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Idén százéves a Nyom-
d á s z s z a k s z e r v e z e t
székháza, a Gutenberg
Otthon. Száz esztendeje
történt, hogy 1907. októ-
ber 13-án ünnepélyes
keretek között nyom-
dászelôdeink felavatták
a székházat. Az elmúlt
évszázad alatt a törté-
nelmi változások sodrá-
ban (két világháború,
három forradalom) több-
ször is rendszerváltozás
történt. Az idén 145 éves
Nyomdászszakszerve-
zet mindig képes volt al-
kalmazni az új körülmé-
nyekhez, és ezt teszi ma
is. A székház néhány
hónapja (kényszerbôl a
túlélés érdekében) el-
adásra került. A szak-
szervezeti központ ma is
a székházban van, de
keserû pirula, bérlôként
egykori tulajdonában. A
székház azonban ma is
áll, reméljük sokáig. A
Typographia mellékleté-
nek hasábjain felidézzük
rövid történetét.

ELÔZMÉNYEK

Typographia 
1906. június 1.

Két házbontás

...„Mind a két ház, mely
csákány alá került, öreg
volt már és így természe-
tes, hogy a város fejlôdésé-
nek is útjában állott. De a
fejlôdésnek nemcsak az
öreg házak, hanem az úgy-
nevezett maradi emberek is
útjában állanak és így nem
csoda, hogy tettvágyó fia-
tal emberek egyengetik a
kor igényeinek széles útját.

...Az egyik öreg háznak,
mely a Sándor-téren állt,
történetét nem ismerjük, 
de még azt sem tudjuk,
hogy történt-e ebben a ház-
ban valaha valami neveze-
tes dolog, ami minket,
nyomdászokat, érdekelne;
azt azonban tudjuk, hogy
ennek a régi háznak a he-
lyén egy új, hatalmas palo-

ta épül, amelyben a nyom-
dászokra nézve – talán ne-
vezetes dolgok történhet-
nek.

Míg az elsônek említett
ház emeletes, addig a má-
sik csak igénytelen kis
földszintes sárga ház volt a
Kôfaragó és Gyöngytyúk
utca sarkán (ma Kôfaragó
és Gyulai Pál u. – Szerk.)
és mégis híres volt nem-
csak egész Magyarország-
ban, hanem híre a külföldre
is elment. Lévén ebben a
házban a mi utasszállónk és
így igénybe vették azt nem-
csak a magyar nyomdá-
szok, hanem kölcsönössé-
günk által a külföldiek is.

Ha valaki a múlt század
’90-es éveibôl szaklapun-
kat nézi, úgy mindjárt a
szemébe ötlik pár kövér
sor, mely magyarázza,
hogy az ellenállási alapra
gyûjtött pénzek Schmidt
István vendéglôsnek kül-
dendôk.

...Szabadszakszerveze-
tünk akkoriban csecsemô-
korát élte és inkább az úgy-

nevezett Vereinsmeierei
volt virágzásban és így
kénytelen volt az akkori
ötös bizottság a gyûjtött
pénzeket oda küldeni, kü-
lönösen még késôbb, a ’90-
es évek vége felé, midôn a
Bánffy-Krecsányi üldözé-
sek voltak napirenden. Ter-
mészetes, hogy a minden-
kori bizottságok, késôbb a
lapbizottság is, ott székelt
és üléseit is ott tartotta. Az
1890-iki árszabálymozga-
lom után következett par-
ciális sztrájkok is ebbôl az
igénytelen kis sárga házból
intéztettek és azóta minden
valamire való mozgalom és
alkotás innét indult ki – kö-
rülbelül 1897-ig. A ma ha-
talmas és virágzó szak-
egyesület alapítása is itt vi-
tattatott meg.

...Ilyen volt a mi régi
szállónk, amely szanatóriu-
mul is szolgált: víg és szo-
morú emlékekkel telve. 
...Hogy milyen lesz a mos-
tani, azt majd tizenöt év
múlva írják meg mások.

V. Károly és Z. Lajos

A HÁZAVATÓ

Népszava 
1907. október 15.

