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A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE dícsé-
/ \ rétes áldozatkészséggel ezelőtt hét esz-

JL X tendővel egy továbbképző szaktan
folyamot indított meg, amely hívatva lett volna a 
nyomdászoktatást iparművészeti irányba terelni. 
A kezdet szűkös viszonyaiból lassankint kinőtt 
az intézmény. Először az órás-ipari szakiskolá
ban állandó helyiséghez jutott, majd egyesek 
adománya által támogatva, síkerűit megvetnie 
egy szerény kisérletí nyomda alapját, legutóbb 
pedig az állam mintegy 2000 koronás évi segít
séggel járult a tanfolyam céljaínak előmozdí
tásához. 

Ez a korlátolt eszközökre támaszkodó 
keret ís már elég alkalmat kínált arra, hogy 
valami történjék a nyomdászművészet javára. 
S az a hét esztendő, amióta a tanítás folyik, 
annyi anyagot hozott fölszínre, amiből kellő 
kritikával meg lehet 
állapítani, hogy a kez
det nehézségein tűi 
lévő tanítás eredmé
nyekre vezetett-e s 
bíztosítja-e a fejlődést 
ezeken az alapokon. 

Együtt van hat 
évi előzmény után a 
legutóbbi évnek ter
mése az iskolai kiállí
táson. A szaktanfo
lyam vezetői ezt az 
eredményt mindenké
pen értékesnek becsü
lik. Arra mutat leg
alább az a körülmény, 
hogy egy olyan dí
szes kiadványban tet
ték közzé a növendé
kek java munkáit, 
amely kiadvány az 
á l l a m i dotációnak 
több mint kétharma
dát emésztette fel a 
maga külsőségeivel. KÖNYVOLDAL. 

KÉSZÜLT A BÉCSI ÁLLAMNYOMDÁBAN. 

Az igazságos bíráló azonban a kiállítás 
és az Értesítő-nek nevezett kiadvány áttanul
mányozása után kénytelen azt a leverő, de 
jól megfontolt véleményt kiformálni, hogy a 
nyomdász-szakoktatás ma még jobban kí van 
szolgáltatva a dilettáns kísérletezőknek, mint 
valaha. Az ad hoc felbukkant tanárok két
ségtelenül jóakaratúlag és jóhiszeműen dol
goztak, sőt bizonyos nemes önfeláldozást sem 
tagadhatni meg tőlük, mikor csekély szabad
idejüket minden különösebb honorálás nélkül 
bocsátották a köz rendelkezésére, de viszont 
el nem hallgathatjuk ennek fejében, hogy tel
jesen szervezetlenül és főleg saját képességeik 
vizsgálata nélkül fogtak a tanításba. Hat év 
alatt hatféleképen tanítottak és annyi kísérle
tezés után még most ís minden egységes cél 
híjával vannak. A legeslegfőbb tantárgyakat, 

a rajzoktatást és a 
mesterszedést pedig el
rettentő hamis nyo
mon űzték. 

A rajzoktatást 
mindjárt kiforgatta sar
kaiból egy nagy túlzás. 
Elterjedt az a hit, hogy 
csak az áll Gutenberg 
művészetének a ma
gaslatán, aki fejléce
ket, címlapokat, menü
kártyákat stb. tud 
rajzolni. Az Értesítő
ben a szakiskola cél
jául egyenesen az van 
kitűzve, hogy az 
,,a könyvnyomtatóból 
grafikus művészeket 
neveljen". Ennek be
hatása alatt 75 növen
dék közül 64 iratko
zott be a rajztanfo
lyamra, annak elle
nére is, hogy a szak
tanfolyam hat évi ok-
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tatás után még egyetlen-egy rajzolót sem 
nevelt kí, hanem téves jelszavakkal csak 
illetéktelen vágyakat keltett a lelkekben és 
ezáltal saját mestersé
gük fejlődési útját tor
laszolta el. Mert ma 
már ott vagyunk, hogy 
a kezdő nyomdász sem 
tartja elég nagynak, elég 
nemesnek a maga feladatát és művészi alatt 
csak azt érti, amikor cífrázat meg dísz foglal 
helyet munkáiban. Valósággal a tetováló 
indíánusok felfogása kezd 
lábrakapní. 

