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1 Általában azért nem a litográfia szakkifejezést használom, mert az a szó jelentésmódosuláson ment át, s ma már egyértelműen kőnyom-
tatást értünk alatta, holott az 1800-as években a litográfia a kőre való rajzolást, metszést jelentette csupán. Utána jött az átnyomó, majd
a kőnyomó. A litográfus tehát a kőre a rajzot vitte fel. Vagyis hármas munkamegosztás volt, hogy a többiről ne is szóljunk, mert például
a színt nyomókat külön foglalkozási ágba sorolták. Mindez mára teljesen egybemosódott.

2 Miért „grafikai szakmunkások közlönye”? A grafikai sokszorosítás olyan összefoglaló név, melyben megtalálható mindama szellemi és mű-
vészi termékek sokszorosító eljárása, mely nem közvetlenül az eredetiről történik, hanem közvetve. Érdekeik védelmére 1892-ben a ko-
rábban már működő grafikai munkások betegsegélyző és temetkezési egyesületéből – valamint a kőnyomdászoknak már 1867-ben létre-
hozott jótékonysági egyesületéből – megalapították a Grafikai Munkások, Munkásnők és Rokonszakmák Országos Szakegyesületét. Azon-
ban már korábban, a hetvenes évek elején, a kőnyomdászok – érdekeik védelmére, jótékonysági és kulturális tevékenységük kibontakoz-
tatására – létrehozták a Senefelder-egyletet. Ez az egylet a Grafikai Szakegylet keretén belül – azzal összhangban, de önállóan – működött.

Miért van a könyvnyomdászatnak, 
és miért nincs a kőnyomdászatnak magyar
nyelvű szakirodalma?

Van a magyar nyomdászattörténelemnek néhány
olyan fejezete, melyről nem sokat tudunk. Ilyen
a hazai kőnyomtatás1 története. Hiába tudjuk,
hogy Gutenberg után Senefelder volt az, aki alap-
jaiban megújította a nyomdászatot azzal, hogy
teljesen új nyomtatási eljárást talált fel, a kőnyom-
tatást, és akinek találmánya ma már egyedural-
kodó a nyomdászatban – az ofszetnyomtatás ré-
vén, miközben Gutenberg találmányát az ofszet-
és a számítógépes technológia elhalásra ítélte.

A kőnyomtatás magyarországi történetéről alig
van magyar nyelvű forrásanyag, írásos nyomuk
csak elvétve, az is elnagyolt. A kőnyomtatással
kapcsolatban ez azért különös, mert hazánkban
elsőként kezdték alkalmazni a kőnyomtatást, és
szinte az utolsók között szűnt meg valamikor
a második világháború után.

A nyomdászat fogalmán a 19. században kizá-
rólag a könyvnyomtatást értették. (Előtte meg
természetesen azt, mert akkor még ez volt az
egyetlen számottevő sokszorosító eljárás.) Vagyis
a nyomdászat fogalma a magasnyomtatásra
korlátozódott. Amikor a kőnyomtatás már bizo-
nyította életképességét, amikor olyan nyomdák
létesültek, amelyek kizárólag kőnyomtatást vé-
geztek, amikor már kiváló minőségű (sokszor
művészi igényű) színes nyomtatásra voltak képe-
sek, a könyvnyomdászok még ekkor sem ismerték
el nyomdászatnak, hanem csupán a nyomdászat
rokonszakmájának.

Azonban úgy tűnik, hogy ez kölcsönös volt.
A litográfusok sem tartották magukat nyomdá-
szoknak. Ők litográfusok voltak. Ők maguk sem
keresték a kapcsolatot a könyvnyomdászokkal.
Kiépítették saját szervezetüket, az 1870-es évek
elején megalakították a Senefelder-egyletet, mely-
nek a századforduló első évtizedében már négy-
ötszáz tagja volt, és amely teljesen elkülönült
a nyomdászszakszervezettől vagy akár a könyv-
nyomdászok szakkörétől. Éppen úgy volt alapsza-
bályuk, tagdíjuk, segélyezési rendszerük [utazás
(valcolás), betegség, munkanélküliség], orvosi
és gyógyszerellátásuk, zenekaruk, dalkörük, fut-
ballcsapatuk, könyvtáruk stb., mint a könyvnyom-
dászoknak.

A könyvnyomdászok és a kőnyomdászok kap-
csolatát nagyon jól jellemzi az 1912 szeptembe-
rében a Lithographiában megjelent üdvözlő írá-
suk, mellyel a könyvnyomdászok és betűöntők
szervezete megalakításának 50. évfordulóját kö-
szöntötték: „Írnunk kell erről a szervezetről […],
azért is, mert mi, grafikai munkások, szakmai
rokonságban vagyunk a nyomdászokkal, és szer-
vezeteink fejlődése és keletkezése úgyszólván
egyforma (igaz, bevallhatjuk, sokat tanultunk
tőlük), és hasonlít a kis testvérhez, akit csak ki-
csinysége különböztet meg a nagytól.” Tehát nem
volt harag, sértődés vagy gőg, ők is természetes-
nek vették „másságukat”.

