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G E N E R Á C Z I Ó  ÉS J Ö V Ö J E .
Irta : RA D N A Y  M IH Á LY .

■
'  ÁVRŐL ÉVRE MEGÚJUL A PANASZ, Jj hogy a sokszorosító-ipar tanonczai mikor 

^  fognak már tulajdonképpeni szakoktatás
ija bán részesülni.

Nem tévedek, mikor azt hiszem, hogy 
körülbelül tíz esztendeje, minden év őszén napirendre 
kerül e téma a szaklapok hasábjain, de az óhaj még 
mindig csak óhaj maradt és még a remény se zöld 
arra nézve, hogy a legközelebbi jövőben ez már meg 
is legyen oly formában, mint a hogy lennie kellene.

Grócz Ernő szaktársunk maga, úgyszólván már 
egész kis könyvtárt írt össze ez ügyben és lanka
datlan buzgalommal és nem csüggedő bizalommal 
hozza napirendre a tanonczok szakoktatási ügyét 
minden iskolai év kezdetén. Jó magam is már néhány 
ízben vettem toliam hegyére e kényes témát, de 
úgy látszik, még nem dereng a hajnal és a sötétség 
mélyében alvó lelkiism eret szava még nem ébreszti 
fel azokat álmukból, kiknek szava ezen ügyben 
mérvadó és döntő lehetne. Pedig ezen lethargikus 
álom már soká tart és félő, hogy ha rajta radikális 
gyógyszerrel nem segítünk, a baj még súlyosabb 
term észetű lesz.

A fővárosban magában 553 szedő- és 185 gép- 
mester-tanoncz van, kiknek oktatása — nem mon
dunk nagyot — úgyszólván kritikán alulinak mond
ható. A bölcs iparoktatási bizottságnak vagy vezető
ségnek valószínűleg elegendő, hogy az általános 
tanoncz-iskolába járó nyomdász-tanonczok megta
nulják a négy közönséges szám-műveletet, egy kis 
magyar nyelvtant, mely a nyomdában — tapaszta
lásból tudhatja mindenki — nem ér egy fabatkát 
sem, továbbá Magyarország földrajzát dióhéjban, 
végül ugyanígy egy kevés hazai történelm et és újab
ban rajzolással is megpróbálkoznak. Már most mi 
következik ebből? Az asztalos, lakatos, csizmadia stb. 
tanonczok ugyanezt tanulják, nekik talán, — ha nem 
is egészen — elég ez is, de az már szinte boszantó
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és egyúttal nevetséges, hogy a nyomdászok részére 
is elegendőnek tartják ezt a kevés tudományt, mely 
legfeljebb kisebb falu határán belül érhet valamit, 
a hol az ily kevés tudományt is megbámulja a falu 
népe.

Ámbár nem akarom tisztán az iparoktatási bizott
ságot hibáztatni a fenti dologban, mert hibásak ebben 
a nyomdatulajdonosok is — tisztelet a kivételeknek — 
kik nem törődnek azzal, hogy tanonczaik szakokta
tásban részesüljenek. Hisz első sorban az ő érdekük 
lenne, hogy szakmunkásaik kellő szakképzettséggel 
bírjanak és akkor nem kellene sopánkodniok azon, 
hogy azok nem érdemlik meg a drága árszabály 
szerinti díjazást, melyre ők kötelezve vannak.

Hisz szörnyűség elképzelni, mennyi a selejtes 
elem a nyomdászatban. Unos-untalan csak azt halljuk 
emlegetni a munkaadók részéről, hogy nem kapni jó 
szedőt, kit egyébre is lehetne használni, mint tömör- 
szedésre. És ezen bajoknak kútforrása semmi más, 
mint hogy nem volt ez ideig megfelelő szakoktatás, 
melyben ezen szegény flótások részesültek volna.

