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Uzikl <em czíméűl választott kérdés már nem új, de hogy e két 
szó értelmét a valósulás útjára tereljük, szükséges róla mind
addig elmélkednünk, míg ennek üdvös voltát minden hozzá
értő szakember magáévá nem teszi, hogy így az arról nyert 
bő tapasztalataikat az új idők embereivel is megismertessék, 
annál is inkább, mert ma már abban a korban élünk, midőn 
nem elég a saját énünk fentartásáért való küzdelem, hanem 
ezzel együtt irányítanunk kell a jövő nemzedéket arra, hogy 
hogyan kell nálunk a XX. század jövő nyomdászatát a foly
tonosan fejlődő kulturális eszmék erős alapjává tenni.

Ezt azért említem, mert — tudtommal — sokan vannak 
közülünk abban a meggyőződésben, hogy szakmánk jelenleg 
nemcsak a biztos talajon, de már — mondhatni — a mű
vészet azon a fokán áll, hogy az a külföld erősen haladó nyom
dászatával is kiállja a versenyt.

Szaktársaim e téves és helytelen felfogása indított engem 
arra, hogy csekély erőmtől kitelve, mutassak arra a helyre, 
honnan minden jót remélve, siker esetén megteremthetjük ma
gunknak és a késő utódoknak a boldogulás útját, melyen
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haladva, elérjük vágyaink m egvalósulását: a magyar nyom 
dászat fellendülését.

Sokaknak kissé merésznek tetszik az az állításom, hogy 
a mi iparágunk olyan, mint a gyenge alapra épített ház. Pedig 
úgy van ! És e szomorú jelenségnek egyedüli okozója a hiányos 
tanonczoktatás.

E két szó foglalja magában mindama hanyatlást, mit szak
mánk előbbrevitelénél évről-évre észlelünk. E részről kell tehát 
kutatnunk, hogy megtaláljuk azt a gyenge fényt, melynek las- 
sankint erősbödő világánál be fogjuk látni, hogy csak czél- 
tudatos eszközökkel lehet megteremteni szakmánk biztos jövő
jét, mely eddig nem volt, de remélhetőleg lesz.

Hogy e rég óhajtott álmunk teljesüljön, szükséges, megr 
értenünk azt, hogy Gutenberg nem azért hagyta örökül reánk 
e nemes mesterség kultiválását, hogy azt úton-útfélen oszto
gassuk, hanem hogy az akkor még kezdetleges tapogatódzás- 
ból kijutva, testet öltsön e nagyjelentőségű mondása : >>Legyen 
világosság !<<

Ezideig mennyiben valósúlt meg e jelszó, azt a nagy több
ségre bízom, mely hivatva van ősapánk e nagy mondását 
zászlajára írva foganatosítani; de részemről odanyilatkozom, 
hogy csak most vagyunk igazán abban a borongós sötétség
ben, melyből a menekvés a jelenlegi rendszer folytatása mellett 
csaknem lehetetlen. S ennek okozói — tisztelet a kivételeknek — 
először maguk a főnökök s csak másodsorban a szaktársak. 
Amazok neinbánomságukkal és a jövőt teljesen kizáró tapin
tatlanságukkal; emezek az elmaradhatlan gőg és a hello m ű
veltség hiányával.

E kijelentésemmel nem akarok szigorú bíróként szerepelni, 
de sok évi tapasztalataim e részről kényszerítenek, hogy pél
dákkal illusztrálva, rámutassak a  már sokáig nem késő hanyat
lásra, mely abban nyilvánúl, hogy főnökeink — kevés kivétel
lel — ma már semmi néven nevezendő qualifikácziót nem 
követelnek belépő tanonczaiktól, csak azt, hogy belépésük után 
három hóra minél több sort tudjanak szedni.
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Ez, a főnökökről szóló vád talán kissé erős lehet, de szol
gáljon megnyugtatásukra az a tudat, hogy hibáik elkövetésében 
nem egyedül állanak, hanem segítőtársat találtak a szaktársak 
egyrészében is, a kik fentebb említett tulajdonságaiknál fogva 
ritkán vannak abban a hangulatban, hogy kötelességökhöz híven 
oly dolgokra is figyelmeztessék a melléjök rendelt tanonczokat, 
melyek útmutatáséi szolgálnának szakmánk jövő felvirágoz
tatására.

Ez különben oly módszer, melynek alkalmazása — sokak 
szerint — lealacsonyítólag tűnik fel a szaktársak szemében 
akkor, midőn elgondoljuk, hogy ma már nemhogy a tanonczok 
oktatását vennék czélúl, de még a fiatalabb szaktársakat sem 
veszik körükbe, azzal a megokolással, hogy : nem eléggé sim ít-  
vák az ő jellemükhöz és »magas« tudásukhoz.

