Epilógus
BÚCSÚ EGY NYOMDÁTÓL

A Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaságot
1884-ben Gerő Lajos mérnök vezetésével hozták
létre. Tisztelettel adózunk elődeinknek, akik e
tettükkel – az akkori lapok véleménye szerint is –
a legjelentősebb nyomda alapítását valósították
meg. Termékeikkel a korszak kiváló műveit jelentették meg: Pallas Nagy Lexikon, Magyar Jogi Lexikon, Közgazdasági Lexikon, csupán csak néhány a
számtalan termék közül, de öt évtizeden át számtalan gazdagon illusztrált könyv is kikerült műhelyükből, az újságokról és más számtalan nyomdai
termékről nem is beszélve.
A Társaság, alakulásától kezdve mintegy huszonöt éven át fénykorát élte, majd az első ötven
év közepén egy rövidebb időre válságos időszak
szakította azt meg. Néhány év múlva azonban
úrrá lettek a hanyatláson, és jó gazdasági vezetés
mellett, szorgalmas munkával ismét talpra álltak,
majd a második világháború kezdetéig tevékenységük sikeres volt. Nagyon érdekes, hogy a második ötven év szinte azonos időszakában ez a balsiker megismétlődik.
A háború után a Pallas Irodalmi és Nyomdai
Részvénytársaság jogutódja Szikra Nyomda Rt.ként kezdi el tevékenységét. A háború okozta
károk helyreállítása után, a negyvenes évek második felében, egy új korszak vette kezdetét, nevezhetnénk „Lengyel korszak”-nak is, amely kiváló
sorozatok, termékek sokaságát produkálta, képzőművészeti kiadványok, albumok, reprodukciók
jelentek meg, jelentősen növekedett az export,
keletre és nyugatra is egyaránt.
A Kossuth-díjas Lengyel Lajos sajnos – nem
önként, de – megvált a nyomdától, több mint két
évtized után – bizonyos indokokkal – áthelyezték
a Nyomdaipari Egyesülés élére, ahol még néhány
évet dolgozott. A hálás utókor a „Lengyel Lajos
Díj”-jal emlékezik régi – azóta már legendás hírű –
igazgatójára. Ez a díj azóta is él, a MTESZ 2006.
májusi közgyűlésén három fő részesült is ebben
a kitüntetésben.
Lengyel Lajos távozása után néhány évig még
tartott a lendület, majd elkezdődött az új nyom-
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daipari mérnökökből kinevezett igazgatók egymásutánja. Elérkeztünk a második ötven év közepéig. Az első utódot néhány esztendő elteltével
– sikertelen tevékenysége után – le kellett váltani,
összetett okairól most ne szóljunk, a válság már
folyamatban.
A nyomda százéves évfordulóját már az új igazgatóval ünnepelte. A látványos ünnepség külsőségeiben pazar volt, de nem fedte el a folyamatban
lévő válságot.
Az évek az „Új gazdasági mechanizmus”, „A gazdasági rendszerváltás” és a „Privatizáció” jegyében
zajlanak. Az új vezérigazgató 1994-ben nagy pompával megszervezi a Kossuth Nyomda Rt. 110.
évfordulóját, ám a gazdasági körülmények semmit
nem javulnak. 2004 már a vezetés csődjét mutatja.
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Olyan mérvű adósság halmozódott fel, amely ma
már meghaladja az egymilliárd forintot. A nyomda ellen négy beszállító felszámolási eljárást indított, és a Fővárosi Bíróság elrendelte a nyomda
felszámolását, megbízva a TM-Line Kft.-t.

A nyomda dolgozói joggal kérdezhették, hogy
mind ez idáig miért volt olyan tehetetlen a szakszervezet. A kérdés azt hiszem jogos, vagy talán
látták, hogy mi történt azokkal a Szegedi Kossuthosokkal, akik bátran szembeszálltak és sztrájkoltak béreikért? Pórul jártak!!! A botrány csúcsa,
hogy a dolgozók által befizetett szakszervezeti
tagdíjak nem jutottak el a központba, s kiderülte
után csak jogi úton nyert elintézést.
Az a válsághelyzet, amelybe ez a valaha virágzó
üzem jutott, szégyenletes, megdöbbentő, de elgondolkodtató is. Nevetséges indok, ami a sajtóban
megfogalmazódott, hogy „nem volt forgótőkéje,
és rosszul fizető bérmunkákra szorult”. (Népszabadság 2006. július 6.) Érdekes az is, hogy a vállalatvezetői titulusok egyre rangosabbak lettek: igazgató, vezérigazgató, elnök-vezérigazgató, továbbá
a külhoni utazások is szaporodtak, ám a gazdasági eredmények elmaradtak.
A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. a múltban,
az első ötven évének közepén, komoly gazdasági
gondokkal küszködött, erről már szóltunk, de
sikeresen kilábalt ebből. A Kossuth Rt.-nek ez
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nem sikerült. Nos, hát ez a különbség a két menedzsment között!
Nem hiszem, hogy a felelősség pusztán a változó gazdasági viszonyokra, körülményekre szűkíthető. Más nyomdák is hasonló nehézségekkel
küzdöttek, voltak, akik elbuktak, ám többen kilábaltak ebből, megoldották problémáikat. Sajnos
ez a Kossuth Nyomdának nem sikerült.
Meg tudom érteni a nyomda eddigi dolgozóinak nagy családját, és hogy milyen szomorúan
élték át ezt az időszakot, de sokkal nehezebb lehetett azoknak, akik ezt a nyomdán belül élték meg,
de számomra se volt közömbös, hisz a nyomda 120
esztendejéből közel 60 esztendőt itt töltöttem el.
A Kossuth Nyomda emlékét őrzi a Honvéd u.
10-es számú épület falán egy litográfuskövön lévő
réztábla, amit akkor avattunk fel, amikor átköltöztünk a Jászberényi útra, s ennek szövege a következő: „1895–1992 között ebben az épületben
működött az 1884-ben alapított Pallas Irodalmi
és Nyomdai Részvénytársaság, majd jogutódja
a Kossuth Nyomda. Kossuth Nyomda dolgozói.
1992. március 31.”

Végül is ma már csupán a Kossuth Nyomda
összdolgozóinak szíve és a Honvéd u. 10. sz. alatt
elhelyezett emléktábla őrzi a Pallas, Szikra és
Kossuth Nyomda számunka oly kedves emlékeit.
F. K.

