
Tájékoztató 
a külföldi grraükai 
és nyomdaipari 
felsőbb 
szakiskolákról 

Több oldalról fölmerült kívánság
nak akarunk eleget tenni, amikor 
az alábbiakban tájékoztatást nyúj
tunk a világhíres lipcsei könyvipari 
főiskolák, a berlini Reimann ipar
művészeti iskola és a bécsi grafikai 
tan- és kísérleti intézet szerveze
téről, tandíjairól, tananyagáról, föl
vételi föltételeiről és a tanulással 
járó költségekről. 

Staatltche Akadeinie 
für graplüsche 
Künste und Buch-
Srewerfoe zu Leipzisr 
Wachterstrasse l t 

A grafikai művészetek és a könyv
ipar állami akadémiája 1764 feb
ruár 6-án alapíttatott Lipcsében. 
A z 1901-ben életbeléptetett reform 
az akadémia tananyagát kiterjesz
tette az összes könyvipari és gra
fikusművészeti ágazatokra. A z ál
lami akadémia célja, hogy grafiku
sokat, illusztrátorokat, könyvművé
szeket és reklámművészeket képez
zen ki. Épígy fejleszteni akarja az 
összes rokonszakmák (könyvkötők, 
könyv-, kő- és mélynyomók, betű
vetés, betűrajzolás, reprodukáló-
technika, stb.) művészi és kézügyes

ségi tudását. A kiképzés mester
osztályokban és tanműhelyekben 
párhuzamosan folyik, amit gyakor
lati előadásokkal, technikai kurzu
sokkal és egyéb tanulmányok útján 
egészítenek ki. 
Az akadémia három főcsoportra ta
gozódik: 1. előkészítő tanfolyamra, 
2. mesterosztályokra és 3. műhelyi 
tanításra s ezekhez esti tanfolya
mok is csatlakoznak. Az előkészítő 
tanfolyamon a tanuló alapvető ok
tatásban részesül rajzban, festésben 
és áttekintést nyer a grafika és 
könyvipar egész területén. A mes
terosztályokban a szabad és alkal
mazott grafika, illusztráció, betű
művészet és a tipográfia tanítása 
folyik. A műhelyekben tanítják a 
szedést, könyvnyomtatást, litográfiát, 
fametszetet és rézkarcot, könyvkö
tést és a reprodukciós technikákat. 
E főtantárgyak mellett melléktan
tárgyak is vannak és az akadémiá
nak külön intézete van a foto
mechanikai szakma hallgatói ré
szére. 

A téli félév (szemeszter) október 
15-én kezdődik és február 28-án be
fejeződik. A nyári március 1-én 
kezdődik és július 16-án végződik. 
A nyári szünet július 16-tól októ
ber 15-ig tart. 

Az akadémia hallgatójául csak azt 
veszik föl, akinek megfelelő techni
kai és művészeti előképzettsége van 
és ezt gazdag anyaggal: vázlatok
kal, tanulmányokkal és tervekkel 
igazolja. A minta-küldeményeket 
visszaküldési portóval kell ellátni. 
A fölvételi kérvénnyel egyidőben 5 
márka jelentkezési díj is bekül
dendő. 

A fölvétel föltételei még: 1. Leg
alább 18 éves életkor. 2. Kiskorú
nál szülői beleegyezés. 3. Saját
kezűén írt életleírás. 4. Honossági 
bizonyítvány. 5. Erkölcsi bizonyít-



vány. A tandíj egy szemeszterre 
előre fizetendő. Nyugtául a lecke
könyv szolgál. A z esti tanfolya
mokra beiratkozok korhatára 40 
év. Az akadémián végzett munkák, 
amelyek az intézet anyagával ké
szültek, az akadémia tulajdonába 
mennek át és kiállítások céljára 
rendelkezésre bocsátandók. 
Minden főcsoport két-két szemesz
terre terjed, tehát három év a taní
tás ideje a lipcsei akadémián. Hét
köznapokon 8—12-ig és délután ál
talában 2—3-tól 6—8-ig tart. 
A z esti tanfolyamok, amelyek csak 
2—3 óra hosszat tartanak, termé
szetesen nem képesítenek olyan bi
zonyítványok elnyerésére, mint a 
teljes nappali és akadémiai szemesz
terek. 