A Senefelder-egylet 1904-ben megindította a
Lithographia című lapját, mint „a magyarországi
graphikai2 szakmunkások közlönyét”. A négyol-
dalas lap kéthetenként jelent meg. Harcos, tő-
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A Litografia fejléce 1934-ből, rajta három litográfkő és festékező labda

késellenes, munkást védő, szociáldemokrata szel-
lemiségű lap volt. Csak az egylet ügyeivel foglal-
kozott – melybe belefért az általános társadalmi
publicisztika is (erős kritikai éllel) –, de érdekes
módon, szakkérdésekkel alig. Például az 1913
végéig a nyomókövet helyettesítő – és Nyugaton
már elterjedt – cink- vagy később az alumínium-
lemezről éppen úgy nem emlékeztek meg, mint
ahogyan a közvetett, gumikendő-borítású henge-
res nyomtatásról sem. Tehát az ofszetnyomtatás
ugyanúgy kívül maradt érdeklődési körükön,
mint a könyvnyomdászat bármilyen újdonsága.

A Lithographia című újság a harmincas évek-
ben Litografia névre változtatta nevét, de meg-
szűnéséig kitartott a szociáldemokrácia, a Magyar
Szociáldemokrata Párt mellett. (Jellemző adalék:
az 1940. június 20-ai számban a cenzúra által tö-
röltek miatt üres helyek láthatók benne.) Ahogyan
a Typographiába, a Litografiába sem szűrődött be
a háború, megmarad egyesületi érdekvédő lap-
nak. 1945 után a Szovjetunió iránti „kötelező”
írások is mérsékelt hangneműek voltak. Megszű-
nése akkor történt, amikor a Magyar Kommunista
Párt magába olvasztotta a Magyar Szociáldemok-
rata Pártot 1948 márciusában. Március elején
volt a Szociáldemokrata Párt kongresszusa, mely
kimondta egyesülési szándékát, és 1948. március
20-án jelent meg utoljára a Litografia.

Annak, hogy mind a könyvnyomdászok, mind
a litográfusok figyelmét elkerülte a litográfia
napi kérdése, gondja és története, s nem alakult
ki a kőnyomdászat magyar nyelvű szakirodalma,
elsősorban az volt az oka, hogy a kőnyomtatást
a németek honosították meg hazánkban. Kőnyom-
dát szinte kizárólag németek létesítettek. Nekik
nem volt szükségük magyar nyelvű szakcikkekre,
leírásokra, ott volt nekik a német, még pontosab-
ban az osztrák szakirodalom. A bécsi nyomdász-

újságok és szakfolyóiratok bőségesen rendelke-
zésükre álltak, s ezért a korszerű eljárásokat az
onnan merített ismeretek alapján alkalmazhat-
ták. Egyébként ez a német hatás/jelenlét olyany-
nyira szoros volt, hogy a Lithographia lapnak
1911-ig Senefelder címen német nyelvű mellék-
lete volt, mely sokszor azonos terjedelmű volt
a magyarral. Később a német terjedelem csök-
kent, majd 1913-ban már a lap utolsó két oldala
lett csupán német nyelvű, de gyakran egy olda-
lon belül is keverték a magyar és német nyelvű
tudósításokat. Az első világháború utáni időben
már teljesen magyar nyelvű lett a Litografia.
Ekkor már – nem sűrűn – szakcikkeket is közöltek,
melyeket főleg németből fordítottak.

A fentiekből következik, hogy a könyvnyom-
dász szakírók egy-egy nyomdáról szóló cikk vagy
ismertetés során nem tértek ki a kőnyomtatásra,
az önálló kőnyomdákról meg alig vettek tudo-
mást. A kőnyomdászoknak meg nem volt kény-
szerítő okuk magyar nyelvű litográfiai, kőnyom-
dászati szakirodalom létrehozására.

1941-ben (!) a Litografia lapban a következő-
ket olvashatjuk: „…Magyar nyelvű szakkönyve
a litográfiai szakmának nincsen. Mindeddig nem
is mutatkoztak ennek hiányai, amíg szakmánknál
működő kollégáink túlnyomó többsége a német
nyelvet bírta, mert a bő és alapos tartalommal
rendelkező német nyelvű szakkönyvek az érdek-
lődőket minden irányban ki is elégítették.

