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NYOMDÁSZAT a szedésből és a nyo
másból áll. A szedés, a síkmértan szem
pontjából tekintve : területek osztása 
bizonyos szabályok tekintetbe vételével, 
a mely szabályok irányítója egyrészt a 

szedésanyagok (betűk stb.) méretismerete, másrészt 
— és m ondjuk: nagyobbrészt — pedig az ízlés.

E szabályok ismertetése és gyakorlása előtt (és 
vele együtt is) tehát a síkmértan ismertetése első 
feladatunk. A mennyiben pedig a műszedésnék (acci- 
dencia, mester-) előfeltétele a kifejlesztett ízlés, ez 
csak a szabadkézi rajzolás gyakorlásával s vele kar
öltve : némi stylismerettel szerezhető meg.

Bár a szedés is testekkel való foglalkozás, de 
ezeknek (betűk, kizáró anyagok stb.) a testeknek itt 
csak egy-egy fölülete érvényesül; ellenben a nyo
másnál a gépmesternek már testm értani ismeretekre 
is van szüksége, mert e nélkül a gép értelmes keze
lése kérdéses. Az újabb korral jár a színes nyom
tatás föllendülése, a mi színtani ismereteket és szín
érzéket kíván a nyomdásztól.

* Jelen czikk keretében alkalmunk van közelebbről megismerni a 
nyomdász-tanonczok tanítási rendszerét. Előre bocsátom, hogy csak kivo
natokat közlök az egészből, de már ebből is eléggé tisztán láthatjuk, hogy 
a fősúly a rajz-oktatásra van fektetve. Hogy minden tanítási rendszernek a 
helyes alapja a mértanból indul ki, ahhoz szó nem férhet, többé-kevésbbé 
fontos is, sőt nekünk nyomdászoknak szükségünk is van rá, ezt különösen 
érzik azok, akik mesterszedőknek készülnek, de ebbeli ismeretük igen szűk 
korlátok közé szorítvák azáltal, hogy ezt ha tudták is volna, de idegenked
tek megérteni abban a megrögzött hiszemben, hogy a nyomdásznak mértanra 
szüksége nincs. De igenis van. Ezt legjobban bizonyítja az a tanfolyam, a 
mely az Iparművészeti Múzeumban segédek részére ez idő szerint folyamat
ban van. Semmiesetre sem vitatom azt, hogy a szabadkézi rajzgyakorlat 
részünkre előnyösebb, mert örök törvény, hogy minden kezdetnek van kezdete, 
igy a rajztanulásnak is, ez pedig elkerülhetlenül a mértan. Tisztán látjuk a 
bemutatott néhány ábrán, hogy a szabadkézi rajzgyakorlatokra fősúly van 
fektetve, tehát különösen a rajztanítás helyes és czélirányos. Szerk.
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A mértan, az ékítményes rajzolás és a színtan 
tehát az a három főtényező, a mi a nyomdászok 
rajzoktatását irányíthatja.

A szak köréből mindent felvettem, a mi rajzi 
úton magyarázható s a rajzolás technikájának meg
választásánál döntőnek azt vettem, hogy:
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1. a mesterség szelleme kevés időrablás mellett 
a kivitel lehető legnagyobb preczizitását kívánja meg;

2. a rajztudás a nyomdásznál nem végczél, hanem 
csak eszköz az önművelődésre és tervezések érzé- 
kítésére.

A rajzoktatásnak feladata általában (de a tanoncz- 
rajzoktatás szempontjából kifolyólag is) a tanoncz

58



értelmi tudásának (mértani, szakism eretek stb.), 
összehasonlító, elválasztó, tehát bíráló képességének 
a fejlesztése; feladata a rajzoktatásnak továbbá: a 
rajzok szabatosságára való folytonos törekvés. Külön 
kérdés marad ezenfelül a rajzoktatás különböző 
czéljai szerint az arra törekvő eszközök megválasz

tása. Első sorban a mértani stúdiumokat tekintem 
azoknak, a melyeken mint a gerinczen az élő szer
vezetnek, kell a tanonczok rajzoktatásának föl
épülnie.

