Nyomclász-tanonczok kis-kátéja
— G. M. -

1. Gutenberg templomábamosdatlanul nelépj,hanem
tisztán öltözködve menj abba a művészetet tanulni.
2. Teljes figyelmedet szenteld annak, a mit tanítód
magyaráz, mert a figyelmetlenség kontárrá tesz s
soha sem lesz belőled jó szedő vagy nyomó.
3. Szekrényedet tisztán tartsd, a szélein ne tűrj
meg semmit, mert e rossz szokásról később nehéz
lesz leszoknod.
4. A földre ejtett betűt emeld föl, mert ha a
másét becsülöd meg, a magadét is majdan becsülöd.
5. A nyomdát, a gépeket tartsd tisztán, regálisok
között a szemetet meg ne tűrd, mert ha a nyomda
tiszta, csak a te javad.
6. Betűsorzót, szedőlineát, tenákulumot, árat a
maga helyén tartsd, hogy ne kelljen minduntalan
keresni szerte a nyomdában.
7. Szedés közben figyelmed munkádon legyen,
mert a fecsegés a korrektúrádon megboszúlja magát.
8. A rád bízott munkát inkább lassan, de jól
végezd el, mert a gyors munka nem mindig jó is.
9. Ha főnököd elküld, az utat igyekezz minél
előbb megtenni és pontosan elvégezni a megbízást,
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hogy mennél több időt tölthess a nyomdában mes
terséged tanulásával.
10. Igyekezz az iskolában elmulasztottat magán
úton megtanulni és sokat olvasni, különösen a szakmád
körébe vágó dolgokat.
11. Ólomporos és festékes kézzel ne egyél, betűt a
szádban ne tarts, mert ez egészségedre káros hatású.
12. A czímbetű-fiókokat tartsd rendben, az eldőlt
betűket ABC szerint rendezd, mert igy munkádat
künnyited meg.
13. A rendes időben és az első légy a nj'omdában, hogy a szedők a munkaidő kezdetén mindent
a maga helyén találjanak.
14. Fölebbvalóid iránt a kellő tisztelettel viseltess,
mert az ő kezükben van jövőd és rájuk van bízva
oktatásod.
15. A söprésből kikerülő betűket megmosva, azon
nal oszd el, mert ha félreteszed, ebből alakul minden
nyomda átka: a fisch.
16. Kéziratodat hazamenetkor a sorzóval nehezítsd
le, nehogy elveszelődjék.
17. Sorzódban elmeneteledkor soha se hagyj fél
sort, mert ez a rendetlenek és a hanyagok szokása.
18. A szekrény előtt állj katonásan, mert ha e
szabály ellen tészsz, később megadod az árá t: görbe
lábú és púposhátú leszesz.
19. Mindenben légy pontos, második természeted
legyen ez, mert nyomdásznál ez a főkellék.
20. Olvass sokat, ismerd hazád történetét és annak
irodalmát, mert a nyomdásztól olvasottságot és mű
veltséget követelnek mindenütt.

