 
szakemberek mellett az iparművészeket, gyűjtőket és amatőröket is tömöríti. 
Az egyesület létrejötte végül a pénzhiány, valamint a szakma megosztottsága és 
passzivitása miatt hiúsult meg.57

Biró a bibliofil és könyvművészeti egyesületek munkáját is segítette. Tagja 
volt az 1920-ban megalakult Magyar Bibliophil Társaságnak és a nyolc évvel ké-
sőbb életre hívott Magyar Könyv- és Reklámművészek Társaságának, utóbbinak 
pénztárosi teendőit is ellátta.58 Mindkét szervezet kiállításain, nyomtatványainak, 
kiadványainak elkészítésében is részt vett; folyóiratában rendszeresen közölte 
a velük kapcsolatos híreket, népszerűsítette eseményeiket.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Biró Miklós, aki a nyomdász szakma 
csaknem mindegyik területébe belekóstolt a mesterszedéstől a nyomdalapításon 
át a nagyvállalat igazgatásáig, nagymértékben hozzájárult a két háború közötti 
tipográfia, könyvművészet megújulásához és az alkalmazott grafika szakmai ön-
állósulásához. Minden megnyilvánulásával azt hirdette, hogy „a szellemi tudás, 
művészi és esztétikai szempontból pallérozott ízlés és a technikai vívmányok 
fortélyos kihasználásának ismerete” nélkül nem lehet sem a nyomdászatot, sem 
pedig a grafikai művészetet színvonalasan művelni. A nyomdászszakma folyto-
nos fejlesztése mellett katalizátor szerepet játszott a tehetségesebb mesterszedők 
művésszé válásában. Rosner Károly fogalmazta meg legpontosabban, hogy mi-
ben állt Biró igazi jelentősége:

„Megérezte kiváló érzésével az időpontot, amikor az alkalmazott grafikát, könyv- és reklám-
művészetet össze kellett kapcsolni a nyomdászati törekvésekkel; megmutatta a nyomdászatnak, 
hogy az általános értékeken kívül mi a speciális érték az ő részére a grafikában, a grafikus mun-
kájában; megismertette a könyvillusztrátorok munkáját a nyomdászokkal és a nyomdászat nagy 
kultúrája felé fordította a grafikusok, könyvművészek és reklámozók érdeklődését, figyelmét.”59

Pályája jól példázza a 20. század eleji magyar nyomdászat művészi fejlődé-
sének folyamatát és hozzájárulását az alkalmazott grafika két háború közötti 
sikereihez.

57 A Magyar Grafika is több cikkében foglalkozott az üggyel. Vö. KnEr Imre, Magyar Buch
gewerbevereint! = Magyar Grafika, 1920/10, 147–148; haiman György, Knerék koruk iparművé
szeti mozgalmaiban = Irodalomtörténeti Közlemények, 1983/1–3, 279.

58 Nyomda és Rokonipar Évkönyve 1927. évre, H. n., Nyomda és Rokonipar, é. n, 80; A Magyar 
Bibliophil Társaság Évkönyve II. 1929–1930, szerk. Naményi Ernő, Bp., Magyar Bibliophil Tár-
saság, 1931, 25, 31–32.

59 Hatvan esztendő, i. m. 40; rosnEr 1930, i. m. (44. jegyzet) 140.
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FARKAS, JUDIT ANTÓNIA

De l’imprimerie à l’art graphique appliqué.

La carrière de Miklós Biró.

Cette étude présente l’activité protéiforme d’imprimeur et d’éditeur d’une des figures clefs de l’im-
primerie hongroise du début du 20e siècle, Miklós Biró (1886–1944).

Biró, qui débuta dans sa carrière comme maître-compositeur typographe et devint plus tard le 
directeur et propriétaire d’imprimeries bien connues, collaborant avec les meilleurs imprimeurs 
et artistes de son temps, conquit sa renommée grâce à ses produits imprimés divers (par exemple 
affiches, livres, périodiques) de grande qualité. Par son activité d’éditeur, il favorisa le développe-
ment de l’imprimerie hongroise tout en popularisant les tendances les plus en pointe de l’artisanat 
du livre. Pendant dix ans il publia Magyar Grafika, magazine de premier plan en Europe Centrale 
dans le domaine de l’industrie typographique et graphique.

Sa carrière reflète bien le développement artistique de l’imprimerie hongroise du début du 20e 
siècle, et sa contribution à l’épanouissement des arts graphiques appliqués aussi bien qu’aux succès 
du genre pendant l’entre-deux-guerres.
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