Az utóbbi évtizedek azonban a német nyelvtu-
dást a közéletben egyre fölöslegesebbé tették, úgy-
hogy az újabb generációk grafikustársadalmában
már csak elvétve találunk németül beszélő szak-
társakat. Ugyanebben az ütemben, amelyben a ma-
gyarosodás haladt, ugyanilyen mértékben mutat-
koznak a kellő szakkönyvek hiánya is. […] Hogy
a magyar grafikai ipar nyomon követi a külföl-
dön elért eredményeket és sikereket, ez kizárólag



89MAGYAR GRAFIKA 20 05/FLEXÓ KÜLÖNSZÁM

Az utolsó Litografia fejléce 1948-ból, benne a litográfusok jelképével és jelmondatával: Saxa loquuntur (A kövek  beszélnek)

annak tudható be, hogy mindig akad itt egy ma-
roknyi úttörő, aki éber figyelemmel kíséri szak-
mánk fejlődését még az ország határain túl is. […]

Felbecsülhetetlen szolgálatot tenne ezen a téren
egy magyar nyelvű szakfolyóirat, mely kitermelné
szakmánk keretein belül azokat a munkatársakat,
akik tollal a kezükben megjelölnék a szakmai
előrehaladás útját.”

Elkéstek. Minden optimizmusuk és igyekeze-
tük ellenére a litográfia évei meg voltak számlálva.
Már csak néhány évük volt, a közvetett síknyom-
tatás, az ofszet diadalmasan maga alá gyűrte
elődjét.

A nyomdászoknak – és a nyomdaiparnak – nagy
szerencséje van a múlt megismerése terén. Talán
ez az egyetlen olyan ipar, amelynek születésétől
kezdődően szinte minden megörökítésre méltó
eseményről tudomásunk van. Ez így igaz általá-
ban, nemzetközi téren, de a magyarországi nyom-
dászatra is ugyanezt mondhatjuk el. Ez azért
van, mert a könyvnyomtatás az egyetemes kul-
túra legfőbb hordozója volt, és (talán) az még ma
is. Miután a könyv szellemi értéke és hordozója
a legtöbb esetben nem választható el, a múlt ku-
tatói is így tesznek: a kort, a helyet, az írókat, a
nyomdászokat (sokszor a technológiát) kényte-
lenek vizsgálni elődeink szellemi hagyatékának
kutatásánál. Ezért tudunk oly sokat iparunk múlt-
járól.

Azonban múltunk ismeretét elsősorban nem
a nyomdászoknak köszönhetjük, hanem a szak-
mánkon kívüli tudósoknak. Hazánkban dr. Bal-
lagi Aladár nyitotta meg a sort 1878-ban A ma-
gyar nyomdászat történelmi fejlődése – 1472–1877
című könyvével. (Az 1472 nem elírás; Ballagi

nem 1473-ra, hanem egy évvel korábbra teszi az
első magyar nyomda megjelenését, és ezt elmé-
letileg alá is támasztja.)

Gulyás Pál (aki az Országos Széchényi Könyvtár
főkönyvtárnoka volt) életművéből kiemelkedik
A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI.
században című rendkívül igényes – és tipográ-
fiailag csodálnivalón szép – könyve. A másik ér-
tékes műve A könyv sorsa Magyarországon. Ez a két-
kötetes munka rossz időben készült el, a második
világháború végén. Amikor már megjelenhetett
volna, „a történeti feldolgozás ma már sok te-
kintetben el nem fogadott módszerének és elvi
szempontjainak” mássága miatt a szocialista kul-
túrpolitika nem tette lehetővé a kiadását. Illetőleg
„értékes anyaggyűjtésnek” tekintették, és ezért
1961-ben az Országos Széchényi Könyvtár Könyv-
tártudományi és Módszertani Központja ötszáz
példányban stencileztette, és így hozzáférhető
és tanulmányozható.

A másik kiváló tudósunk, akinek a nyomdá-
szattörténet nagyon sokat köszönhet, Fitz József.
Ő 1934 és 1945 között volt az Országos Széchényi
Könyvtár főigazgatója. Gutenberg életének és
munkásságának megírása után figyelme Hess
András felé fordult, és tevékenységét ugyan-
olyan alapossággal dolgozta föl, mint Gutenber-
gét. Könyvtörténeti munkái közül kiemelkedik
még A könyv története, A magyar könyv története
1711-ig, A magyar nyomdászat, könyvkiadás és
könyvkereskedelem (I. A mohácsi vész előtt), A könyv
sorsa Erdélyben, A magyar nyomdászat 1848–49.