Miután már a magunk hibáit aposztrofáltam, rátérek a tanoncz- 
felvételnél oly gyakori esetek megvilágítására is.

Hogy mily visszaélések történnek e részről s hogy az ebből 
eredő könnyelműség kiket terhel, álljon itt egy eset, mely egy 
nagyon is elsőrendű műintézetben a következő párbeszédben 
nyert kifejezést:

— Hány osztályt végeztél, öcsém ?
— Két elemit, — volt a felelet.
— így az irás és olvasás mesterségét nem nagyon érted ?
— Egy kicsit mind a kettőből tudok, de azt mondták, hogy 

itt jobban is megtanulhatok.
— De azt csak fel tudod fogni, hogy miért jöttél ide?
— Hát hogy itt legyek, mert odahaza nincs a ki reám 

vigyázzon, — volt az egyszerű felelet.
— S szándékozol megtanúlni ezt a mesterséget?
— Nem tudom, — volt a lakonikus válasz.
— Ki akarta, hogy nyomdász-tanoncz légy ? A szüleid ?
— Nem ! nincsenek nekem szüleim, csak nővérem, az hozott 

ide, hogy pénzt kapjak én is, mert ő nem tud annyit keresni, 
hogy abból mindketten megéljünk . . .

Még folytathatnám e szavahihető embertől hallott párbeszédet,
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de — úgy hiszem — ezzel eléggé megvilágítottam azt a lejtőt, 
melyen a jövő generáczió oly rohamosan halad lefelé.

Ezt elkerülendő, egy már többek által ismételt szerény kíván
sággal lépek az érdekelt körök elé, melynek egyedüli alkal
m azása volna hivatva megmenteni utódainkkal egyetemben 
szakmánk visszaesését, mely ma már az igen nagy konkur- 
renczia folytán csak kismértékben állja meg helyét.

Kívánságom a következő:
Dolgozzon ki a Főnökegyesület oly javaslatot, mely úgy a 

tagokra, mint az egyesületen kivűl állókra kötelezővé váljon. 
E  végből szükséges, hogy a F'őnökegyesület nemcsak a főváros 
területén, de az egész országra kitérjedőleg lépjen akczióba 
az ipartestületekkel, hogy az általuk hozott határozatot vidéki 
kollégáik is tiszteletben tartsák, illetve azt gyakorlatilag is alkal
mazzák.

A Főnökegyesület által kidolgozandó javaslat a következő 
pontokat foglalná magában :

1. Tanonczokúl csak oly fiúk vetessenek fel, a kik legalább a 
14—15-ik életévöket betöltötték és idejökhöz mérten két vagy három 
felsőbb iskolát meglehetős eredménynyel végeztek; ezzel egyidejű
leg egészségi állapotuk orvosilag megvizsgálandó, hogy testi erejök 
kibírj a-e a tanulásidő fárasztó voltát a nélkül, hogy ezáltal a fejlődés
ben csorbát szenvednének.

2. Az előrehaladni vágyók közt időnként versenyszedést rendez
zenek a szedés minden ágából, hogy az az ambiczió, mely e pályára 
vezérelte, fokozódjék már az által is, hogy kevés jutalom fejében oly 
igyekezetét tanúsítsanak, mely idővel hasznára lesz úgy a foglalkoz
tatónak, mint az alkalmazott tanoneznak és ezzel együtt a rendelő 
nagyközönségnek is.

3. Tekintettel kell lenni arra, hogy az üzletben alkalmazott tanoncz 
a tanulásidőhöz mérten, időnként oly munkához osztassák be, mely 
ismeretei gyarapítását teljes mértékben kielégíti, hogy abban az ünne
pélyes pillanatban, midőn mint önálló segéd az életbe lép, nyugodt 
legyen főnök és alkalmazott egyaránt arról, hogy mindenik fél meg
tette a maga kötelességét, mivel egymásnak tartoztak.

Ez volna száraz előadásban, a mit óhajtanék, melynek 
sikeres megoldását ezáltal oly maradandó emlékkel jelölnénk
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meg, mely közös jólétünk boldogulásához: a hazai nyomdászat 
fellendüléséhez vezetne.

Részemről pedig a legforróbban óhajtanám, hogy az előadot
tak — mint sok más e téren — ne veszszenek el a nagy semmi
ségben, hanem számítva a  főnökök jóindulatára, karöltve azon 
legyünk, hogy oly tekintélyeket neveljünk szakmánknak, kik 
idővel a nyomdászat minden terén kivívják a dicsőséget.