Amúgy is kevés az a négy év, melyet a tanoncz 
a nyomdában eltölt; nem egyértelmű ez a tanulás 
szóval, rendszerint az első év nem igen számít, m ert 
ezt túlnyomó esetben a tanoncz a nyomdán kivül tölti 
szaladgálással. Ha jól megy, akkor a második évben 
már a szedőszekrényhez kerül, hogy minden alap
ism eret nélkül sorokat gyártson a számolásban álló 
felebbvalójának, kihez végzete juttatta, vagy pedig 
bizonyospénzbeli tördelőhöz kerül, kinél azután gya
korlatot szerez az oldalszámok leszedésében, az olda
lak kikötésében és lehúzásában. Ebben is eltölt egy, 
de többnyire két esztendőt, mig végre hátralévő idejét 
táblázatos munkáknál fejezi be, és itt megtanul nyo
mott minták után táblázatot szedni, vagy pedig szám
rovatokat szed. Önállóságra 100 tanoncz közül alig 10 
vergődik, a kiknek esetleg élesebb felfogásuk van, 
vagy pedig nagyobb igyekezettel fogják fel hivatá
sukat. De hát ez nem is lehet másképp bent a nyom
dában.

Azért kell tehát sürgősen a rendszeres szakiskola, 
hogy mindazt, a mit a nyomdában nem tanulhat 
meg gyakorlati úton, az iskolában legalább elméleti
leg elsajátíthassa, hogy így legalább fogalma legyen
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arról, mi mindent kellene neki tudni, hogy számot 
tartson a szakember elnevezésre.

A szakoktatásnak meglenne az az eléggé meg- 
becsülhetlen haszna, hogy a tanoncz jobban ügyelne 
az előadásra, ha tudná, hogy oly dolgokról van ott 
szó, melyekre neki okvetlen szüksége van pályáján, 
ha boldogulni akar, nem pedig olyanokról, melyek 
ámbár hasznosak, de általános ismeretek, melyeket 
szorgalmas olvasgatással és tanulással bármikor meg
szerezhet magának.

Újabban az Athenaeum-nyomda vezetősége hozta 
be azon dicséretet érdemlő újítást, hogy elsőrangú 
szakerőivel vasárnaponkint előadást rendez tanon- 
czainak és az iskolai év végével vizsgát is tartat 
velők. Mondom, nagyon dicséretre méltó vállalko
zásnak tartom ezt és vajha a többi nagyobb vállalat 
is követné ezen utánzásra méltó példát, a melynek 
az a hátránya, hogy a tanonczok túlságosan igénybe 
vannak véve, mi esetleg ártalmára van az amúgy is 
kevés szabad idővel rendelkezők szervezetének. De 
ezen lehetne könnyen segíteni és pedig az által, hogy 
ily esetben az illető nyomda tanonczai mentessenek 
fel a közönséges ipariskolák látogatásától és legyen 
elégséges az, ha a nyomdában külön szakoktatásban 
részesülnek, m ert ez minden esetre többet ér annál, 
a mit ott hallanak és esetleg tanulnak. A nagyobb 
nyomdavállalatok pedig nagyon helyesen cselekedné
nek, ha megszívlelnék az Athenaeum példáját, hisz 
ez nem  kerül nekik jóformán semmi áldozatba, leg
feljebb egy kis jóakaratba. Egyelőre ezzel is egy 
nagy lépéssel előbbre vinnők a szakoktatás kérdését, 
melyet a megfeneklett kátyúból nem lehet kimoz
dítani, daczára annak, hogy körm ünkre ég a dolog. 
Mert végre-valahára mégis csak komolyan kell fog
lalkoznunk a szakiskola kérdésével, melynek évről 
évre való kitolása igazában könnyelmű eljárás az 
illetékes tényezők részéről ős valóban bűnnek tar
tanám, hogy ezen ázsiai állapotok e téren még 
továbbra is fennmaradjanak.