Sajnos, a külföldiek tandíjai két
szer-háromszor akkorák, mint a bi
rodalmi német hallgatók tandíjai. 
És minthogy bennünket csak ez ér
dekelhet, itt ismertetjük: 
1. Nappali tanítás egy szemeszterre: 
a) rézkarc, fametszés, 

könyvkötés, egyenként . 310 M 
b) szedés, nyomás, kőnyo

más, egyenként . . . . 230 M 
c) egyéb osztályok . . . . 150 M 
d) fotomechanikai tanmű

hely 400 M 
e) fotómontázs, spricretus 400 M 
2. Esti tanfolyam egy szemeszterre: 
Rajzolás, természet után, 
az élet után és akt, egyen
ként 20 M 
A többi osztály 15 M 
Beiratási díj: nappali tanítás 30, esti 
tanfolyam 2 M. Felvételi díj 5, or
vosi vizsgálat 5 Márka. 
A külföldiek tandíja azért is olyan 
magas, mert náluk a tanításnál föl
használandó anyagot is beleszámít
ják. Azok a külföldiek azonban, 
akik valamely német családdal való 
rokoni kapcsolatukat ki tudják mu

tatni, a németekre ííérvényes tandíj
lételeket fizetik. 
Az akadémia igazgatósága szerint 
egy külföldi hallgatónak — persze 
a tandíjon kívül — 120—150 már
kára van havonta szüksége, hogy 
szerényen megélhessen. 
A hallgatók száma egy-egy szemesz
terben 220 és 240 között váltako
zik. Köztük többen Európa más 
államaiból, sőt tizen Kínából, Ja
pánból, Amerikából stb. 

Meisterschule für das 
graphische Gewerlbe 
zu Leipzig 
Leipzig C 1, 
Platzstrasse 8 

A Meisterschule két helyen műkö
dik Lipcsében: a fönti helyen, 
vagyis a nyomdaipari tanműhely 
házában és az állami akadémia foto
mechanikai intézetében, amelynek 
berendezését szerződésben biztosí
tott jogon használhatja. A fölvé
teli kérvényeket az október 1-én 
kezdődő téli szemeszterhez július 
31-ig, a március 1-én kezdődő nyári 
szemeszterhez január 31-ig kell be
nyújtani. A kívánt bizonyítványok 
ugyanazok, mint amilyeneket az ál
lami akadémiánál kell bemutatni. 
Beiratási díj birodalmi németeknek 
10, külföldieknek 30 márka. A tan
tárgyak: kéziszedés, gépszedés, töm-
öntés és galvanoplasztika, tégely- és 
gyorssajtónyomás, reprodukciós fo
tográfia, klisékészítés, mélynyomás, 
fénynyomás, kőnyomás, fotolitográ-
fiai nyomás, kő-, offsetlemezkészí-
tés, fotómontázs stb. E technikai 
szakok mellett vannak gazdasági 
fakultások is: kereskedelmi üzem
vezetés, kalkuláció, levelezés, köny
velés, üzemszervezés stb. Az ízlés
nevelő és tudományos szakokon 
tervezést, betűvetést, színtant, le-



mezvésést, anyagismeretet, munka
jogot, reklámelméletet, üzemi egész
ségügyet és balesetelhárítást taní
tanak. Egy-egy főtantárgy tanítási 
ideje három szemeszterre van be-
oBztva. A modernül berendezett 
tanműhelyekben 34 munkahely van, 
6 szedő- és 2 öntőgép, egy komplett 
tömöntőde, szedő- és gépterem a 
legújabb nyomógépekkel. A rokon
szakmák: offset-, mélynyomás és 
cinkográfia, könyvkötészet részére 
is vannak munkatermek a lipcsei 
mesteriskolában. 

