
AZ ÖNKÉPZÉS FEJLESZTÉSE

—  G r ó c z  E r n ő  —

Igaza volt N évy  László kereskedelmi iskolai tanár
nak, midőn a Jókai-jubileum alkalmából tartott 

szép beszédében a többek között tanítványaihoz a 
következő szavakat intézte :

Bármily életpályán keres és talál is valaki magának 
munkakört, mint egy társadalom és egy nemzet tagját, 
tehát mint embert és hazafit csak harmonikus műveltség 
teszi igazán képessé helyének betöltésére s ennek pedig 
lényeges feltétele, hogy nyelvét szeresse, a nemzeti irodalmat 
becsülje, szivét nemes érzésekkel művelje, tiszta felb u zd u lá 
sokra fogékonynyá tegye.

Ezersz'er fogjátok hallani az anyagi érdekek rideg böl
cseletének prózai tanait, mely a hasznost és materiális 
jólétet, mint a boldogság egyedüli föltételét állítja az ifjúság 
elé. Meg ne tántorodjatok a magasabb eszmények tisztele
tében. Az élet igazi tanulságai azt mutatják, hogy a lélek, 
a z  érzés nemessége nélkül nincs valódi boldogság, nincs 
emberi méltóság. . . .

Valóban aranyszavak ezek.
Mert bármily lényeges kelléke legyen is az életnek 

a megélhetéshez szükséges anyag: a pénz, az nem
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teheti boldoggá az embert, ha lelkét nemesebb esz
mények nem táplálják.

A materializmus az életnek csak testi vágyait 
képes kielégíteni ; a szív, a lélek azonban szellemi 
táplálékot igényel magának.

S a mint a test elsatnyul, ha kellő táplálékban 
nem részesül, úgy a lélek is silánymrá válik, ha 
szellemileg nem tápláljuk s nemesebb eszmények 
üdítő harmata nem érinti.

Kell tehát, hogy az anyagi törekvéseken kívül az 
embert bizonyos eszmények is lelkesítsék.

Ily eszmény lehet az is, hogy ö n képzésünk  álta l 
saját iparunkat minél magasabb fokra emeljük.

Czélom ez alkalommal ez eszmény szolgálatában 
azt a kérdést fejtegetni, hogy az önképzést miképen 
fejleszszük ?

Legelőször is szükséges kikeresnünk, mik azon 
eszközök, melyeket e tekintetben fölhasználnunk kell.

Én iparunk terén első és főfontosságú kelléknek 
találom azt, hogy a ki jó szedő akar lenni, meg
lehetős bő ismeretei legyenek a nyelvtanból, nem
különben szükséges, hogy az irálytannal se álljon 
hadi lábon, mert csak így képes az elébe kerülő 
kéziratoknak helyes értelmét jól megérteni.

Manapság pedig e tekintetben nagyon hátra va
gyunk, mert sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a 
szaktársaknak jó nagy része bizony nagyon is 
hadi lábon áll nemcsak az irálytannal, hanem még 
a magyar nyelvtannal is. Nagyon sokan vannak, a 
kik egy mondatot sem tudnának helyesen leírni, 
daczára annak, hogtf különben magyarul tudnak.
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Ez az oka aztán annak, hogy jó nagy számmal 
vannak rossz szedők.

E bajon mindenesetre segíteni kellene és pedig, 
úgy, hogy az anyaegyletben órák adatnának nyelv- 
és irálytanból.

Igaz, hogy a szaktársak az ily órák iránt nagyon 
kevés rokonszenvvel viseltetnek s nagyon kevesen 
szánják rá magukat arra, hogy szabad idejüket ily 
fárasztó tanulmányoknak szenteljék.

Nagyon sajnos tünet ez, mert így a haladás lehe
tősége ki van zárva.

De ez indolenczia mégis inkább megbocsátható 
azoknál, kik egész nap fárasztó munkával vannak 
úgyis elfoglalva.