Nem akarom hinni, hogy a könyvnyomdafőnökök 
egyesületében ne lenne annyi erély, hogy ezt a kér
dést, melyet programmjában már fennállásának első 
évében megpendített, már egyszer dűlőútra is vigye. 
Tudtommal ezen czélra már alap is lenne és ha jól
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emlékszem, a millenniumi kiállítás sokszorosítási 
csoportja fennmaradó feleslegének egy részét szintén 
ezen czélra szánták annak idején. Ez történt ezelőtt 
hét esztendővel. Úgy látszik, e szándék csak jó 
szándék maradt továbbra is. Pedig hát az árszabály
nak egyik sarkalatos pontja a tanonczkérdés is volna, 
melyet első sorban — szerény nézetem szerint — 
annak érdeke rendezni és nevelni a tanonczot, kinek 
ez hasznára van. Azután meg úgy látszik, csak papi
roson van meg az a követelmény, hogy csak oly 
fiúk veendők fel tanoncznak, kik legalább is két 
középiskolát végeztek, ámbár én ezt is kevésnek 
találom, és mégis mi történik a nyom dákban? H em 
zsegnek a tanonczok, a kik négy-öt elemit végeztek 
és azt is rosszul. Hát ilyenekből legyen nevelve a 
jövő nyomdász-generáczió ? Bizony ez bajosan fog 
jól s ik e rü ln i! A mily selejtes lett az utolsó tíz 
esztendő alatt képződött generáczió, épp olyan, vagy 
még selejtesebb lesz az ezutáni idők nevelése. Elég 
szomorú, hogy ez így van, de ha komolyan nem 
segítenek eme rossz helyzeten, semmi remény sincs 
arra, hogy ez megváltozzék és másképp legyen.

Minden kellék meg volna ahhoz, hogy tisztán 
szakoktatásban legyen részök a nyomdász-tanon- 
czoknak. Rendelkezünk elégséges magyar szak
könyvvel, melyek tankönyvül szolgálnának. Ott van 
például Grócz kátéjának két füzete, mely az első 
évfolyamoknak — úgy vélem — elégséges lenne, 
mig a 3—4-ik évfolyamnak Ruzicska könyve lenne 
jó, továbbá még az utolsó évfolyamban Augenfeld 
valóban hézagpótló füzete jó szolgálatot tenne. Mind
ezeken felül ott van Pusztai Ferencz Nyomdászati 
Encziklopédiája, mely úgy terjedelm es voltánál, mint 
pedig az egész grafikai szakmát felölelő mivoltánál 
fogva, úgyszólván kincses háza minden szakmája 
iránt vonzalommal biró nyomdásznak. Ez a könyv 
lenne arra hivatva, hogy a rendelkezésünkre álló 
elégséges és kiváló szakerők ebből m erítsék foko
zatosan a szakoktatás témáit minden irányban. Egy
maga ez a könyv elégséges arra, hogy ebből mindenre 
m egtaníthassuk a tanonczokat, kimerítőbben meg
magyarázva nekik mindazt, m ire e lexikon — amúgy 
is már túl költséges lévén — nem terjedhetett ki és 
felesleges is lett volna, miután nem ez volt rendel-
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tetése hanem az, hogy a tapasztaltabb szakemberek
nek szolgáljon útbaigazítással és tanácscsal.

Ha tehát a Főnökök egyesülete valóban hiva
tásának magaslatán akar állani, akkor nem szabad 
haboznia, sem késnie semmit, hanem azonnal érint
kezésbe kell lépnie azon körökkel, kiket e czél 
érdekében meg kell nyerni, hogy mihamarabb meg
valósuljon a régi szép szándék.

Vagy talán azért bukkan fel minduntalan más 
és más akadály, m ert ha a nyomdász-tanonczokat 
kivesszük az általános iparos-tanoncziskolából, akkor 
néhány tanár és tanító elesne a 3—500 K tisztelet- 
díjtól, a melytől az iparoktatási tanács talán nem 
akarja őket megfosztani ? Ez nem lehet érv akkor, 
mikor százaknak exisztencziája forog szóban. Ez élet
kérdés, és ennek érdekében jól meg kell fontolni, 
hogy mi való előbbre, néhány tanító mellékjövedelme, 
vagy pedig egy nemzedék jövője. Én úgy hiszem, 
hogy ez utóbbi és ezért kárhoztatandónak tartanám, 
hogy inkább a régi rossz rendszer maradjon meg 
továbbra is.