Természetesen a rajz
tanítás lényege nem lehet 
káros a nyomdászatra nézve. 
Csak az az irány a veszedel
mes, amely kiemeli a nyom
dászt a megszabott tevé
kenységének a köréből s 
amellett a rajzban sem ké
pes teljes és önálló eredmé
nyekig jutni. Az Í907—8-íkí 
értesítő-albumban mintegy 20 
olyan műmelléklet van, ame
lyet állítólag mind az iskola 
valamelyik növendéke csi
nálta a díszkíadvány köté
sén, béléspapírján, ex-líbrí-
sén, olvasójelén, fejlécén és 
záróképén kívül. Ez azonban 
csak porhintés. Mert való
jában egy sincs, amit tanuló 
alkotott. Egyrészét maguk a 
tanárok komponálták és kom
pilálták, esetleg már évekkel 
ezelőtt. Ami pedig a növen
dékek nevével van jegyezve, 
az egy sem eredeti kitalálás 
gyümölcse, hanem egyszerűen átpauzált variáns. 

Jó! Bizonyos mértékig a másolás ís lehet 
hasznos. A közzétételt ugyan sohasem érdemli 
meg, de növelheti a dekoratív érzéket a tan
menetben, bár ma már a mintalapokat ís 
csaknem kivétel nélkül kezdik kiküszöbölni. 
De mit szóljunk az olyan másoláshoz, amely 
a növendékek érzékeit egyenesen rontja. Itt 

közöljük félnagyságban az Értesítő olvasójelét 
például arra, hogy 
bad terjeszteni az 

HIBÁS MESTERSZEDESI FOGASOK 

TEVESFELFOGASU T E R V E Z E T 
A NYOMDÁSZ-SZAKISKOLÁBÓL 

minő felfogást nem sza-
íparművészetí grafikában. 

A könyv hátrafelé szé
lesedik, ilyen perspek
tíva a jól megfigyelt va
lóságban nem fordul elő. 
A lapok fel vannak ha
sítva s abból egy köz

ismert betűöntődéi ornamentum bújik kí, ko
szorút formálva. A síkban tartott koszorún egy 
íngmellszerű bagoly gunnyaszt. Szörnyű aequi-

líbrístíkája ez a két és három 
kiterjedésű ábrázolásnak. 

Ne gondolja azonban 
senki, hogy a bagolypélda 
magános kivétel, mert az 
egész Értesítő — hármat le
számítva — csupa negatív 
példát tartalmaz. Van fejléc, 
ahol fejetetején áll a növényi 
ornamentumot jellemző orga
nikus felnövés; van címlap, 
ahol a síkba préselt angol 
rózsák távlatban rajzolt vá
lyúból nőnek kí; vannak 
rossz bídermájer fejek, hihe
tetlen színű vízírózsák s más 
csonka rajzgondolatok mel
lett ott van az a jó öreg el
pusztíthatatlan sas ís, Eck-
mann modorában megfejelve, 
amelyet már unalomig isme
rünk naptárakból,ex-líbrísek-
ből, hirdetésekből és címla
pokból egyaránt. 

Egyszóval a nyomdász
rajzoktatás igen balul fest az 
alaposabb vizsgálatra. Eredeti 
képességeket — sem tér-, sem 

nem fejlesztett, hanem csak 
mások morzsáinak feltálalá

sára nyújtott alkalmat. Az egész nem egyéb, 
mint értelmetlen játék kölcsönkért motívu
mokkal. Ilyen rajzoktatás kétszeresen káros: 
először megrontja a közízlést, másodszor el
vonja a mesterszedőjelölteket igazi foglalko
zásuktól. 

színérzéket — 
hulladékoknak. 



Különösen ez a második pont az, amely
nél semmi áron sem lehet engedményeket 
tenni. Mert a nyaka-

F O L 

tekert rajzok immá
ron annyira elter
peszkednek a szak
tanfolyam munkái 
közt, hogy alig talá
lunk rá tőlük a sze
dők igaz tevékeny
ségi céljára, a betűk
ből szedett nyom
tatványra. Míndösz-
sze négy oldal vo
natkozik erre a gaz
dag értesítőben s 
abból a négyből is 
három csak mint 
negatív példa jöhet 
számításba. Leg
alább az olyan el
avult litográfus fo
gást, hogy egyik 
lap ráfekszik a má
sik sarkára, vagy a 
virágfüzér átbújik a 
papíron, avagy a há-
romszögídomot szét
veti a rajta átgázoló 
betűsor, másnak 
nem vehetjük, mint 
elrettentő példának. 
Már a 25 év előtti 
nyomdászgenerácíót 
ís óvták ettől. 