Hanem leginkább elvárhatjuk ezt azoktól, kik 
munka nélkül vannak s így elegendő idővel rendel
keznek a tanulásra s a kiknek nagy részére különben 
is nagyon ráférne a tanulás. Ezeknek minden nap 
lehetne adni egy-két tanórát.

De nemcsak a jó szedésnek, hanem a tovább
képzésnek is lényeges föltétele a nyelv- és irály
tannak ismerete.

Hasztalan tanulja az idegen nyelveket vagy akár 
a gyorsírászatot vagy könyvvezetést, a kinek ebbeli 
ismeretei nemcsak hogy hiányosak, de teljesen nél
külözőitek is.

Mert a nyelvtani és irálytaní ismeretek szolgál
tatják azt az alapot, melyre úgy az idegen nyelvek 
tanulását, mint a gyorsírászat és könyvvezetés 
tanulását építeni lehet.
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Ezek nélkül a tanulás lehetősége ki van zárva.
A nyelvtan alapján lehet csak jól megmagyarázni 

a mondatszerkezetet, melyet egyes nyelvek igényel
nek, így lehet megérthetővé tenni, hogy a mondatnak 
melyik szava hová helyezendő. Hovíi az alan}*; 
állítmány s egyéb kiegészítő részek.

A gyorsírászatnál az, a ki nem ismerős a nyelv- 
és irálytannal, nem boldogulhat, mert az itt alkal
mazni szokott rövidítésekkel szemben zavarban van 
s azt megérteni és helyesen leírni nem tudja.

A könyvvezetés pedig határozottan megköveteli, 
hogy az elkönyvelendő dolgokra nézve a tételeket 
helyesen megszerkeszteni tudja.

Egy szóval az önképzés fejlesztésére nézve első 
és főfeladatnak tartom, hogy a nyelv- és irálytanból 
adassanak első sorban órák azoknak, a kik tanulni 
vágynak, mert ezek nélkül a tanulás meddő marad.

De elengedhetlen szükséges kellék a nyelv- és 
irálytan ismerete mindazoknak, kik a társadalomnak 
intelligens tagjai akarnak lenni. Mert a nyelv- és 
irálytan ismerete nélkül magukat helyesen kifejezni 
és jól megértetni nem tudják.

Lehet valaki a természet által bármily jó beszélő 
képességgel megáldva, abból igazi szónok sohasem 
lehet, ha nyelv- és irálytani ismeretei nincsenek. 
Mert a mint szükséges az íráshoz, hogy az író 
gondolatait szabatosan tudja kifejezni, épp úgy szük
séges az a beszédnél is. Ha pedig valaki a mondat
szerkesztéshez nem ért, hiába akar szónok lenni, az 
hatásosan sohasem tud beszélni. Gondolatait úgy, 
a hogy, elmondhatja ugyan, de mint szónok sohasem 
szerepelhet.
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Nem azért mondom mindezeket, mintha talán az 
én irataimban nem lehetne találni irálytani, vagy 
mondatszerkesztési hibákat; hisz ez alig kerülhető ki 
még az íróknál is, a kik nálam nagyobb képzettség
gel bírnak.

De óhajtanám, hogy e tekintetben fiatalabb szak
társaim igyekezetük által rajtam túltennének s szel
lemi tehetségüket oda fejlesztenék önképzésük útján, 
hogy a nyomdászok mint intelligens emberek, min
denütt jó nevet szereznének a nyomdásztestületnek.

Ezért ajánlom is azt minden fiatalabb szaktársam
nak, hogy ez ismereteken kívül igyekezzen tudomá
nyos és szépirodalmi könyvek olvasása által ismere
teit, valamint nyelvérzékét is fejleszteni, mert szépen 
írni csak úgy lehet, ha jó könyvek olvasása által a 
szépérzék is fejlődik.

Szakbeli ismereteit pedig csak úgy képes bővíteni, 
ha a szakirodalmat figyelemmel kiséri s azokat 
nemcsak megvásárolja, hanem kellő figyelemmel át 
is olvassa. Azon kívül önmaga is gondolkozik, 
elmélkedik a szakmabeli dolgokon s kérdéses ese
tekben fejtegetése tárgyává teszi a felmerült kérdést 
és kellő megvitatás végett a szaktársak elé terjeszti.