A Könyvnyomdászok Szakköre, mely úgyszólván 
kulturális missziót teljesít a nyomdász-társadalom
ban, majd minden fórumot megjárt már a szakiskola 
érdekében és Ígértek is fűt-fát, hogy rövid időn belül 
meglesz; de miután körünk nem rendelkezik nagy 
befolyású protektorral, meddő maradt minden igye
kezete, hogy ezen a téren eredményeket érhessen el. 
A mit el lehetett érni, az csak annyi volt, hogy a 
sokszorosító-ipar tanonczai külön csoportokban hall
gatják az előadásokat, — de nem részesülnek szak
oktatásban.

Rebesgetik azt is, hogy próbaképpen még ez iskolai 
évben egyik esti iskolában szakoktatást vezetnek be 
és ennek sikerülte esetén rendszeresítenék a többi
ben is azt. Csakhogy ez is húzódik már hónapok óta, 
és még mindezideig positivebb dolgot nem tudunk 
róla. Ezen tervbe vett szakoktatás is azonban oly 
alapra lenne fektetve, melylyel nem igen lehet meg
barátkozni és előreláthatólag nem is lesz czélra- 
vezető. Ugyan itt mindjárt kezdetben a magasabb 
igényű nyomdászati szakoktatást óhajtják megkez
detni. Ugyanis mire lenne ez jó ?  Csak nem gon
dolják az ezen ügyben fáradozó igen tisztelt urak,
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— hogy magyarán fejezzem ki magam — miszerint 
ajtóstul lehet a házba roh an n i! A szakoktatásnak az 
alapból kell kiindulnia. A legelemibb követelmények
től kezdve kell megkezdeni az oktatást és így foko
zatosan előrehaladni, hogy a tanonczok ne csak meg
halljanak, hanem meg is érthessenek mindent. Első
sorban a tanoncznak a nyomda fogalmával, ren 
deltetésével, berendezésével s a gyakorlati életben 
szükséglendő munkáival kell megismerkednie és csak 
ezek után lehet áttérni a magasabb követelmények
nek megfelelő művészies proczedurákra és experi- 
mentálásokra. Ez volna a programm, melyet be kell 
okvetlen tartani, ha azt akarjuk, hogy fáradozásunk 
czélravezető és sikeres is legyen. Mire a tanonczok 
elvégzik majd a szakiskola négy évfolyamát és fel
szabadulnak, rendelkezésükre fog állani a Szakkör 
kebelében fenntartott mesterszedői kurzus, az ipar- 
művészeti múzeum rajztanfolyama stb., a hol minden 
egyes érdeklődő tehetségéhez mérten kifejlesztheti 
szakmabeli képességét és haladhat előre azon az 
úton, mely boldogulásához vezet.

De hátra volna még egy kevés fekete leves is. 
Az ijesztően sok tanoncz között fölös számmal van 
olyan is, kinek sem kedve, sem tehetsége a nyom
dászpályához nincsen. Ezek kedvetlenül támolyog
nak a nyomdában és csak szülői kényszer, vagy 
nyomorúságos életfenntartási ösztön folytán sodor
tatnak Gutenberg templomába, hogy ott idők múltán 
felesleges herékké váljanak. Ilyeneket hidegen hagy 
minden szakmabeli oktatás, figyelmetlenek minden 
iránt, s egy óhajuk van csak: hogy a munkaidő 
végeztével szabadba juthassanak, hogy ott gyermeki 
szeszélyeiknek és hóbortjaiknak élhessenek. Ezek
ből lesznek rendszerint oly szedők, kik csak a tömör- 
szedést értik valahogy, de ezt is rosszul, úgy hogy 
sokszor a nyomda ráfizet a szedésökre, m ert a kor
rektor több időt tölt el vele, mint a mennyit a 
szedés ér és sokszor még a helyért is kár, melyet 
elfoglal; mert megfosztja a nyomdát attól, hogy 
jobb munkaerőt állíthasson helyére, de nem teheti, 
m ert legtöbb esetben ily sza/ctársaknak a legnagyobb 
protekczió biztosítja helyét. Hogy az ilyenek sokszor 
mily tudatlanok, arra számtalan példa van. Egyet 
akarok csak e helyütt felemlíteni. Előfordul egynek
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szedésében néhány képlet, mely egy jó szedőnek 
valóban spekkes munka és két kézzel kap rajta, 
hogy m egkaparíthassa; ő pedig kérve-kérte a tör- 
delőt, hogy vegye el tőle ezen spekket, m ert az reá 
nézve ennek ellenkezője lenne. Azért tehát az ily 
individiumokat idejekorán kérlelhetlenül ki kell 
küszöbölni tanonczkorukban, nehogy ily elemekkel 
szaporítsuk a foglalkozásnélküliek amúgy is nagy 
sereg ét; mert ezek rendszeriut csak legvégső eset
ben kapnak úgyis munkát és akkor is rövid időre, 
így tehát legnagyobbrészt munka nélkül lézengenek, 
nem nagy dicsőségére a jelenlegi segédgyártó föld
alatti és földfeletti műintézeteknek.