A mértan különböző tételei azonban sohasem 
tárgyalhatok készen odaállított dogmatikus igazságok 
gyanánt, hanem lehetőleg a mindennapi élet köréből
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vett példákból legyenek azok levezetve s lépten- 
nyomon ki kell mutatnunk a mértani igazságok és 
az ipari gyakorlat egyes részei között levő szerves 
kapcsolatot.

A különállóan tárgyalt mértan tudomány, az ő 
elvont igazságával, tapasztalatom szerint hidegen

Si.K. LEVCl O  , vjn

hagyja az ifjú kedélyét s érdeklődése csak akkor 
ébred fel, ha látja az elméletnek a gyakorlati életben 
való érvényesülését.

„A tanulás lelke az ism étlés", mondják, s ez így 
is van. De a dolgoknak egyszerű gépies ismétlése az 
arra nem szoruló tanulót, dacára látszólagos figyelmé
nek, tétlenségre és ellenkezőleg: figyelmetlenségre 
szoktatja. Ő azt a maga részére fölöslegesnek tartja 
és unalmasnak. Később még akkor is megfeledkezik 
a figyelemről, a mikor arra tényleg szüksége volna.
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Így azután könnyen megvetjük az alapját a szel
lemi fegyelmezetlenségnek.

Azt a tanulót is, a kinek gyöngébb észbeli tehet
ségéből kifolyólag többszöri ismétlésre van szük
sége, a gépies ismétlés szintén kifárasztja és végül 
megunja.

A végeredmény: az osztály fegyelmezetlensége 
viselet dolgában is.

Az egész osztály érdeklődésének az ébrentartását 
csak úgy érhetjük el, ha egy megállapítandó újabb 
tétel vagy igazsághoz egy már ismertnek az alapján 
jutunk s ha közöttük az összefüggést kitüntetjük. 
Az elméleti igazságok támogatására szolgáló példá-
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kát m erítsük mindig az illető iparág gyakorlatából. 
Továbbá: egy-egy tanulmányi keretből vagy kisebb 
szakaszból mindig csak annyit nyújtsunk, hogy a ta- 
nonczot ki ne fáraszszuk; a későbbiekben való hala
dást biztosítsuk s a fejleszthetésnek megadjuk a 
logikus alapot.

Az elméleti megvilágosításoknál győződjünk meg 
arról, hogy a levezetett igazság a tanoncz tudatává 
vált-e ? s csak kérdezés folytán szerzett meggyőző
dés után menjünk tanulmányainkban tovább.

A tanonczok tehát minden kínálkozó alkalommal 
kérdésekkel belevonandók a gondolatmenetbe, a 
következtetésekbe és a levezetésekbe. Ezekre őket 
rá kell vezetni; lehetőleg ők maguk mondják ki az 
új igazságokat. Csak a legvégső esetben vonja le 
maga a tanító azokat.

Miután a mértani igazságok mindig ugyanazok 
maradnak, bármely iparág szempontjából is vizsgál
juk azokat, a tanm enetek mértani részében nagy 
eltérések nem lehetnek. Az egyes csoportok tan
menetei e tekintetben tehát meglehetősen parallel 
haladnak és csak az alkalmazott részben térnek el 
egymástól.

A mi ezen alkalmazott résznek, vagyis a szak
rajznak egymásutánját illeti, azt nem vezethetjük 
mindig úgy, hogy az egyúttal az illető mesterség 
megtanulhatásának vagy előállítási módjának a sor
rendjével megegyezzék. Ezt a kívánatos menetet 
ugyan, a mennyire lehet, követem (mert néha lehe
tetlen), de nem hagyhattam tekinteten kívül azt sem, 
ha a mesterség valamelyik ténykedése éppen jól 
beleilleszthető volt az elért ism eretkör keretébe, 
vagy pedig illő volt a tanoncz momentán rajzi képes
sége fokához.

