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jfiagyon régi nótát pöngetek; de a régi nóták olyan szépek, 
hogy újra és újra el-eldúdolgatja az ember, mert örömét találja 
benne. Ez a nóta pedig, a melyről most akarok zöngedezni, 
nem éppen örömteljes; de nagyon sok anyagot ad arra, hogy 
az ember a tollára vegye és lekottázza.

Mi öregebbek, a kik réges-régen leszolgáltuk az inas-éveket 
a hetvenes évek kezdetleges tipográfus-műhelyeiben, mindig 
nagyot nézünk, ha egy-egy nebulót Gutenberg szolgájává aka
runk avatni. Bámulunk azon a teljes készületlenségen, a mely- 
lyel a mi egészen fiatal embereink a nyomdász-pályának 
nekimennek; bámúljuk azokat a szülőket, a kik fiokat, mert az 
nem akart tanúlni, nyomdász-mesterségre adják, a legelemibb 
tudással, teljes hiányával azoknak a kellékeknek, a melyek okvet
len szükségesek ahhoz, hogy az erre a pályára lépő ifjú maj
dan tisztességgel keresse meg kenyerét; bámuljuk azt a pon
gyolaságot, a melylyel a fővárosi elemi iskolákban tanítanak
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(pedig innét kerül ki a nyomdász-tanulók nagy kontingense), 
szóval: csupa bámulatból állunk.

Mert bámulatra méltó is az a közönyösség, a melyet a 
nyomdák vezetői és főnökei a tanulók fölvétele alkalmával 
tanúsítanak, még most is, a mikor ezen a pályán annyi a pro
letár és a mikor ez a pálya annyira túl van halmozva négy
öt évet kitanúit, de semmit sem tudó emberekkel. Még most 
sem fektetnek arra súlyt, hogy a tanuló legalább helyesen 
tudjon írni, a mi egyik legfőbb kellék ahhoz, hogy valaki 
a nyomdászpályára lépjen. A fő még most is az, hogy a 
tanuló úgy a hogy, négy-öt évet eltöltsön a nyomdában, a nél
kül, hogy a mesterségét valahogyan (mert ritka kivétel, a ki 
jól tamilja meg) megtanúlja. Mellékes, hogy tud-e jól, helyesen 
írni, olvasni, számolni, ismeri-e hazája történetét, a mi mind 
szükséges e pályához.

Van alkalmam most a fővárosi nyomdákból kikerülő munkás
anyag képességeit tanúlmányozni, figyelemmel kisérni. Hozzám 
is küld az elöljáróság felszabadulandó ifjakat vizsgálatra. És 
bizony ki kell mondanom őszintén, hogy az e téren szerzett 
tapasztalataim nagyon szomorúak. Egy év leforgása alatt 
vizsgázott nálam a szedésből összesen 20—22 fiatal ember. 
Nem adtam egyiknek sem olyan munkát szedésre, a mely 
nehéz s a melyet a nyomda idegensége miatt talán tisztessé
gesen elvégezni nem tudott volna; csupán kompressz sorokat 
szedettem velők kézírásból és ortográfiái hibáktól mentes nyom
tatásból. És ha a szedett sorokat vizsgálat alá vettem, csak 
úgy hemzsegett a »melett«, »allat«, »hallot«, »adot«, »közzöt«, 
»éjel«, »rendelett«, »áldozatt« stb. stb. szavaktól. Pedig voltak 
a vizsgázottak között két-három polgári iskolát végzett ifjak, 
a kikről feltételezhető, hogy hét esztendő alatt megtanúlják a 
helyesírást. Jellemző adatként kell fölemlítenem, hogy a mikor 
e miatt egy vizsgázó ifjút korholtam, azt a választ kaptam 
tőle, hogy: »Nálunk (egy negyedrangú kis nyomdában) min
dent így szedtünk!« És hogy igazat mondott, a vizsgálaton 
bemutatott szedésmintákról győződtem meg.
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Már most ha a kitanúit fiatal emberek ezzel a mesterség
hez való legelső kellékkel: a helyesírással ilyen hadi lábon 
állanak, hogyan kívánjuk tőlük azt, hogy merkantil-munkákat 
tudjanak jól szedni ? Az én nézetem az, hogy a ki kompressz 
sorokat jól szedni nem tud, az nem tud mást se, bárminő 
szorgalommal oktatták légyen az illetőt a nyomdában (ha 
oktatták). Azért merkantil-munkát sohasem adok a vizsgázó
nak, csupán kompressz szedni valót, mert ebből látom, meny
nyire haladt szakmájában. Ha kompressz sorokat jól szed, 
az akczidensz-munkákat van alkalma megtanúlni; a legelső 
kellék, hogy ortográfiái hiba nélkül szedjen, a többit az olyan 
pályán, a melyen az újítások állandóak, jóakarattal és kellő 
szorgalommal el lehet sajátítani.