„Szép ünnepség keretében
vasárnap délelôtt avatta föl a
Sándor téren épült hatalmas
palotáját a Magyarországi
Könyvnyomdászok és Betû-
öntôk Segélyezô Egylete. A
méreteiben impozáns és kül-
sô szépségében is elragadó
négyemeletes palota büsz-
kén hirdeti a munkásszolida-
ritás teremtô erejét. Kitartó
küzdelem, szorgalmas mun-
ka és a nyomdász elvtársak
mindenkor példát adó össze-
tartása fejlesztették olyan
naggyá a segélyezô egyesü-
letet, hogy most saját ottho-
nában végezheti tiszteletet
érdemlô munkáját. Kicsiny,
de erôs lelkû csapat alapítot-
ta meg – elsônek a magyar
munkásegyletek között – a
hatvanas évek végén a
könyvnyomdászok önképzô
körét, mely azóta számtalan

hatósági támadás között
nemcsak hogy szilárdan 
megállotta helyét, de hivatá-
sának körét a munkanélküli-
és betegsegélyezés mellett a
rokkant-, özvegy- és árvase-
gélyezéssel is kibôvítette, a
ma hatezernyi taggal rendel-
kezô erôs egyesületté fejlô-
dött.

Vágó József és Vágó
László mûépítészek alkotá-
sa. Feladatuk mindenképpen
nehéz volt, mert egyrészt
bérlakások építésével az
egyesület befektetett tôkéjé-
nek kellô biztosítását kellett
elérni, másrészt a nyom-
dászmunkásság hivatali és
egyleti helyiségeit kellett el-
helyezni, sôt ezenkívül óriá-
si díszterem is van az épület-
ben, mely színielôadások
tartására alkalmas. A Fôher-
ceg Sándor téren van a lakók
bejárata, akik az épület négy
emeletsorát foglalják el.

A 38 elegánsan kialakított
lakást két tágas lépcsôház,
személy- és tehetfelvonó
szolgálja. Teljesen elkülö-
nítve ettôl, a Kölcsey és Bér-

100 éves a Gutenberg Otthon

k
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A Gutenberg Otthon fôhomlokzata házavatáskor                                                                                                                                                                     Fotó: NyDSz archivum
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kocsis utcákban vannak az
egyleti helyiségek bejárói,
mindkét oldalon egy-egy kü-
lön lépcsôvel, mely csak a
félemeletre vezet. Itt vannak
a különbözô irodák, elôadó-,
olvasó-, játszó- s gyûléster-
mek, könyvtár, melyek
együttesen 125 méter utcai
homlokzatot és mintegy
1200 m2 területet foglalnak
el. A két 4 méter széles egy-
leti bejáratot egy 30 méter
hosszú csarnok köti össze,
mely csarnok a díszterem
elôcsarnoka, ruhatára és 
buffet-je.

Maga a díszterem az udvar
területét foglalja el és szín-
paddal, öltözôkkel felszerel-
ve színielôadások tartására
is alkalmas, míg a tulajdon-
képpeni udvar csak két eme-
letsorral e felett van. Az ud-
var tágas, napos, üde. Simá-
ra meszelt falain semmi épí-
tészkedés, semmi gipsz, e té-
ren talán a legmerészebb ed-
dig Budapesten. Egyetlen
dísze a vaskorlát és a falakat
díszítô majolika burkolat. A
földszintnek az utcára nézô
területét üzletek foglalják el.
Az építkezés 850 000 koro-
nába került s így a telekkel
együtt 1 250 000 korona ér-
téket képvisel. A homlokza-
ton alkalmazott s a nyom-
tatást ábrázoló képeket 
Kernstock Károly festômû-
vész tervezte. E képek kivi-
tele, monumentális jellege
és olcsósága folytán figye-
lemre méltó. Az alakok egy-
szerûen csak körvonalazva
vannak a vakolatalapban, a
háttér pedig zöld és arany,
magyaros mintájú szônyeg.
Maga a körvonal jó hüvelyk-
ujj vastagságú bemélyítés.
Ugyancsak mûvészeti alko-
tás a homlokzat középen le-
vô két munkásszobor – Sza-
molovszky–Gách és Bethlen
szobrászok mûvei – is.