60 tanulónál többet nem igen vesz
nek föl. Ezek közül 10—15 % kül
földi, ami már nemzetközi jelleget 
ad az iskolának. A tanulás időtar
tama a hallgatók előképzettségétől 
és a tanulandó szakok mennyiségé
től függ. 
A Meisterschuleban nyomdatulajdo
nosok fiai és üzemi vezetők hozzá
tartozói és előretörekvő alkalmazot
tak hajlandóságuk és céljaik szerint 
választják a tantárgyakat. 
A tandíj egy-egy szemeszterre bár
mely tanszakban birodalmi néme
teknek 350 márka, külföldieknek 
700 márka. A tandíj előre fize
tendő. 

A technikai szakon a hallgatókat 
délelőtt is, délután is foglalkoztat
ják a műhelyekben. 

Technikum für 
Buchdrucker 
Leipzig C1, 
Senefelderstrasse 
13 /17 

A Technikum, amelynek Maser 
György nyomdatulajdonos és könyv
kiadó az igazgatója, több mint 30 
éve áll fönn és nem egy kiváló ma
gyar könyvnyomtató került már ki 
tanműhelyeiből és tanintézeteinek 
padjaiból. Célja, hogy nyomdászokat 

megfelelő oktatás útján akcidens-
szedőkké, üzemvezetőkké, fakto
rokká képezzen ki; nyomdatulajdo
nosok fiainak és hozzátartozóinak 
olyan szakmai kiképzést nyújtson, 
hogy viszonylag rövid idő alatt any-
nyira elsajátíthassák az ipar gya
korlati és kereskedelmi tudnivalóit, 
hogy később maguk is vezethessék 
az üzemet. Előkészít segédi és mes
tervizsgákra. E célok elérésére há
rom szakosztály szolgál: az A osz
tály egyévi tanidővel, a B osztály 
kétévi tanidővel és a C osztály fél
éves tanítással. 

Az A és C osztályba főképpen segé
dek iratkozhatnak be, akik szak
tudásukat akarják mélyíteni. A B 
osztályba olyanokat vesznek föl, 
akiknek nincsen szakmai előkép
zettségük. Ezeknek középiskolai, 
vagy egyenlő értékű intézet vég
bizonyítványával kell rendelkezniük. 
Az osztályok tanítása április 1-én 
és október 15-én kezdődik. A napi 
tanítási idő 7V2 óra. 
A Technikumban is, mint az előző 
iskolákban műhelyi és tantermi ok
tatás párhuzamosan folyik. Műhe
lyi oktatásban a tanulók a Maser-
féle nyomdaüzemben részesülnek, 
míg a kereskedelmi, ízlésnemesítő, 
elméleti és rajzművészeti stb. ok
tatást a Technikum tantermeiben. 
A szedőműhelyben egyidőben 70 
tanuló, az előadótermekben pedig 
(a munkaasztaloknál) egyszerre 100 
tanuló részesülhet oktatásban. 
Mind a tanműhelyek, mind az elő
adótermek bőven vannak a legmo
dernebb anyaggal berendezve. 
A tanterv ebben az intézetben fel
öleli a szedés- és nyomtatástech
nika valamennyi ágát, a szakrajzot, 
a lemezmetszést, betűvetést, szín
elméletet, kalkulációt, korrektúra
olvasást, művezetést, üzemvezetést, 
német helyesírást. 



Vannak természetesen elméleti tan
csoportok is, amelyekben művészet
történetet, stílustant, nyomdászat
történetet, anyagismeretet, általá
nos ismereteket stb. tanulhatnak. 
A reprodukciós technikákat, a mély-
és síknyomást, fotolitográfiát, cinko-
gráfiát stb., stb. az állami akadé
mián tanulják a Technikum hali
tól is. 

A tandíj egy évre (2 szemeszter) 
850, tanszerhozzájárulás 75 , a repro
dukciós kurzusért 50, összesen 975 
márka. A félévi tanfolyamra (1 
szemeszter) 450, tanszerhozzájáru
lásért 65, összesen 515 márka. A se-
gédi és mestervizsgák költségeit a 
tanulók viselik. 

