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Talán sokan nem tudják, hogy
ma a Magyarországon megje-
lenő újságok közül a legrégebbi
lap a Typographia; idén száz-
harmincnyolcadik évfolyamát
írja a Nyomdaipari Dolgozók
Szakszervezetének lapja. A havon-
ta 5000 példányban megjelenő
lapot, a szakszervezeti tagokon
kívül – a visszajelzések szerint –
a szakma minden területén 
olvassák.

A Typographiában megjelenő
írások elsősorban a nyomdász-
szakszervezetről tudósítanak, a
szervezeti élet aktualitásaival,
feladataival foglalkoznak. Hát-
téranyagokon, interjúkon, elem-
zéseken keresztül rátekintünk
a nyomdaiparra és kapcsolódó
területeire. A lapban tükröződik
a ma szakmai valósága, híreket
közlünk, beszámolunk a lénye-
ges eseményekről. Állandó rova-
tainkban technológiai-technikai
és munkavédelemmel kapcso-
latos írásokat közlünk, a hasá-
bokon megjelenik az irodalom
és kultúra is, helyt adva a nyom-
dászsportnak, beszámolunk a
Tipográfia TE szakosztályainak
eseményeiről, programjairól,
nyomdászattörténettel is foglal-
kozunk. 

A Typographia alapításakor
volt „a lap”, a nyomdászság szak-
lapja, amely minden szervezett
(és nem szervezett) nyomdai
dolgozó vezérfonalának számí-
tott. Az alapító elődök szellemi-
sége nem változott: a lap ma is
változatlanul a nyomdaipari dol-

gozók, a munkavállalók érdekeit
képviseli, rátekintést ad a jelen-
kor szakmai valóságára. 

Az első lapszám 1868. május
1-jén jelent meg, azóta sok törté-

138 éves a Typographia

Persovits József

nelmi eseményt megélt a Typo-
graphia. Az elmúlt 138 év során,
a lap hasábjain hű tükörként nyo-
mon követhető a magyar nyom-
daipar és a szervezett nyomdai
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munkásság története a 19. század
utolsó harmadától napjainkig.
A lap tudósított a kiegyezést kö-
vető kapitalizmusról, a nyomdai
munkásság bérharcairól. Átvé-
szelte az első világháború idő-
szakát, az 1918-as őszirózsás
forradalmat, 1919-ben a Tanács-
köztársaságot és az ezt követő
fehérterrort, majd Trianont.
A nyomdászlapot sokszor pró-
bálták ellehetetleníteni, többször
betiltották, szerkesztőit és újság-
íróit írásaikért bebörtönözték,
az 1930-as években a lapot a szak-
szervezetekkel együtt államosí-
tani akarták. Ennek ellenére
fennmaradt és túlélte a Horthy-

korszakot, túlélte a második
világháború pusztítását és az ezt
betetőző nyilasterrort. A lap re-
ménnyel üdvözölte 1945-ben
a felszabadulást. 1948-ban óriási
veszteséget szenvedett a szerve-
zett nyomdászság és vele a Typo-
graphia a szociáldemokrácia be-
darálásakor és az államosításkor
– ekkor Betűre változtatták a lap
nevét. Mindezt túlélte, majd kö-
vetkezett az 1956-os forradalom
utáni „rehabilitálás”, azóta ismét
a Typographia neve. A szocializ-
mus időszakában a példányszá-
ma elérte a 60 ezret, akkor négy
szakmai szervezet – a nyomda-,
a papíripar, a sajtó és a könyves

szakma – közös érdekeit képvisel-
te, azok szószólója volt. Az 1989-
es rendszerváltást követően pri-
vatizálták a nyomdákat, ennek
során technológiában, techni-
kában, munkaerőben átalakult
a nyomdaipar. Ma ismét kapita-
lista viszonyok között működik
a nyomdászszakszervezet és lap-
ja a Typographia. 

E rövid – helyszűke miatt szinte
csak címszavakra szorítkozó –
áttekintésből is látni, hogy 138
éve milyen szerepet tölt be a
Typographia, a szervezett nyom-
dai munkavállalók lapja, remé-
nyeink szerint még sokáig.