A nyomdák vezetői nagyon helyesen cseleked
nének, ha tanonczaikat a próbaidő elteltével a lehető 
legszigorúbban vizsgáztatnák meg és a meg nem 
felelőt irgalom nélkül távolítanák el. De a vizsga 
alatt nem azt értem, hogy a fiú csak olvasni és írni 
tudjon, ez utóbbit persze a legelemibb helyesírási 
hibákkal tetézve, hanem egy kevés más egyebet is 
kívánjanak tőlük. Ne az lebegjen szemök előtt, 
hogy a gyerek majd megváltozik, vagy pedig hogy 
kellenek a fiúk, ha másra nem, hát sorszedésre, 
erre pedig majd mindegyik jó ; hanem gondoljanak 
azzal is, hogy ily szerencsétlen terem tések a tanuló
évek elteltével rendszerint az utczára kerülnek és 
onnét az országútra és páriái lesznek a nyomornak 
és nélkülözésnek. Sajnos volna, ha ily állapotoknak 
kellene fennállani azért, m ert az elv csak jobbára 
az: hogy tanoncz legyen mentői több.

Húsz esztendős nyomdászi pályámon elég alkal
mam volt megfigyeléseket tenni a tanonczok és a 
gyengébb képzettségű szaktársakra vonatkozólag és 
nem egy esetben sajnáltam meg az ily szerencsétlen 
terem téseket, hogy mily kínosan teljesítették köte
lességeiket, de ezt is csak gépileg; mert a gondolat
m enetük tudja Isten hogy hol kalandozott, kedvük 
meg pláne valahol másutt maradt.

Azért tehát nagyon helyénvalónak találnám, hogy 
számukat redukálni kell a lehető legkisebb mini
mumra, de azután ez a szám olyanokból álljon, kik 
érdem esek is lesznek a nyomdász-pályára. Tessék 
a munkaár kiszámításánál a szedő fizetését alapul 
venni és ne úgy számítani, hogy tanoncz szedi majd,
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tehát olcsóbb lehetek, m int egy másik nyomda. Ily 
módon botrányos szenykonkurrencziát űz néhány 
fővárosi nyomdának nevezett bódé, melyek meg
érdem elnék, hogy nyilvánosságra hozzam nevüket. 
De nem czélom ezekkel itt foglalkozni, kár lenne 
az időért és a helyért is, m ert úgyis hiábavaló ezek
nek a tisztességről beszélni.

Sokaknak talán nem fog tetszeni eme nézetem és 
véleményem a tanonczgazdálkodásról és ezek meg
szorításáról, és mintha hallanám az érveket, hogy a 
gyakorlati életben másképp van ez és könnyű e 
fölött a papiroson pálczát törni. Erre csak az a fele
letem, hogy mindig csak a vezetőségtől függ mind ez. 
Ha a vezető nem mindig csak az anyagi érdeket haj- 
hászsza felfelé, hanem törődik azzal is, hogy a ren
delkezésére bocsátott csemeték hasznavehetőségéről 
idejekorán meggyőződjék, azzal t. i. vájjon ezek meg- 
állják-e helyöket, nem-e kellene néhányat közülök 
más pályára szorítani, és ilyenek eltávolítása érdeké
ben latba vetné befolyását, akkor nem állana módjá
ban egy kétes hírű nyomdának sem, hogy tanoncz- 
gárdájában bízva, ezek fizetésének megfelelő áron 
vállalni el munkát.