Vasárnap délelôtt 10 óra-
kor kezdôdött a Gutenberg
Otthon fölavatóünnepe. Már
9 órakor gyülekeztek az
egyesület tagjai a földszinti
díszteremben. Megjelentek
az ünnepélyen az ausztriai
nyomdászszövetség, a buda-
pesti szakszervezetek s az
egyesület vidéki tagjainak
képviselôi, továbbá képvi-
seltette magát a szociálde-
mokrata párt, a Szakszerve-
zeti Tanács, a Társadalomtu-
dományi Társaság, a Szabad
Iskola, a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége, az
Iparegyesület, a Kereskedel-
mi és Iparkamara, továbbá a

Nyomdatulajdonosok Egye-
sülete. Ezenkívül megjelen-
tek sokan azok közül, akik
némi vonatkozásban állnak a
nyomdászsággal: a sajtó
technikai munkásaival.

Tíz órakor, a nyomdász-
dalkör éneke után Krausz
Soma, az egyesület elnöke
szép beszéd kíséretében nyi-
totta meg a házavató dísz-
közgyûlést. Beszédében me-
leg szavakkal üdvözölte az
egyesület még életben lévô s
az ünnepélyen megjelent
alapítóit és köszönetet mon-
dott a házépítô bizottságnak
az építés körül kifejtett fára-
dalmas munkálkodásáért.
Üdvözölte továbbá a külön-
bözô egyesületek megjelent
képviselôit, valamint az épí-
tômûvészeket, kik nemcsak
a nyomdászságot, de Buda-
pestet is egy hatalmas, rend-
kívül szép palotával gazda-
gították.

A megnyitó beszéd után
Balázs Olga kisasszony
szavalta el Morócz Jenô
nyomdász kollegánk
szép Ünnepi prológ-
ját. Balázs kis-
asszony intelli-
genciája, ne-
mes pátosza
és póz nél-
kül való
természe-
tes egy-
szerûsé-
ge ma-
g á v a l
ragadta
a hall-
gatósá-
got és
szava -
l a t a
u t á n
percekig
zúgott a
taps.

A ház-
avató be-
szédet Peidl
Gyula, a
» T y p o g r a -
phia« szerkesz-
tôje tartotta. Két
ok késztetett ben-
nünket – úgymond –,
hogy a mai díszközgyû-
lést egybehívjuk. Elôször,
hogy átadjuk a megépített
házat tulajdonosának, a
könyvnyomdászok segélye-
zô egyesületének, másod-
szor pedig, hogy rámutas-
sunk a munkásszolidaritás
ilyen eredményére és mind-
azokkal, akik velünk együtt
éreznek, együtt hajoljunk
meg tisztelettel a szolidari-

tásban rejlô hatalmas erô
elôtt. A hatásos beszédet a
nyomdász-szakegyesület ze-
nekarának precíz elôadása
követte, majd a nyomdász-
dalkörök a Marsaillese-szel
fejezték be a házavató dísz-
közgyûlést.

Délután 1 órakor a dísz-
közgyûlést közös ebéd kö-
vette, amelyen a meghívot-
tak több pohárköszöntôben
ünnepelték a házépítô egye-
sületet."

Magyar Grafika
2002. 1. szám

Persovits József: Egy 
Gutenberg-kép kapcsán

A 2002. évi Nyomdász ka-
lendárium cím-
l a p j á n
egy

Guten -
berg-kép lát-
ható. A színes kép eredetije
üvegbôl készült iparmûvé-
szeti alkotás, amely Buda-
pesten a Gutenberg Otthon
félemeleti folyosóját díszíti;
az elôtte elhaladónak üde

színfolt. Üvegablak, amely
nem utcára nyílik, hanem
hátulról megvilágítva az
épület belsô díszítô eleme-
ként érvényesül. Sejtetni
engedi, hogy milyen pazar
kivitelben készült az egyko-
ri nyomdászpalota.

