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2018. május 29-én tartotta Agárdon  
55. kongresszusát a nyomdászszakszervezet. 
Ebből az alkalomból jelent meg  
a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete 
és az Optima Téka Kiadó közös kiadásá-
ban a könyv.

A SZERZŐ NÉHÁNY GONDOLATA  
ELÖLJÁRÓBAN

E kiadvány megjelentetésének a célja, hogy a ma 
és a jövő nyomdászainak, a nyomtatott médiá-
ban dolgozó szakembereknek, vala-
mint minden nyomtatott betű iránt 
érdeklődőnek bemutassuk a magyar 
nyomdászok immár több mint 155 
éves múltra visszatekintő szakmai 
szerveződését, szakszervezeti moz-
galmát. 

Ezt a mozgalmat mintegy közös, 
demokratikus útmeghatározásként, 
kongresszusok irányították és irá-
nyítják a mai napig. A kongresszus, 
mint legfőbb fórum összegez, irá-
nyokat határoz meg, utat mutat. 
A nyomdászkongresszusok történe-
te egyben hű tükörképe, elválaszthatatlan része 
a magyar nyomdászat történetének.

Idén ötvenötödik kongresszusát tartja a Nyom-
dai Dolgozók Szakszervezete, a legrégebbi ma-
gyarországi szakmai szervezet. Az ötvenöt kong-
resszus időben felöleli a legújabb kori magyar 
történelem azon időszakát, amely a 19. század 
utolsó harmadától a 20. századon keresztül nap-
jainkig tart. A szerző szándéka arra irányult, 
hogy kronológiailag összegyűjtve egy kötetbe 
rendezze ezeket a kongresszusokat, azok leg-
fontosabb történéseit. A kongresszusokon kívül 
mintegy időutazásként néhol a főbb korabeli 
történések, illetve azok nyomdász vonatkozásai 
is helyet kaptak az oldalakon.

E másfél évszázad alatt több társadalmi rend-
szer épült és bukott el hazánkban – volt, amelyik 
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többször is. Az utolsó rendszerváltás óta eltelt 
közel három évtized már távlatot jelent, ennek 
okán ma reálisabban látni a korábbi időszakok 
eseményeit, folyamatát. 

A mai korszerű számítógépes-digitális kor-
szakban már messze vagyunk Gutenberg ól-
mos világától, az elmúlt évtizedekben rohamo-
san átalakult minden. A nyomdaipar a hírközlés 
technikai-technológiai fejlődése kapcsán a ko-
rábbi vezető pozícióból hátrébb sorolódott. 
A korábbi szocialista évtizedek alatt felhalmo-
zódott nyomdai szakmai értékek sora a privati-

záció során elveszni látszik. A poli-
tika jócskán belenyúlt a szakmába, 
a szakszervezetek érdekérvényesí-
tő képessége és tagsága lecsökkent. 
A nyomdai munkásság a politikai 
palettán – munkavállalói helyze-
ténél fogva – a baloldalon helyez-
kedett-helyezkedik el. A több mint 
százötven év alatt a „másik oldal”, a 
hatalom számtalan kísérletet tett ar-
ra, hogy megszüntesse vagy magába 
olvassza a nyomdászok szervezetét, 
azonban ezek a próbálkozások min-
den alkalommal csak meddő kísér-

letnek bizonyultak. Szakszervezetünk történelmi 
múltja legyen példaértékű, ami bizakodásra ad 
okot a mai munkavállaló-ellenes környezetben. 

A nyomdászszakszervezet tagsága és vezetése, 
megőrizve és folytatva elődei munkáját, minden 
történelmi helyzetben talpon maradt, szolidari-
tását, nyomdász szellemiségét megőrizve min-
dig az alkalmazkodás és a megújulás segítette a 
pozicionálását. Jelen könyv ugyan a múlt dolgai-
ról szól, az ebből levonható tapasztalat azonban 
remélhetőleg segít a jövő útkeresésében.

Alak B5, terjedelem 216 oldal,  
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