1999-ben jelent meg V. Ecsedy Juditnak A könyv-
nyomtatás Magyarországon a kézi sajtó korában
című kiváló (a nyomdász szakirodalom által
figyelemre nem méltatott) könyve.
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A Senefelder-egylet levele Csupka Antalhoz 1927-ből

A már említett Ballagi Aladár könyvében, A ma-
gyar nyomdászat történelmi fejlődésében nem vá-
lasztja el a könyv- és a kőnyomdászatot. Bár szűk-
szavú a könyv, mégis sokat segít a 19. század
nyomdászviszonyainak megértésében.

Van még egy kiváló tanulmány, Nagy Zoltánnak
1934-ben írt doktori értekezése, melynek tár-
gyául a kőnyomtatást választotta. Munkájának
címe: A magyar litográfia története a XIX. század-
ban – melyre (reményeink szerint) a későbbiekben
részletesebben visszatérünk.

Így tehát Ballagi Aladárnak és Nagy Zoltánnak
köszönhetően a 19. századi magyar kőnyomdák-
ról viszonylag sokat tudunk, nem így a későbbi-
ekről, a 20. századiakról. Nem tudjuk, hogy az
első világháborút és a trianoni országcsonkítást
hány kőnyomda élte túl. Nem tudjuk – a litográ-
fiai eljárásokon belül – milyen technológiával
dolgoztak. Csak következtetni tudunk például
az 1944-ben megjelent Székesfővárosi Pályavá-
lasztási Tanácsadó és Képességvizsgáló Intézet
pályaismertető füzetében írtak alapján, melyben
a következők olvashatók: „…A kőnyomtatásnál
elsősorban a falragaszra gondolunk, de ezzel az
eljárással még nagyon sok más nyomtatvány is
készül, mint például a cukorka- és a csokoládécso-
magoló papirosok, a dobozborítók, térképek stb.”

Tehát kiváló tudósaink a Senefelder előtti ma-
gyarországi nyomdákat alaposan feltérképezték,
megírták. A 19. század nyomdászattörténetéről
már a lassan-lassan fölnövekvő magyar szakíró-
gárda tudósít. (Neumann Ede, Janovits Ferenc,
Székely Artúr I., Radnai Mihály, Bredtner József,
Löwy Salamon, Tanay József, Firtinger Károly,
Novák László, Ács Mihály, Tichy Ákos és mások.)
Őáltaluk a magyarországi nagyüzemi nyomda-
ipar kialakulását viszonylag jól nyomon követ-
hetjük. Azonban csak a könyvnyomdákét, de nem
így a kőnyomdákét.

Nyomdászaink közül elsőként Firtinger Károly
jelentette meg Ötven esztendő – A magyarországi
könyvnyomtatás közelmúltjából című könyvét,
amelyben még egy oldalt sem tesz ki a kőnyom-
dákról (mint rokonszakmáról) írottak. – Novák
László ugyan hét kötetben megírta A nyomdászat
történetét, azonban a 19. századi magyar kőnyom-
dászatról mindössze egy oldal, a 20 századiról meg
semmi sem olvasható benne. Novák a litográfia
technológiájának leírására helyezte a hangsúlyt.

Örvendetesen szépszámú olyan könyv jelent
meg a 20. században, amelyekben jelentős nyom-
dáink földolgozták, megírták múltjukat, de a kő-
nyomdászattal ezekben sem foglalkoztak külö-
nösebben, akkor sem, ha korábban azzal is föl
volt szerelve a nyomdájuk.

Természetesen a litográfiáról, annak módoza-
tairól, technológiájáról több helyen is lehet ol-
vasni, de nem a történetéről. Például Novák
László: A nyomdászat története, Buzás Ferenc:
Általános nyomdatechnológia (1966), Mürell–
Radó–Uvacsek: Ofszetnyomás (1968), Stáhl Endre:
Nyomóforma-készítés (1965), Szilágyi Tamás:
Ofszetnyomtatás kézikönyve (1996) és így tovább. 

Így tehát a magyar litográfia, a kőnyomtatás
19. századi történetéről – eltekintve Ballagi Aladár
és Nagy Zoltán korántsem teljes munkáitól – érde-
mi összefoglaló munka nincs, a 20. századiról
meg semmilyen. (Arra a kevésre következő szá-
munkban visszatérünk.) Azt sem tudjuk, hogy
1945 után melyik nyomdában volt kőnyomtatás,
milyen gépekkel és technológiával dolgoztak
(például cink- vagy alumíniumlemezt használ-
tak-e, vagy csupán követ), mikor szűnt meg vég-
legesen a kőnyomtatás hazánkban (hiszen az
1954. évre a Tervgazdasági Kiadó megjelentette
az Országos nyomdaipari árszabást, és eszerint
akkor még volt kőnyomtatás). Mindez csupa
kérdés, fehér folt történelmünkben, amelyekre
jó volna választ kapni.                           w (Folytatjuk)