A kép alkotója Róth Mik-
sa (1865–1944) üvegfestô,
korának kiemelkedô alakja,
aki a XIX. század végén
meghonosította hazánkban
az üvegmozaik-mûvességet.
Az alkotómûvész a magyar
épületdíszítô üvegfestészet
és mozaikmûvészet jelentôs
egyénisége. Stílusára fôleg
a szecesszió jellemzô, de a
historizmus sem állt távol
tôle, bizonyítják ezt az Or-
szágház és a Szent István
Bazilika üvegablakai.

A Gutenberg Otthon igé-
nyes építészeti

alkotás.
A

n y o m -
dászok össze-

gyûjtött pénzébôl épült
1906 és 1907 között Vágó
József és Vágó László mû-
építészek tervei alapján,
akik megbízatásukat a Ma-
gyar Könyvnyomdászok és

Betûöntôk Segélyezô Egy-
letétôl kapták. Feladatuk
többrétû volt: egyrészt bér-
lakások építésével az egye-
sület befektetett tôkéjének
kellô biztosítását kellett el-
érni, másrészt a nyomdá-
szok hivatali és egyéb he-
lyiségeit kellett kialakítani
(irodák, elôadó-, olvasó-, 
játszó- és gyûléstermek,
könyvtár), emellett színházi
elôadások tartására is alkal-
mas dísztermet kellett építe-
ni. A színes üvegablakokkal
történô belsô díszítést Róth
Miksára bízták, aki akkor
már külföldön is hírne-
vet szerzett, iparmûvészeti
aranyéremmel kitüntetett
mûvészként alkotott.

A ház pazar pompáját ér-
zékelteti, hogy a nagy sze-
mélyliftben a padot zöld bár-
sonyhuzattal borították (kü-
lön teherlift mûködött a sze-
mélylift kímélésére), a fô-
lépcsôház lépcsôfokait pedig
rézpántokkal lefogatott pi-

ros kókuszszônyeg ta-
karta, mellette szido-

lozott rézkorlát ve-
zetett. A hallban

és a lépcsôházi
fo rdu lókban

öntött terraz-
zoburkolat
készült a
k ö n y v -
n y o m -
dász cí-
merre l ,
bennük
kapcso-
lódó G
és O
b e t û k ,
a Gu-
tenberg
Ot thon
névrövi-
dítéssel,

de ilyen
m o n o g -

ram díszí-
tette a réz-

bôl készült
ajtókilincseket

és a zárakat is.
A még ma is ép-

ségben lévô címere-
ken kivehetô, hogy a

sasmadár jobb lábának
karmai közt tenákulumot

tart kézirattal, bal lábában
pedig szedôvasat szorongat.
Az udvari folyosókon körbe
míves vaskorlát, majolika-
burkolat és a már említett
Róth Miksa-féle színes,
ólomkeretes üvegablakok
díszítették az épületet. 

A földszinten épült a
díszterem (színpaddal és 

öltözôkkel felszerelve),
amely színielôadások meg-
tartására is alkalmas volt.
A díszteremhez a patinás
elôcsarnokon keresztül le-
hetett eljutni, amely össze-
kötötte a két egymással
szemközti utcai bejáratot.
Szintén a földszinten ka-
pott helyet az Intim étterem
és az Intim kávéház, ezek
bejárata a mai Gutenberg
tér (egykor Sándor tér) fe-
lôl volt.

Az épület viszonylag ép-
ségben átvészelte a hábo-
rút, és még az ezt követô
helyreállításakor is sikerült
megtartani eredeti építé-
szeti értékeit. Az államosí-
táskor megszûnt nyom-
dásztulajdonként mûködni,
de a Nyomdászszakszerve-
zet továbbra is az épület-
ben maradhatott. Az
1988–1989-es rendszervál-
tást követôen közel tízévi
próbálkozás után, 2000 de-
cemberében „visszakapta”
az épületet a nyomdász-
szakszervezet. Pontosab-
ban annak egy részét, mert
közben a kilencvenes évek
elején a bérlakásokból tár-
sasház alakult. (Az önkor-
mányzat eladta a bérlaká-
sokat a bentlakóknak,
amely lakások egykor az-
zal a szándékkal épültek,
hogy a bérleményekbôl
származó bevétel a nyom-
dászszakszervezet anyagi
biztonságát garantálja!)