Mindezekből rö
viden az következik, 
hogy a Könyv
nyomdászok Szak
körének tovább
képző tanfolyamát 
mai formájában fel 
kell oszlatni. Mert 
nemcsak hogy nem áll feladatának magas
latán, hanem vezető elvei és tanrendszere 
következtében egyenesen ártalmára van szak
májának. Helyette azonban folytatásként meg 
kell alkotni egy komolyabb és szélesebb ala

pon nyugvó intézményt, amelyben érvényt 
kell szerezni az iparművészet sarkalatos tör

vényeinek. 
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RECHNUNG 

ISKOLAI F E L A D A T A MAGDEBURGI NYOMDÁSZ-
T A N F O L Y A M O N S S Z É T E S Ő ÉS K E V E R T SZEDÉST 
MIKÉNT KELL EGYSÉGESSÉ SZERKESZTENI . 

• 
A nyomdászok 

művészi munkája 
három tengely körül 
forog: 

U egyéni képes
ségeken, 

2. a kölcsönös 
összedolgozás szaba
tosságán és 

3. az elődök 
eredményeinek meg
értésén. 

Ezek a szem
pontok érvényesül
hetnek a szakokta
tásban ís. Először 
ís az egyéni ké
pességek fejlesztése 
fontos mindenkire 
nézve abban a kör
ben, amelyben mű
ködni kíván. A mo
dern munkafelosztás 
folytán kí-kí csak 
egy szakot vállalhat 
s a verseny köze
pette egyénileg csak 
az nyomhat a lat
ban, akinek tudása 
szakirányú. Pl. a 
mesterszedő alig 
í8°/0-át képezi a 
nyomdászságnak. 
Ez a hányad is csak 
azért kap alkalma
zást, hogy nyomtat
ványokat állítson 
elő, nem pedig hogy 

rajzokat készítsen. Ha valaki ügyesebben raj
zol, az itt nem ér annyit, mintha benne rejlő 
képességeit a mesterszedésre összpontosítja, 
abban önálló munkálkodást fejt kí és kezde
ményezési eredetiséget mutat. 



KÉSZÜLT A CHIKAGO INLAND PRINTER 
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Akit tehetsége a rajzolás felé sodor, ám 
hagyja el a nyomdát, ne szerződjék mester
szedőnek. Aki azonban az ólombetűkhöz 
láncolja tevékenységét, az becsületesen mérle
gelje teendőit, jöjjön tisztába feladataival, tanulja 
kí annak fogásait. A papíron csak szerkesz
tenie, elrendeznie kell. Rajzban csak vázlatosan 
építsen fel egy gondolatot, pár odavetett vonás
sal. Sem rajzokat szépen másolni, sem gon
dosan kidolgozni nem szükséges. Adott ele
mekből, betűkből, színekből, vonalakból s 
esetleg készen kapott rajzokból egy egységes 
hatást összekombinálni egy adott feladatra 
nagyobb szellemi munka, mint díszítmények 
változatait kifacsarni hiányos rajzkészséggel. 
A könnyen olvasható és a könnyen előállít
ható egyszerű, de ízléses műveké a jövő, nem 
pedig a tűlterhes díszeket fáradtan vonszoló 
díszkíadásoké. Kis, ügyesfogású, világos elren
dezésű, értelmesen tagolt nyomtatványokat 
kívánunk, amelynek díszt maga a térelrende
zés és az üdítő, de mérsékelt színakkord ád. 
Egy modern gondolatnak célszerű alakban 
való megtestesítése nagyobb művészet, mint 
holt formák ismételgetése. Az így működő 
nyomdásznak sikere sem lehet kisebb a rajz
szerszám hívénél. Művészete nem fog alább 
állni amazénál. 