Schule Reimann 
Ber l in W 3 0 , 
Landshuter-
strasse 3 8 

A berlini Reimann-iskola inkább 
reklám- és iparművészeti, mint 
könyvipari tanintézet. Az előké
szítőosztályokban a reklámművészet 
és tudomány általános tudnivalóit 
tanítják és onnan kikerülve vá
lasztja azután minden tanuló a 
szakmájának megfelelő speciális 
tanszakot. A z előkészítő osztá
lyokban rajzot tanítanak a termé
szeti és művészeti minták után. 
Növények, állatok, gépek rajzolását. 
Akt - rajzolást, perspektívát stb. 
Színtant, anatómiát (emberit és ál
latit) és festést. Festenek minden
féle technikával csendéletet, tájké
pet, interiőrt, aktot, képkompozí
ciót stb. 

A szakosztályokban már a dekoratív 
festést, illusztrálást és a szabad gra
fikát, betűírást, betűrajzolást és be-
tűfestét tanulják. Gyakorlati gra
fikát és reklámot: szignetet, cégla
pot, plakátot, fotomontázst tanul

nak valamennyi nyomtatástechnika 
figyelembevételével. A grafikai szak
mát a könyvkötészeti tanszak ér
dekli még, míg a többi osztályban 
a textil- és filmszakma, a kosztűm, 
a színházi- dekoráció és kirakatmű
vészet körébe tartozó reklámhatá
sokat sajátítják el a hallgatók. Az 
intézetnek vannak reprodukciós 
technika, foto-, tervező, divat- és 
dekorációs műtermei, textil- és fém
ipari műhelyei is. 

Ezeken kívül megtanulják a hallga
tók ebben az intézetben az ipari és 
kereskedelmi üzemszervezést, el
adást, kalkulációt, kereskedelmi és 
mezőgazdasági üzemtant, anyagis
mét, reklámpszichológiát stb. Van
nak egészéves tantárgyak és speciá
lis tárgyak a negyedéves esti tan
folyamokban. 

A tandíjak belföldiek és külföldiek 
részére egyformák. A beiratási díj 
a főkurzusra 10, az esti tanfolya
mokra 5 márka. A tandíj havonként 
éves hallgatóknak 38 márka. Ezért 
80 előadás hallgatható. Alkalma
zásban levők továbbképzőtanfolya
mán 18 márka és ennek fejében 36 
előadás hallgatható. A speciális 
kurzusok tandíja 16 márka ugyan
csak havonként. 

Graphische Lehr-
und Versuchs-
anstalt 
W i e n V I I . , Westbahn-
strasse 3 5 

A Graphische Lehr- und Versuchs-
anstalt (osztrák állami grafikai tan-
és kísérleti intézet) nemcsak Ma
gyarországon, hanem az összes 
szomszédos országok nyomdászkö
reiben is nagyon jó hírnévnek ör
vend. Hozzánk való közelségénél 
és tandíjainak rendkívül kedvezmé
nyes voltánál fogva — különösen a 



háború előtt — számos jó magyar 
könyvnyomtató és grafikus nyert 
ott továbbképzést a munkások so
rából is. Ma, sajnos, ez is máskép
pen van és külföldieket csak akkor 
vesznek föl, ha hely van. 
A tanítás három szekcióra oszlik. 
Az elsőben a fotográfiai és repro
dukciós eljárásokat tanítják a kézi 
grafika részére. A másodikban a 
könyv- és illusztrációs nyomást, a 
harmadik szekcióban a fenti tan
tárgyakat a fotokémia és grafikai 
nyomtatóeljárások tanításával egé
szítik ki. 