Az eredeti építészeti ér-
tékekre az ezerkilencszáz-
hetvenes években történt
tatarozás mérte a csapást:
akkor vakolták le a hom-
lokzati Kernstock-freskó-
kat (a vakolat alatt remél-
hetôleg még épségben
megtalálhatók), akkor vet-
ték le a tetôrôl a szobrokat
(ki tudja hová kerültek),
akkor festették le fekete
festékkel a majolikát (ezt
azóta helyreállították), va-
lamint akkor távolították el
az ólomkeretes, színes üve-
gablakokat is az „egyszerû-
sített” munkavégzés jegyé-
ben. Két ablak azonban –
szerencsére – elkerülte az
„épületfelújítók” figyelmét
és még ma is eredeti álla-
potában megvan. Az egyik
egy félemeleti ajtót díszít,
a másik a címben szereplô
Gutenberg-kép.

Ez a Gutenberg-kép jel-
képezi, hirdeti az egykori
nyomdászpalota nagyságát
és építtetôi eredeti elgon-
dolásának szellemét.

A felvétel a Gutenberg Otthon felavatásakor rendezett banketten készült                                                                                                                                Fotó: Tolnai Világlapja
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Typographia
1989. júliusi szám

Visszaköveteljük 
elôdeink vagyonát!

A Szövetségi Tanács június
14-i ülésének napirendjén
szerepelt: „Javaslat a szövet-
ség tulajdonában, illetve keze-
lésében lévô üdülôk és ingat-
lanok hasznosítására. E téma
életbevágó, mert az ’50-es
években elvették a szakszer-
vezeti ingatlanokat, s ezek
visszaszerzése most folyamat-
ban van. A Gutenberg Szak-
szervezeti Szövetség jogelôd
szervezetünk birtokában volt
ingatlanok közül 26 ügyében
tárgyalások folynak.”

...A szakszervezeti moz-
galmat még az ötvenes évek-
ben az bénította meg, hogy
megfosztották ingatlan tulaj-
donától, és ezt máig sem si-
kerül kiheverni – mondta Cs.
Nagy Lajos, szövetségünk
fôtitkára a napirend vitájá-
ban. ...A nagymúltú elôdök
tagdíjából épült a mostani
székház, a híres „torony”,
amelyben viszont több szint,
így 59 lakás a VIII. Kerületi
Tanács vagyonát gyarapítja a
József, Ferenc, valamint
Hungária körúti bérházakat,
a debreceni, gyôri, miskolci
vagy pécsi ingatlanokat még
címszerûen is hosszú volna
felsorolni. Ezekrôl az ingatla-
nokról nem mondhatunk le.

Typographia 
1990. januári szám

Megszûnt a Gutenberg 
Szakszervezeti 
Szövetség

Egyhangúlag – egy tartóz-
kodással – megszavazott ha-
tározat-tervezet értelmében
a szövetség megszûnését ki-
mondta a testület. A vagyon
a jogutódra száll. Megosztá-
sáról a szakmai szervezetek
egy-egy delegáltjaiból álló
bizottság rendelkezik a va-
gyonmérleg alapján.

Typographia 
1990. februári szám

A Nyomdaipari 
Dolgozók Szakszervezete
február 19-én tartotta 
rendkívüli, 
44. kongresszusát.

…Bársony András elfogad-
hatatlannak tartja, ha a tag-
ság nem jut hozzá saját jo-
gos tulajdonához, éppen
ezért behatóan szükséges
elemezni, szakemberek be-
vonásával, miként lehet
hozzájutni a nyomdászva-
gyonhoz.

Typographia 
2001. januári szám

Miénk a székház!

Szakszervezetünk Választ-
mányának december 20-i
évzáró ülésén … Bársony
András beszámolt arról,
hogy a szakszervezet aláírta

a megállapodást a Kincstári
Vagyonkezelôvel a székház
tulajdonjogának kérdésé-
ben. Ennek megfelelôen az
ingatlan 88%-a illeti a
nyomdászokat. 