Minden egyénnek észre kell azonban 
vennie, mikor kiválasztja kedvének és faj
súlyának megfelelő helyét az emberi munka 
széles mezején, hogy ő csak láncszem a lánc

ban, egy kerék a nagy gépezet
ben. Munkatársaival egy közös 
együttműködés részese, amely 
körülmény természetesen irányt 
szab számára, egyéniségét alkal
mazkodásra készteti. Munkája 
ís csak részlete egy egésznek. 
Ezt már a szakiskolában is fel 
kell tárni minden szakon, hogy 
beleoltódjék az ifjú kezdőbe az 
összedolgozás érzése, a részlet
munkán át ís egységetlátóvá fej
lődjék. Mert az anyagok, esz
közök és megmunkálások külön-
féleségéből egy egységnek kell 
létrejönnie. Olyan egységnek, 

amelynek nem a grafikus mütyürke a legfőbb 
lényege, hanem az a nagyszerkezetű szellem, 
ami eltölti az alkotókat. Mindegyik tudja és 
mérlegelje mit, 
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miért és hová 
csinál, akkor a 
csínálás leghelye
sebb mikéntjére 
ís rá fog jönni. A 
tanításnál ís min
denki segítsen a 
többinek és vala
mennyi minden
kinek. 

A sikerek 
csakis így terem
hetnek. A közös 
munka egysége 
az igazi ered
mény, de ebben 
az egységben min
denki érezze, 
hogy ő is számít. 
A szedő, a gép
mester, a kalkulátor mind—mind... A haladás 
útját épp a tudatos összemunkáíkodás nyitja 
meg, ahol minden tag viszi a maga szerepét a 
többiekhez igazodva, ami által valamennyien 
osztozkodnak mindenik legjobb eredményeiben. 

Ezt azonban könnyebb tanulni, mint 
tanítani. Mert formulák és receptek nincse
nek, csak elvek és módszerek. Aki másol, az 
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téved, mert másolni nem lehet, 
csak újat kigondolni, új célra, 
új csoportosításban. Sem Morríst, 
sem a régi mesterek megcsodált 
műveit nem lehet mintáknak 
venni. Azok csak arra jók, hogy 
felnyissák a szemet. Rajtok ke
resztül csak kutatni kell azt a 
szellemet, azokat a módszereket 
és elveket, amelyekkel a művészi 
munkát a nyomdászatban létre
hozták. És ha azt megértettük 
és megérttettük, akkor annak 
megfelelőleg kell dolgozni. Cso
dáitassuk meg az ifjakkal, amit 
a régiek csináltak, de fürkész
tessük ís kí, hogy mit hogyan csináltak, 
figyelmeztessük aztán a jelen anyagaira és 
tekníkáíra, s azonközben kí fog fejlődni a képes

ség az újabb al
kotásokra ís. 
A tudomány 
és a művé
szet hagyomá
nyaínak fel
tárása tehát 
csak addig a 
fokig hasznos, 
a meddig az 
alkalmas az 
egyének szak
tevékenységét 
növelni. Akik 
előttünk él
tek, azok hosz-
szú és nagy 
küzdés árán 
szerzett tapasz
talatokkal fi
gyelmeztetnek 
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bennünket, hogy milyen úton járjunk. Csak 
meg kell tudni érteni ezeket a figyelmezteté
seket s akkor azt fogjuk találni, hogy a kép-
zelőtehetség, ízlés, színbeli és formai találé
konyság rejtett forrásai felfakadnak a nyom
dász-iparművészet számára is. 

A jövő biztosítéka csak ez lehet, szemünk 
csak azt keresse, a lassan kibontakozó, de 
dicsőséges jövőt, ahol a munka a maga eré
nyeível koronázza meg készítőjét. Ne nevel
jünk vergődő foglyokat a művészet számára, 
hanem igaz nyomdászokat — iparművész-
nyomdászokat — akik képesek a maguk 
korlátjain belül ís szárnyalásra, akik a sok
féle nyomdászmatéríát, legfőképen pedig a 
betűket, vonalakat, koczkákat és pontocs
kákat, a papírost és a színeket úgy rendez
zék el egy egységes alkotás érdekében, hogy 
azoknak az adott elemeknek formai és szín
beli díszítőképessége legjobban kíaknáztassék. 
Ne űzzünk elérhetetlen ideálokat, de valósít
suk meg ami tőlünk telik, s akkor gazdag 
lesz lelkünk, örömteljes az életünk és művészi 
a munkánk. 