Vannak azután egyes rajzok, a melyek nem tar
toznak szorosan véve a szakrajzolás körébe, m ert 
nem az illető, szóban forgó iparág készítményei. De 
a mennyiben az az iparág azokat felhasználja és a 
menetbe mint az elm élet alkalmazásának illusztrálá- 
lására alkalmas példák beilleszthetők, felvettem őket 
a sorrendbe.

Az elméletből és a gyakorlati kivitel m ikéntjé
ből azokat a részeket és módozatokat elhagytam, 
a melyekre az illető iparágnak szüksége nincsen,
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viszont azonban tekintettel voltam mindenkor arra, 
hogy a tanonczok ismeretkörében hézagok ne kelet
kezzenek s tanulmányaik menete folytonos és emel
kedő legyen.

A rajzok technikai kivitelének a megválasztásánál 
mindig az illető m esterség szellemére vagy kívá
nalmaira voltam tekintettel.

Első sorban mindig annak a kérdésnek az eldön
tése érdekelt, hogy: a rajztudás az illető mesterség
nél mint czél, vagy csupán mint eszköz szerepelhet-e ?

Teljesen kidolgozott rajzra ritkábban jut so r; de 
ezzel csak előnyösebb helyzetbe jutunk.

Nem teszszük a tanoncz türelm ét fölöslegesen 
próbára. Értelmi fejlődése és rajzképessége pedig 
sokkal jobban és gyorsabban bontakozik, mintha egy 
év leforgása alatt csupán hosszú munkát igénylő 
kicziczomázott és elpiszmogott rajzot készít, a mely
ről, m ikor a végére jut, jóformán azt sem tudja 
már, hogy hogyan is kezdte meg s hogy az tulaj
donképpen mi is légyen? Mig tudása mit sem nyert, 
czéltévesztett s elpazarolt munkálkodása oktalan és 
indokolatlan hiúsággal és büszkeséggel tölti el. Azt 
pedig nem akarhatjuk, hogy fáradságos munkájának 
az legyen a gyüm ölcse!

Ha egy tanulmányi rész a kontemplált idő alatt 
be nem fejezhető, az a következő alkalommal, rövid 
ismétlése után a már elvégzett résznek, folytatandó 
s az újabb, következő anyag csak azután kerül sorra.

Ha pedig valamely rész a még az nap rendelke
zésre álló idő alatt előreláthatólag be nem fejezhető 
és annak a következő órán való folytatása az eset
legesen kívánatos folytonosság vagy az értelem rová
sára történnék, úgy azt inkább meg sem kell kezdeni. 
Az így szabad rendelkezésre maradt idő ismétlésre 
vagy arra fordítható, hogy a tanonczok a már letár
gyalt anyagból a falitáblán felváltva rajzgyakorlatokat 
végezzenek szabadkézzel, s ezt kisérjék ugyancsak a 
tanonczok szóbeli magyarázatai.

Előszó a szabadkézi rajz folytatásához.
Az újabban többszörösen hangoztatott „artiszti- 

kus rajzoktatási m ethodus“-ra vonatkozólag óhajta
nék egészen röviden, pár szóval csupán, reflektálni.
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Szerintem az iparosnak artisztikus kivitelű rajzra 
kevésbbé van szüksége.

A józan és igazságokon alapuló becsületesen őszinte 
előadási rajzmodorra kell az iparost nevelni.

Az artisztikus rajzok nagyon alkalmasok arra, 
hogy az iparos önönmagát és a megrendelőt, a tárgy
nak a valóságban való kivitelét illetőleg, tévedésbe 
ejtse.

Ez az oka, hogy először a szimetrikus formákat 
tárgyaltam, mert ezek helyes megítélésénél folyton 
segítségére van mértani tudása. Ennélfogva biztos 
támasza van a szabadkézi formák megrajzolásánál. 
Tapasztalatom szerint Ítélete a növendéknek a nélkül 
ingadozó s a formáknak csak megközelítő alakját 
képes nyújtani.