(A  házingatlanból vissza-
kapott 33% területrész –
pince, földszint, félemelet –
88%-a illette a nyomdá-
szokat. – Szerk.) 

Typographia 
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Pilinyi Péter: 
A Gutenberg-otthon 
története

…Az államosítások idején 
a Gutenberg-otthon is álla-
mi tulajdonba került, az
épületet felújították és sze-
cesz-sziós mûemlékké nyil-
vánították. Itt mûködik a
Gutenberg Mûvelôdési Ott-
hon Kht. A 420 ülôhelyes,
hang- és fénytechnikával
felszerelt színházteremben
tartják az ifjúsági és felnôtt-
képzéseket. Kiállítási Galé-
ria, klubtermek, sportterem
áll a nyomdászok és a la-
kosság rendelkezésére.
Szakmai tanfolyamokat
szerveznek a nyomdaipari
és tipográfiai alapismere-
tek, tervezô-szerkesztô, ti-
pográfus, mester-tipográfus
témakörben.
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Persovits József: 
Kongresszusra készülve

Május 25-én tanácskozott az
Elnökség. Elsô napirendi
pontként a Gutenberg Mûve-
lôdési Otthon Kht. jövôjét
meghatározó alapítói döntés
tárgyalására került sor. Aczél
János ismertette, hogy miért
került napirendre a Guten-

berg Mûvelôdési Otthon.
Eszerint: az elôzô, március
21-i elnökségi ülésen és az
ezt követô március 27-i vá-
lasztmányi ülésen beszámoló
hangzott el a GMO Kht.
pénzügy-gazdasági helyzeté-
rôl, illetve az ezzel kapcsola-
tos intézkedésekrôl … a
Nyomdászszakszervezet fel-
mondta a kht.-val meglévô
bérleti szerzôdést, mivel a
kht. bérleti díj elmaradása to-
vább halmozódott, és elsô 
félévben elérheti az 5 millió
forintot. Látni, hogy a GMO
többet költ, mint a bevételei,
és ennek terheit a szakszer-
vezetre próbálja terhelni. A
kialakult helyzettel össze-
függésben képbe került a
székház, mint vagyont érô
ingatlan, illetve ezzel kap-
csolatban a földszinti rész-
nek a GMO által használt te-
rülete, a színházterem és a
hozzátartozó helyiségek ér-
tékesítése.
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A Nyomdaipari 
Dolgozók 
Szakszervezetének 
LI. kongresszusa

...A székházunkról szólva: a
szakszervezetnek jelentôs
károkat okozó Gutenberg
Mûvelôdési Otthon Kht. ve-
zetését leváltva 2006-ban
ügyvezetô cserét és változ-
tatásokat hajtottunk végre.
Mit akarunk tenni?! Cél:
megakadályozni az össze-
omlást. A társasházként
mûködô székház szakszer-
vezetre esô része jelenleg
már 100%-os nyomdásztu-
lajdonban van: 2006 év vé-
gén az NyDSz kivásárolta a
PDSz 17,88%-os tulajdon-
részét, megváltjuk a Sajtó-
szakszervezet haszonélve-
zeti jogát. Értékesíteni fog-
juk a székházat és a GMO
Kht.-t. feltételként szabva,
hogy továbbra is színház-
ként és kulturális intéz-
ményként mûködtetik. A
Nyomdászszakszervezet to-
vábbra is a székházban mû-
ködik majd bérlôként. Az
eladásból származó bevétel
a szakszervezet vagyonát
képezi. Az Országos Szak-
mai Választmány és az
újonnan választott Elnökség
feladata, hogy rendelkezzen
a vagyonról, biztosítva a
szakszervezetünk fennma-
radását és sikeres tovább-
mûködését.
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Az NyDSz Elnökségének
közleménye

A Nyomdaipari Dolgozók
Szakszervezetének Elnök-
sége és az Országos Szak-

mai Választmány egyhangú
egyetértésével, a tagsági vi-
ta lefolytatása után kong-
resszusi megerôsítéssel a
Budapest Kölcsey utcai iro-
daház és mûvelôdési otthon
– mint társasházi albetét –,
valamint a Gutenberg
Mûvelôdési Otthon  Kht. ér-
tékesítése befejezôdött. 