Módomban volt nekem is már vezetői állást 
betölteni hosszabb időn át és tőlem telhetőleg arra 
fektettem a fősúlyt, hogy tudásúkról kellőképp tájé
kozva legyek. A melyik nem felelt meg, azt kér- 
lelhetlenül eltávolíttattam, ha ugyan nehezen is, és 
mindennek daczára nem kellett összeütközésbe jönni 
a főnökeimmel, a kik talán szintén szerették volna, 
hogy inkább több legyen számuk, mint kevesebb. 
Nem hiszem, hogy találni oly főnököt, kit szép szóval, 
meggyőző érvvel nem lehetne kapaczitálni arra, hogy 
a hasznavehetlennek bizonyuló tanonczot távolíttassa 
el nyomdájából. Sokszor nehéz ugyan az olyasmi, de 
nem szabad a következményektől már előre is félni. 
Igazságos és körültekintő főnök vezető emberét ily 
okok miatt nem fogja mindjárt szocziálista érzelm ek
kel gyanúsítani, hanem be fogja látni és el fogja 
ismerni, hogy igaza van neki abból a szempontból, 
hogy kár ily tanonczokkal bajlódni, m ert nem lesz 
belőlük úgy sem szakember.

Czikkem megírásánál ama czél vezetett engem, 
hogy félre téve minden gáncsot és kishitűséget,
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teljes rideg valójában tárjam fel a jelen szomorú 
viszonyokat és rámutassak azon útra, melyre rá 
kell térni, hogy mindezen visszás állapotokon segíteni 
lehessen. Felsoroltam ama teendőket, melyek nagyban 
elősegítenék azt, hogy megszűnjön az a rossz hely
zet, melyben a nyomdász-generáczió sínylik jelenleg. 
Ennek jövője érdekében eltűrök minden szem re
hányást és esetleges kellemetlenséget, mely ebből 
kifolyólag osztályrészemül jut.

Ha az illetékes tényezők és körök jóakaratúlag 
olvassák el és szívlelik meg pártatlanul megírt néze
teimet és véleményemet, nem hiszem, hogy nem 
adnak nekem — ha csak részben is — igazat, és 
akkor, remélem, rövid idő múlva másképp lesz 
minden. Nem kell ehhez egyéb, mint komoly igye
kezet, kitartással párosulva.

Vajha ne kellene csalódnom!
Adja Is te n !

SSZETETT MÁSSALHANGZÓK EGY VAGY KÉT
BETŰT SZÁMÍTANAK AZ ÁTVITELNÉL? A ma

gyar nyelvben a cs, ez, g y , ly, ny, sz, ty, zs összetett 
mássalhangzók egy betűt képeznek, egy a hangjuk. Ugyané 
beszámítás alá sorolandók-e az esetben is, ha elválasztásra 
kerül a dolog s például el kellene választanunk követ
kezőképpen ; agan-csa, mes-gye, kez-tyű, tár-gyú, láb-nyi, 
lánd-zsa, tár-cza, kopol-tyú, bakan-csa, cseresz-nye, fák-lya, 
zsem-lye, sarog-lya, csú-nya stb. A nézetek eltérők s min
denesetre üdvös lenne e dolgot is tisztázni.

E lvá la sz th a tu n k -e  tehát a fon tiek  sze rin t vagy sem
Véleményünk szerint, már csak a rossz hangzást is 

elkerülendő, lehetőleg kerülnünk kell az ily elválasztáso
kat, különösen 18 cziczerón felüli szélességnél. Keskeny 
alakú szedésnél, nehézségekbe ütközvén a kihajtás vagy 
behozás, mindamellett sem zárkózunk el a föntemlítettek 
és hasonlók elválasztásától. Mindenesetre meg kell azon
ban kisérleni, némi fáradságot sem sajnálva, mielőtt 
elválasztanánk, nem-e segíthetünk néhány sor áttördelése 
által másként a dolgon. — Már csak a helyes magyarságra 
való törekvés is megérdemli, hogy ily csekélynek látszó 
dolgon is gondolkozzunk.
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