Hisz erre van elég alkalom. Vannak jól szerkesz
tett havi folyóirataink, a melyeknek éppen az a 
czéljuk, hogy eszmecserék által a fölmerülő kérdéses 
eseteket tisztázza s a nyomdászati munkáknak minél 
tökéletesebb kivitelét előmozdítsa.

Végül pedig tanuljanak, a ki csak teheti, rajzolni, 
mert rajzoló képesség nélkül jó műszedő alig kép
zelhető. Jó utánzó még csak lehet, de újat és az
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ornamentika szabályainak jól megfelelőt alig várha
tunk azoktól, a kik rajzolni nem tudnak..

Ha mindezeket a képességeket megszerzik,. akkor 
valóban intelligens tagjai lesznek a társadalomnak 
s a nyomdászatot olyan magas szinvonalra*fogják 
emelni, melyre nemcsak mi magunk lehetnénk büsz
kék, de büszke lehetne ránk az ország is s nem 
hányhatná senki szemünkre akkor, ha intelligens 
emberekhez méltó megélhetést kívánunk, hogy azt 
nem lehet megadni, mert sokan a képességnek any- 
nyira híjával vannak, a melynél fogva az üzlet 
kára nélkül a kívánt díjazást meg nem adhatják.

Mindnyájunk érdekében munkálna tehát az anya
egyleti önképző osztály, ha ezt az ügyet erélyesen föl
karolná s erőteljes agitácziót fejtene ki a szaktársak 
között abból a czélból, hogy különösen a fiatalabb 
generácziót az önképzésre serkentse, de legerélveseb- 
ben fölléphetne fiatalabb munkanélküli szaktársainkkal 
szemben, a kik legalább kárbaveszett napjaiknak 
egy részét tanulmányokkal tölthetnék el.

S a tanulmányok sikeréről meggyőződendő, a 
tantárgyakból vizsgákat is kellene tartani, a mely
ről bizonyítványok állíttatnának ki s ennek alapján 
lehetne aztán a továbbképzést folytatni.

Leghatásosabb eszköz lenne azonban természe
tesen a nyomdásztársadalom magasabb képzésére 
s így erkölcsi színvonalának emelésére, ha egy 
szakiskola felállítása iránt megtétetnének a kellő 
lépések.

Ennek sikeres keresztülvihetésére meg vannak a ked
vező kilátások, a mennyiben a magas kormány már



rég kimondta, hogy szakiskolák felállításánál kész
séggel segédkezet nyújt.

Hasonlóképen segítségül lenne megnyerhető az 
országos iparegyesület és a keresk. és iparkama is.

Csak nem kellene sajnálni ez iránt a fáradságot.
• És a ki az ügyet energikusan fölkarolja s az intéz

ményt létrehozza, olyan munkát végez, melyért 
méltán kísérheti őt szaktársainak hálája s valóban 
örökké hervadhatlan érdemeket szerez magának.

Ajánlom tehát ez igénytelen soraimat megszívle- 
lésül az illetékes tényezőknek s részemről megígérem, 
hogy ha e tekintetben talán valakinek csekély tehet
ségemmel segítségére lehetek, készséggel beállók 
közkatonái közé s mindent megteszek neki, a p̂i 
csak tőlem telhetik.

S ha igy csak egy porszemmel is hozzájárulhatok 
az ügy előmozdításához, jutalmam megbecsülhetetlen 
kincsnek tekintem, a mi örök emlékezetül megmarad 
kebelemben, kiegészítéséül annak a hálának, melyet 
az ügy sikeres keresztülvivője iránt mindenkor éreznék.

Mert ha ez sikerülne, akkor csakugyan meglenne 
az a harmonikus műveltség, melylyel munkakörünket 
igazán képesek lennénk betölteni.
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