2007. március 30-án a
teljes vételár kiegyenlíté-
sét követôen az új tulajdo-
nos (BHG Zrt.) részére a
tulajdonba és birtokba-
adás megtörtént.

A székház és a kht. több
mint egy éve tartó értékesí-
tési folyamata alatt az in-
gatlan  értékbecslés után,
majd  ingatlanközvetítô cé-
gek bevonásával többszöri
egyeztetéseket, ártárgyalá-
sokat követôen, az ingat-
lanpiacon kínált legmaga-
sabb áron és legjobb konst-
rukcióban kelt el. 

Az ingatlanban érdekelt
Papíripari Dolgozók Szak-
szervezetének és a Sajtó-
szakszervezetnek, testüle-te-
ik döntése alapján, az ingat-
lanból rájuk esô részt, meg-
állapodások alapján rendez-
tük, valamint mentesítettük
az ingatlant az értékesítés
napjáig az egyéb terhek alól.
Az ingatlanon az új tulajdo-
nos széles körû felújítást vé-
gez, amely továbbra is kul-
turális, mûvelôdési és irodai
célokat szolgál. A szakszer-
vezet bérlôként az ingatlan-
ban marad. 

Az ingatlan értékesítésé-
bôl képzôdô bevétel forrása
lesz a szakszervezet hosszú
távú mûködésének, amely
összhangban van az NyDSz
2007. évi LI. kongresszu-
sán hozott azon határozat-
tal, miszerint az Elnökség
és az Országos Szakmai
Választmány feladata elké-
szíteni az új vagyongazdál-
kodási koncepciót a szak-
szervezet mûködésének

hosszútávú megoldására,
az értékesítésbôl befolyt
összeg felhasználására,
beleértve egy esetleges új
székház vásárlásának lehe-
tôségét is, az Alapszabály
és a törvényi elôírások be-
tartása mellett. Az NyDSz
Elnökségének határozott ál-
láspontja, hogy az új pénz-
ügyi és vagyongazdálkodás
járuljon hozzá a szakszer-
vezet feladatának eredmé-
nyesebb elvégzéséhez, a
teljesítményen alapuló,
eredménycentrikus tevé-
kenységhez.
Budapest, 2007. április 26. 

Elnökség

***

Ennyi. Olvashattuk, hogy
a székházat az államosí-
táskor elvették a nyomdá-
szoktól (társadalmi tulaj-
donba vették), de megen-
gedték, hogy a Nyomdász-
szakszervezet bérlôként a
saját házában ott marad-
jon. Negyven év múlva
egy újabb rendszerváltás-
kor alkalom nyílt arra,
hogy visszaszerezze a
székházat a szakszervezet.
Megtette. Tízévi próbál-
kozás után 2001-ben
„visszakapta” de csak egy
részét, a 33%-át. A VIII.
Kerületi Tanács (ma Ön-
kormányzat) úgy adta 
vissza, hogy elôtte értéke-
sítette a házban lévô laká-
sokat, amelyek lakbére
korábban eltartotta az
épületet, plusz hasznot
hozott a szakszervezet-
nek… Az végsô csapást 
a Gutenberg Mûvelôdési
Otthon Kht. vezetése mér-
te a Nyomdászszakszerve-
zetre, amikor több mint
tízmillió forint adósságot
halmozott fel. Ezzel a
szakszervezet pénzügyileg
majdnem ellehetetlenült.
Hogy a szakszervezet kifi-
zesse az egyre halmozódó
adósságot, kénytelen volt
– túlélése érdekében – a
székházat eladni. A szak-
szervezet ma ismét bérlô a
székházban.
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Persovits József

Gutenberg Otthon

Ülök a téren 
egy piros padon
nem messze lakom
májusi napfény
szikrázva köszönt

Ez kis tér csupán –
boltokkal teli
nyolc utca metszi
szemközt velem egy
emeletes ház

Homlokán díszes
betûkkel írás 
messzire üzen 
nyomdászok háza
Gutenberg Otthon

(1997)
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