És ha a nyomdász-szakiskola valaha létesül: — és nagyon 
óhajtandó, hogy minél előbb létesüljön — a főtantárgy a magyar 
(és német) nyelv és a magyar (és német) helyesírás tanítása 
legyen. E  nélkül a többi tantárgy tanítása semmit nem ér és 
még a jövő nemzedék ezt nem tudja, másra hiába tanítjuk 
őket; mert a magyar nyelv és helyesírás tudása az alapja a 
nyomdász-mesterségnek. A ki a nyelvet nem ismeri alaposan, 
abból sohasem lehet jó szedő.

Nem tudom eléggé a lelkére kötni t. kollegáimnak, hogy 
a tanulók fölvételénél a legnagyobb szigorral járjanak el. Csak 
olyan fiúkat vegyenek föl, a kik az ortográfiát tudják és a kik 
14— 15. életévöket betöltötték. Mert végét kell szakítani egyszer 
a tanulókkal való eddigi gazdálkodásnak, részint mert a ma
gunk érdeke követeli, hogy képzett legyen a jövő nemzedék, 
részint pedig lehetővé kell tennünk nekik a megélhetést azon 
a pályán, a melyet életczélúl választottak. A tanúlni nem akaró 
és erre a pályára nem való fiú úgyis csak ártalmára van 
minden nyom dának; akármennyi fáradságot pazarlunk tanítá
sukra, az kárba v ész ; a hanyag tanuló a nyomda anyagában 
rémes pusztítást teszen, bármennyire vigyázunk is rá. De ha 
olyan fiúkat veszünk, a kik a már említettem kellékeknek meg
felelnek, a kik kedvvel, odaadással áldozzák magukat mester
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ségüknek, azoktól hasznot látunk a nyomdában, azokból hasz
nos, képzett munkást nevelhetünk.

Hogy a nyomdász-tanulók szakiskolája minél előbb szük
séges, láttam és tapasztaltam az iparosinas-iskolák legutóbbi 
vizsgáján. A tanulók, különösen a nyomdászok képessége 
iránt érdeklődtem e vizsgákon s a kérdéseimre adott fele
letekből nem éppen épületes válaszokban gyönyörködtem. 
Természetes, nem is vártam perfekt válaszokat, a mint hogy 
nem is lehet várni ilyet akkor és olyan iskolában, a mikor a 
fiii egész nap dolgozik, lót-fut és a hol este tanulnia kell. 
Lehet-e azt kívánni az egész napon fáradságos hajszában küz- 
ködő tanulótól, hogy figyelme az esti iskolában a tanító ma
gyarázatain legyen ? A mikor az előadásokon megjelentem^ 
sokszor találtam a padok között édesen szunyókáló nebulókat, 
a kik igen jó alkalomnak tartják az esti iskolában egy kicsit 
szundikálni, mert hát a majsztram otthon már hajnalban felkölti 
és — a mi mesterségünket kivéve — esti tiz óráig is foglalkoz
tatja őket. És ne tessék hinni, hogy a tanító nem látja ezt ; 
látja, de szemet hány ő is az ártatlan szundikálás láttán, mert 
hát ő is — ember.

Az én szerény véleményem az, hogy addig nem is lesznek 
a magyar nyomdászoknak képzett tanulóik, a míg azok külön 
nyomdász-szakiskolába nem járnak. Akkor sem szabad annak 
esti iskolának lennie, hanem a hét egy-két délutánján és vasárnap 
délelőtt kell a szakiskolában tanítani, hogy oda a fai pihent erővel 
menjen tanúlni, nem pedig egész napi fáradságos munka után. 
Csakis így lehet a mostani viszonyokon segíteni, másként nem. 
És most érkezett el a legfőbb ideje annak, hogy a nyomdász
tanulók szakiskolájáról illetékes helyen komoly gondoskodás 
történjék. Ha a pinczér-, órás- stb. szakiskola létesült, — az 
érdekelt iparosok komoly és önfeláldozó akaratából és hozzá
járulásával — mért ne létesülhetne minél előbb a nyomdász
tanulók szakiskolája, ha annak létesítésére megindulnak a 
kezdeményező lépések? Alig hiszem, hogy akadna főnök, a ki 
a maga tehetségéhez képest hozzá ne járulna annak föntartá-



A JÖVŐ NYOMDÁSZ-NEMZEDÉKRŐL 91

sához, annál is inkább, mert az alapja — mint köztudomású — 
a szakiskolának megvan.

Hozzák meg az illetékes tényezők a szakiskola érdekében 
a maguk áldozatait; — még egy kis fáradság árán is — tegye 
meg mindenki a magáét, a kinek a szakiskola létesüléséből 
és fönnállásából közvetlen haszna lesz és akkor lehetetlen, 
hogy a szakiskola létre ne jöhessen.

És ha meglesz a nyomdásztanulók szakiskolája, ügyes és 
hasznos tananyaggal, képzett és agilis tanítókkal nemsokára 
elérjük azt, hogy a nyomdászatnak jól képzett, tanúlni akaró- 
nemzedéket nevelhetünk, a kiket méltán nevezhetünk aztán — 
a jövő nyomdász-nemzedékének.


