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Gábor Elek – a nyomdászszak-
ma betűszedő mestere és nemes 
hivatásának oktatója – hazánk 
fővárosában, 1915. február 5-én 
született, nyomdászcsaládból. 
Polgári iskolái után 1929 őszén 
a Hornyánszky Viktor Rt. Nyom-
dába jelentkezett betűszedő ta-
noncnak, ahol 1933-ig dolgo-
zott, s közben „jeles” minősítésű 
kéziszedői oklevéllel elvégezte 
a Budapest Székesfővárosi Sok-
szorosítóipari Tanonciskolát.

Ezt követően a Révai Nyom-
dába került, ahol 1936-tól a 
könyvgyártás szedőtermi cso-
portvezetőjeként dolgozott 
1939 szeptemberéig, melyet a 
második világháború kitörése 
utáni négyéves katonai szolgá-
lat szakított félbe. Leszerelése 
után visszament a Révai Nyomdába, de az üze-
met 1945-ben bezárták. Ezt követően az akkor 
üzemelő Székesfővárosi Házinyomdában dolgo-
zott, akcidenscsoport-vezetőként.

1949-ben áthelyezéssel az Athenaeum Nyom-
dába került, ahol kezdetben az akcidens részleg 
vezetője volt, majd 1951-től gyártásvezetőként 
dolgozott. 1953-ban kiemelt munkáskáderként 
a Művelődési Minisztérium felügyelete alatt mű-
ködött Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat üzemve-
zetőjének nevezték ki, ahol sikeresen dolgozott 
1961-ig. Visszavágyva az „igazi” nyomdaiparba, 
áthelyeztette magát a Révai Nyomdába, majd 
végül 1963-ban – Soproni Béla vezérigazgató 
személyes kérésére – visszatért az Athenaeum 
Nyomdába, az ország legnagyobb nyomdájába. 
Itt 1964-ben tanműhelyvezetőként a Nyomda-
ipari Szakközépiskola szedőtanulói gyakorlati 
oktatásával és szakmai nevelésével bízták meg, 
melyet 1976-ig, nyugdíjba vonulásáig végzett, 
majd további tíz esztendőt töltött felelős szak-
emberként és szakmai tanácsadóként a nyom-

gábor Elek
a nyoMdászsz akMa sz á zévEs doyEnjE
(élEtút )

Hárai Tibor

dában, az üzem vezetésének 
kérésére. Éveken át volt a „Szép 
könyv”-versenyek zsűritagja. 
Kiemelkedő szakmai hozzáér-
tésével, példamutató hivatás-
tudatával és szerény, közvetlen 
emberi magatartásával, kitűnő 
oktató-nevelői tevékenységé-
vel nemcsak a keze alatt felnö-
vekvő ifjú nyomdásznemze-
dék, de a szakma vezetői és 
kollégái egyaránt nagy elisme-
réssel és szeretettel vették őt 
körül. Az Athenaeumban töl-
tött közel négy évtized egész 
életútjának meghatározó idő-
szaka volt.

Gábor Elek 1986-tól önál-
ló vállalkozóként foglalkozott  
nyomdaipari tevékenységgel  
(könyvtervezés és -kiadás, nyom-

dai előkészítés stb.). Ő mindig is színvonalat, 
szakmaszeretetet és emberséget sugallt a szemé-
lyiségéből. Ő ma is ugyanolyan ember, köztisz-
teletben élő kollégánk és igaz barátunk a nyom-
dászok körében!

Szakmai munkája elismeréseként számos kitün-
tetést kapott a szakmai felügyeleti szervektől és 
munkahelyeitől (négyszeres Kiváló Dolgozó stb.). 

1933 óta – azaz 82 éve tagja a nyomdászokat 
tömörítő szakszervezeti mozgalomnak (meg-
jegyzés: a hazánk szervezett munkássága élén 
1862-ben megalakult szakszervezetnek!). 1962 
óta tagja a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egye-
sületnek.

Gábor Elek 45 évet élt együtt szeretett felesé-
gével, az 1998-ban elhunyt Juliannával. Egy leá-
nyuk született, de három unokája és hét déduno-
kája ma is nagy szeretettel és tisztelettel veszik 
őt körül. 

Gábor Elek 100. születésnapja az egész nyom-
dászszakma ünnepe is! 