Ha a szabadformák (nem szimetrikus) rajzolta- 
tásával kezdjük az oktatást, hozzászokik a fölületes 
megfigyeléshez, s a szabadformáknál szóbeli meg- 
világosításokkal kevésbbé magyarázható rajzi téve
désekhez.

Az arányosság és a rendszeresség a részek egy- 
máshozi viszonyában nyilvánul, és ezen viszonyok 
leginkább akkor észlelhetők, ha valamit nagyítva 
vagy kicsinyítve rajzolunk.

Ezen eljárásoknál a következők legyenek m érv
adók :

1. Nagyításnál vagy kicsinyítésnél minden részlet 
ugyanazon mérvben nagyobbodik vagy kicsinyedik, 
de azért a részek egymáshozi aránya megmarad. (Ha 
például egyik részlet a másikhoz viszonyítva fél
akkora, ezt az arányt a nagyításnál vagy kicsinyítés
nél is meg kell tartani.)

2. Ha a részek egymáshozi arányát megváltoz
tatjuk, meghamisítjuk, keletkezik a torzkép (kari
katúra).

3. Ha valamit nagyon kisebbítünk, azt a rész
letekben egyszerűsíthetjük, vagy esetleg az apró 
részleteket egészen el is hagyhatjuk (miniatűr).

4. Kis méretű tárgyak, rajzok nagyításánál a rész
letek gazdagíthatok.

5. Kis méretű tárgyak kevés részlettel csak cse
kély nagyítást tűrnek el.
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6. Az erős kisebbítés mindig kevésbbé kellem et
len mint az erős nagyítás (monstrum).

A szabályosság, a szimetria és a rendszeresség 
vagy arányosság az, a mit egy ékítm ény belső fel
építésének törvényeiből a növendékkel már a tanítás 
ezen fokán megism ertethetünk. Messzebb nem volna 
tanácsos menni, m ert egyrészt fogalomzavarokra 
vezetne, m ásrészt pedig elterelne tulajdonképpeni 
czélunktól, a rajztanítástól.

Ezek kapcsán a tanoncz díszítményi vagy mond
juk : stiltani szempontból már két megoldást tanult 
megismerni. Az egyik a rózsa (rosetta), a másik a 
szegély vagy a szalagdísz. Ezeket, vagy ezeknek a 
válfajait, tovább osztályozni, megint messze vezetne 
bennünket. Arra untig elég, hogy a növendék előtt 
új szem határt tárjunk fel. Ha érzéke van hozzá 
vagy érdekli, a nyitott ösvényt bármikor felhasz
nálhatja a haladásra.

ÁRKÁT AVAGY ÍRÁSJELET TEGYÜNK-E A SZÁM
JEGYEK KÖZÉ ? Német szaktársaink a számjegyek 

könnyebb olvashatósága czéljából kétpontos kizárást tesz
nek a milliós vagy ezres számok közé ; nálunk az írás
jelek használata szokásos: az ezreshez pontot, a milliós
hoz vesszőt teszünk, vagy fordítva: az ezreshez vesszőt, 
a milliókhoz pontot.

M e ly ik  m ódszer előnyösebb a za va rok  e lkerü lésére ?
Véleményünk szerint szöveg közt az írásjelek alkal

mazása helyesebb. Mert, ha zárkát teszünk a számjegyek 
közé, a sorok szükségbeli összehúzása megnehezíttetik, 
mert könnyen külön-külön tételeknek nézhetők a szám
jegyek akkor, ha a szavak közé például ugyanoly zárkát 
kell tennünk, mint a számok közé. Számrovatos tábláknál 
a német módszer látszik előnyösebbnek, már csak azért 
is, mert nem kell a sok pont és vessző, melyek külön- 
külön kezelendők, hanem egyszerűen egyfajta zárkával 
dolgozhatunk, a mi a legkisebb nyomdában is nagyobb 
mennyiségben áll rendelkezésre, mint az írásjelek. — 
Gondolkozzunk !
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