A tanítási év szeptember 16-án kez
dődik és július 15-én fejeződik be. 
A tanulók fölvétele korlátozott. Az 
új tanulók fölvétele ideiglenes és 
véglegesen csak az első félév megfe
lelő elvégzése után vétetnek föl. 
Szabad helyek esetén leányok és 
asszonyok is fölvétetnek, akiknek a 
férfiakkal egyenlő jogaik és köte
lességeik vannak. 
A tanterv a három szekció keretén 
belül nagyon gazdag. A nyomda-
és grafikai iparokban, valamint a 
reprodukciós és fotóeljárásokban 
előforduló minden elképzelhető el
méleti és gyakorlati ágazat helyet 
kap benne. A rendelkezésünkre álló 
korlátolt hely miatt csak a főbbe
ket említjük föl: I. szekció. Első 
évfolyam: Szakrajz és mértani rajz, 
fizika, kémia, ipari számtan és ke
reskedelmi levelezés, kémigráfia, 
fény- és mélynyomás, litográfia, fotó 
és reprodukciós fotográfia, beveze
tés a könyvnyomtatásba, mind el
méleti, mind gyakorlati úton. A 
második évfolyamban ezeket kimé
lyítik és színtan, anatómia, orna
mentika, betűvetés, tervezés, rek
lámművészet stb., stb. A harmadik 
évfolyamban ipari jogot, sajtótör
vényt, általános mű- és stílustörté
netet, iparegészségügyet, a nyomta

tási és sokszorosító eljárások min
den fajtáját tanítják. 
Tandíj az első szekcióban külföl
dieknek évi 60 schilling, anyaghoz
zájárulás 50, beiratási díj 12 schil
ling. (A belföldiek a fönti tétele
kért 12, 10, illetve 2.40 schillinget 
fizetnek!) 
A II. szekció. Könyv- és illusztrá
ciós nyomtatás, a szedés minden 
ágazata és a reprodukciós eljárások 
minden fajtája. A tanítás két év
folyamra terjed. Az első évfolya
mon szedés, kézirat- és korrektúra
olvasás, nyomógépismertetések, ter
vezés, tipográfiai vázlatkészítés, 
könyvelés, könyvkereskedés, kiadás, 
a könyvnyomdai anyagok technoló
giája, mótortan, világítástechnika és 
az I. szekció elméleti tárgyainak 
magasabbfokú ismerete. A szedést 
és nyomtatást heti 20 órán át a mű
helyben gyakorolják a tanítványok. 
A második évfolyamon a föntieken 
kívül könyvkötés, betű- és tömön-
tés, galvanoplasztika, fotomecha
nikai reprodukciós eljárások, sík- és 
mélynyomtatás, üzemszervezés, kal
kuláció stb. 

A I I . szekció tandíja egy-egy évre 
külföldieknek 120 schilling, tan
szerhozzájárulás 50 és beiratási díj 
12 schilling. Külföldiek tandíjait 
indokolt esetben mérséklik. Az ez-
iránti kérvények az osztrák keres
kedelmi minisztériumhoz intézen-
dők. 
A III. szekció a fotokémia és a gra
fikai nyomtatási eljárások, fotográfia 
és reprodukciós eljárások, könyv
es illusztrációs nyomás haladottabb 
tanítását foglalja magába. Ez a 
szekció a kísérleti intézetben (gya
korlati tanműhely) az I. és I I . szek
ció anyagával van szoros összefüg
gésben. A fotó- és reprodukciós 
taneszközök használatáért a hozzá
járulási díj külföldieknek egy fél-



évre 250 schilling. A kémiai labo
ratóriumban való gyakorlásért 50 
schilling. A magas díjakat a drága 
taneszközök és használati anyagok 
indokolják. 
A végzett tanszakokról a tanítvá
nyok bizonyítványt kapnak. 

* 
Nagy vonásokban és vázlatos kivo
natban ismertettük a föntiekben az 
öt főiskola tanterveit és fölvételi 
föltételeit. Akik bővebb fölvilágo
sítást kívánnak, forduljanak Alma-
nachunk szerkesztőjéhez, aki a ren

delkezésre álló prospektusokból 
megadja azt. 
Meg kell még említeni, hogy az is
mertetett tanintézeteknek mindnek 
megvan a maga házirendje és fe
gyelmi szabályzata, amelyeknek a 
tanítványok magukat alávetni tar
toznak. Csak természetes, hogy egy 
tanintézetben rendnek és fegyelem
nek kell uralkodnia, a hallgatóknak 
az iskolai és műhelyi órákat ponto
san be kell tartaniok, különben az 
intézet nem tudna eredményes mun
kát végezni. 








